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RESUMO 

Vivemos num mundo em que o desenvolvimento científico e tecnológico ocorre a um 

ritmo cada vez maior, pelo que diversos autores defendem que a perspetiva Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), no Ensino das Ciências, pode ser importante para 

incrementar o interesse dos alunos pela aprendizagem da Ciência, levando-os a 

compreender quer os benefícios, quer as limitações da Ciência e da Tecnologia, assim 

como as influências recíprocas entre estas componentes e a Sociedade e o Ambiente. 

Desta forma, a perspetiva CTS poderá contribuir para a formação de cidadãos 

cientificamente informados e intervenientes na Sociedade democrática, tomando 

decisões conscientes e fundamentadas. 

O presente trabalho visa a obtenção do grau de mestre em ensino de Biologia e de 

Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário e teve por base o estágio 

pedagógico efetuado na Escola S/3 S. Pedro, em Vila Real. 

Este relatório reflete a prática pedagógica desenvolvida no 7º ano de Ciências Naturais e 

no 11º ano de Biologia e Geologia.  

Pretende-se com este trabalho referir a importância do Ensino das Ciências e da literacia 

científica na aprendizagem dos alunos e realçar os métodos, estratégias e recursos de 

ensino-aprendizagem aplicados segundo a orientação CTS. 

O estudo de caso, de natureza qualitativa, foi efetuado no 3º ciclo do Ensino Básico (7º 

ano) e pretendemos com ele demonstrar a importância da orientação CTS no Ensino das 

Ciências e na aprendizagem dos alunos. 

Apresentámos a revisão da literatura de duas das unidades lecionadas na prática letiva, 

as planificações elaboradas para as turmas onde incidiu o estudo, a reflexão da prática 

pedagógica, os resultados obtidos com a aplicação da orientação CTS no Ensino das 

Ciências e a respetiva análise dos resultados na turma de estudo e na turma de controlo.  

A realização deste relatório, assim como a prática pedagógica, foi importante para a 

nossa formação profissional. Além disso, permitiu-nos pôr em prática a perspetiva CTS 

no Ensino das Ciências e verificar o seu efeito na aprendizagem dos alunos e, também, 

adquirir experiência no campo da investigação em educação.  

Este trabalho pode, ainda, ajudar outros professores que pretendam realizar 

investigações e/ou aplicar, nas suas aulas, metodologias novas e comprovadamente úteis 

para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, assim como para uma melhor 

aprendizagem dos conteúdos científicos. 
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ABSTRACT 

We live in a world where scientific and technological development occurs at an ever 

increasing rate, for this reason many authors report that the Science, Technology and 

Society (STS) perspective is important in science teaching to enhance students interest 

in learning Science and to understand the benefits and limitations of Science and 

Technology for Society and the Environment, in order to be scientifically informed 

citizens, to intervene in the democratic society, taking conscious decisions. 

This report aims to obtain the master's degree in teaching Biology and Geology in the 

3rd cycle of Basic Education and Secondary Education, the internship of teaching 

practice was made in S/3 S. Pedro School in Vila Real. 

This report reflects the pedagogical practice developed in the 7th grade of Natural 

Sciences and the 11th grade of Biology and Geology. 

The aim of this work refer to the importance of science education and scientific literacy 

in student learning and enhance the methods, strategies and resources for teaching and 

learning applied under the STS guidance. 

The case study was made on the 3rd cycle of Basic Education (7th grade) and he intend 

to demonstrate the importance of STS guidance in science teaching and student 

learning. 

We have presented a review of the literature of two units taught in teaching practice, 

lesson plans prepared for the classes where focused study, reflection of teaching 

practice, the results obtained with the application of the STS guidance in Science 

Teaching and the respective analysis of the results in the study group and control group. 

The completion of this report, as well as the pedagogical practice were important to our 

professional training and also allowed us to put into practice the STS perspective in 

science teaching, seeing its effect on student learning and also gain experience in the 

field of research in education. 

This work may also help other teachers wishing to undertake research and/or apply new 

methodologies in their classrooms for personal and professional development of student 

and for better learning of scientific content. 
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

1.1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo pretende apresentar as linhas gerais do trabalho desenvolvido 

durante o estágio pedagógico, realizado na Escola S/3 S. Pedro, em Vila Real, inserido 

no plano de estudos do 2º Ciclo em Ensino de Biologia e de Geologia no 3º Ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário, baseando-se na prática letiva efetuada em duas 

turmas de 7º Ano.  

A principal finalidade deste trabalho é mostrar a importância da orientação “Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente” (CTSA) no Ensino das Ciências e na promoção da 

literacia científica, assim como na motivação e no desenvolvimento do espírito crítico e 

curiosidade por parte dos alunos, aumentando o interesse destes pela aprendizagem da 

Ciência.  

Este capítulo encontra-se dividido da seguinte forma: a presente introdução (1.1.), a 

contextualização do estudo (1.2.), a identificação do problema (1.3.), a definição dos 

objetivos do estudo (1.4.), as limitações do estudo (1.5.), e por último a organização do 

relatório (1.6). 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Segundo Reis (2004), na Sociedade atual, a vida dos cidadãos parece uma viagem num 

comboio a grande velocidade, pelo que os passageiros só conseguem vislumbrar a 

paisagem de forma muito rápida e pouco nítida: o desenvolvimento excessivamente 

rápido da Ciência e da Tecnologia, associada à falta de literacia científica da maioria da 

população, impossibilita uma reflexão aprofundada sobre as opções de 

desenvolvimento. 

Em pleno século XXI, com um avanço científico e tecnológico a evoluir de forma cada 

vez mais rápida, a escola não acompanha este ritmo, não incutindo nos alunos o espírito 

crítico face aos benefícios e malefícios destes avanços para a Sociedade e para o meio 

ambiente, promovendo a educação para a cidadania e a alfabetização científica dos 

jovens.  

O papel da Ciência e da Tecnologia no nosso dia-a-dia, exige uma população com 

conhecimento e compreensão suficientes para entender e seguir debates sobre temas 

científicos e tecnológicos e envolver-se em questões que estes temas colocam, quer para 

eles como indivíduos, quer para a Sociedade como um todo. O conhecimento científico 

não se adquire apenas pela vivência de situações quotidianas pelos alunos. Há 

necessidade de uma intervenção planeada do professor, a quem cabe a responsabilidade 

de sistematizar o conhecimento, de acordo com o nível etário dos alunos e dos contextos 

escolares. A literacia científica é assim fundamental para o exercício pleno da cidadania 

(Ministério da Educação, 2001c). 

De acordo com Fontes e Cardoso (2006), os alunos nos primeiros anos de escolaridade 

obrigatória começam a mostrar algum interesse pela Ciência, mas depois esse interesse 
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vai diminuindo ao longo de toda a escolaridade. Este facto deve-se às metodologias que 

são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem pelos professores, as quais não 

conseguem deter o interesse e motivação dos alunos pelas disciplinas científicas, razão 

pela qual, muitos não optam por esta área no ensino secundário e na universidade. É 

necessário mudar esta realidade (Ziman, 1999).  

É importante que os professores estejam informados sobre as metodologias de ensino 

que promovem um maior interesse e motivação dos alunos pela aprendizagem da 

Ciência. 

Durante muito tempo não se questionou os avanços da Tecnologia, nem a forma como 

estas afetavam negativamente a Sociedade. Contudo, após o lançamento das bombas 

atómicas no Japão, na Segunda Guerra Mundial, e perante os subsequentes avanços na 

área nuclear, assistiu-se nos anos 1960-70 a uma mudança na imagem do 

desenvolvimento científico e tecnológico, passando este a ser do domínio público e a 

ser supervisionado e regulamentado. Gerou-se assim uma nova forma de abordar a 

Ciência e a Tecnologia, uma abordagem interdisciplinar, a abordagem CTS, Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (Cerezo e Ron, 2001 citado por Fontes e Silva, 2004). 

As propostas CTS originaram um movimento de inovação, que se tornou significativo 

em vários países e que está na origem das abordagens mais recentes direcionadas para a 

promoção da literacia científica (Chagas, 2009). 

De acordo com Oliveira (2005), a escola não se pode basear unicamente na transmissão 

de saberes vazios e sem significado, mas deve possibilitar o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências que permitam aos alunos adaptar-se a um mundo que se 

encontra em constante mudança.  

Segundo Crato (2010), o ensino deve orientar-se em torno das vivências e do Ambiente 

cultural dos estudantes. 

É importante na educação em Ciências desenvolver nos jovens a literacia científica, 

para intervirem na Sociedade com responsabilidade.  

Ser cientificamente alfabetizado não implica dominar todo o conhecimento científico, o que 

seria impossível, dado que nem os próprios cientistas dominam todas as áreas. Ser 

alfabetizado em Ciência significa ter o mínimo do conhecimento necessário para ser capaz 

de avaliar os avanços da Ciência e Tecnologia e as suas implicações na Sociedade e no 

Ambiente (Lonardoni e Carvalho, 2007: 3). 

Hoje em dia, educar é uma tarefa exigente que obriga os professores a atualizarem-se 

permanentemente (Oliveira, 2005). 

Nas últimas décadas, a educação em geral tem vindo a alargar-se a níveis mais amplos 

da população, fazendo surgir a necessidade de repensar as suas finalidades, 

nomeadamente, as da educação científica (Aikenhead, 2002).  
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Atualmente, é extensamente reconhecida a importância que a educação CTS tem na 

promoção de uma cidadania ativa, esclarecida e responsável, assim como no construir e 

consolidar da democracia na atual Sociedade do conhecimento (Vieira, 2011b). 

Não podemos falar em Ciência sem relacioná-la com a Tecnologia, a Sociedade e o 

Ambiente, pois os conhecimentos científicos não são desprovidos de intenções e 

objetivos. Esses conhecimentos, quando aplicados em novas tecnologias, implicam 

mudanças sobre o Ambiente e as pessoas envolvidas, que devem estar preparadas para 

tomar decisões à cerca das suas aplicações, como diz a Declaração de Budapeste 

(Solbes, 2004 citado por Lonardoni e Carvalho, 2007: 7): “Hoje mais do que nunca é 

necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as culturas e em todos 

os setores da Sociedade [...] a fim de melhorar a participação dos cidadãos na adoção de 

decisões relativas à aplicação de novos conhecimentos.” 

Segundo Aikenhead (2002) e Díaz (2002), os professores devem promover a educação 

de futuros cidadãos, de forma a serem conscientes dos problemas do mundo e também 

para serem capazes de atuar com responsabilidade sobre os mesmos, ou seja, uma 

educação que proporcione uma alfabetização científica e uma educação para a 

cidadania. 

A metodologia científica aplicada ao longo do estágio pedagógico, no 3º Ciclo do 

Ensino Básico, nomeadamente no 7º ano de Ciências Naturais, foi a investigação-ação, 

tendo sido este o método utilizado na elaboração do presente trabalho.  

Segundo Arends (1995), a investigação é um excelente guia para orientar as práticas 

educativas. Os professores desempenham o papel de investigadores com o objetivo de 

contribuírem para melhorar o ensino, assim como os ambientes de aprendizagem na sala 

de aula (Arends, 1995). 

A investigação-ação define-se como um processo em que os participantes analisam as 

suas próprias práticas educativas, de uma forma sistemática e aprofundada, utilizando 

técnicas de investigação (Watts, 1985). 

De acordo com Kemmis e McTaggart (1988 citados por Latorre, 2003) e Coutinho et 

al. (2009), os principais benefícios da investigação-ação são: 

 a melhoria da prática; 

 a compreensão da prática; 

 a melhoria da situação onde tem lugar a prática. 

Segundo Latorre (2003), as metas da investigação-ação são: 

 melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que 

procuramos uma melhor compreensão da referida prática; 

 articular de modo permanente a investigação, a ação e a formação; 

 aproximarmo-nos da realidade: veiculando a mudança e o conhecimento;  

 fazer dos educadores protagonistas da investigação. 
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Existem três modalidades de investigação-ação, que se baseiam em diferentes critérios, 

que são: os objetivos, o papel do investigador, o tipo de conhecimento que geram, as 

formas de ação e, por último, o nível de participação (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Modalidades da investigação-ação (in Coutinho et al., 2009). 

 

De acordo com Marques et al. (1996), os objetivos da utilização da investigação-ação 

na prática educativa, como estratégia de formação reflexiva de professores estagiários, 

são os seguintes: promover um posicionamento investigativo face à prática; aumentar 

capacidades de equacionar e resolver problemas; encorajar a flexibilidade e abertura a 

novas situações; e desenvolver a autonomia na formação. 

Na investigação-ação observamos um grupo de fases, que se desenvolvem de forma 

contínua, as quais são: planificação, ação, observação (avaliação) e reflexão. Este 

conjunto de procedimentos, que representam um movimento circular, dá início a um 

novo ciclo que, por conseguinte, desencadeia novas espirais de experiências de ação 

reflexiva (figura 1) (Coutinho, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Espiral de ciclos da investigação-ação (in Coutinho, 2008). 
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Chagas (2005) menciona que este estilo de investigação possibilita ultrapassar algumas 

das discrepâncias existentes entre a teoria e a prática, proporcionando, por sua vez, 

melhorar significativamente a qualidade da educação. Através da investigação-ação, o 

professor realiza uma reflexão sobre o seu próprio trabalho, permitindo-lhe localizar 

problemas, determinar a sua origem e mobilizar estratégias que permitam ultrapassá-los, 

potenciando desta forma todo o processo de ensino-aprendizagem. 

A investigação-ação permite aos professores: recolherem informação válida sobre as 

suas aulas; utilizarem esta informação para tomarem decisões fundamentadas relativas a 

estratégias de ensino e atividades de aprendizagem e partilharem a informação com os 

estudantes, com o objetivo de entenderem a sua perspetiva e conquistarem a sua 

motivação interna relativamente a atividades e procedimentos de aprendizagem 

específicos (Arends, 1995). 

Além da descrição das metodologias utilizadas na prática pedagógica, durante o ano de 

estágio, o presente trabalho aborda, com mais detalhe, a importância da perspetiva CTS 

no Ensino das Ciências, através de uma revisão bibliográfica e de um estudo realizado 

no 7º ano de Ciências Naturais. Apesar de também termos efetuado regências no 11º 

ano, optámos por aplicar o estudo apenas no 7º ano, porque tínhamos duas turmas, 

funcionando uma delas como teste e a outra como controlo e também, porque tínhamos 

a oportunidade de lecionar em ambas as turmas. 

Recorremos à investigação-ação para a realização do presente estudo. A metodologia 

aplicada começou pela aplicação de dois questionários, relacionados com a perspetiva 

CTS, no início de dois conteúdos das orientações curriculares do 7º ano: “Terra um 

Planeta com Vida” e “Vulcanismo”. No final de cada uma destas unidades, foram 

aplicados novamente os mesmos questionários à turma de teste, com o intuito de 

averiguar o progresso dos alunos. Para estabelecer uma relação, os mesmos 

questionários foram aplicados à outra turma de 7º ano, que funcionou como controlo e 

cujo processo de ensino-aprendizagem não tinha incluído a perspetiva CTS, para 

verificarmos a eficácia desta orientação na alfabetização científica dos alunos.  

Ao longo da lecionação das unidades, anteriormente mencionadas, atribuímos 

importância à abordagem CTS, referindo problemas atuais relacionados com os 

conteúdos que envolviam o progresso científico e tecnológico, assim como os 

benefícios e impactos que acarretam para a Sociedade e para o Ambiente, através do 

questionamento e de diversas atividades, com a participação ativa dos alunos. 

Como realizámos as regências em duas turmas de 7º ano, no primeiro semestre, o 1º 

bloco de regências contemplando a perspetiva CTS, relativo à unidade “Terra um 

Planeta com Vida”, foi efetuado na turma E, sendo a turma D, o controlo. No segundo 

semestre, o 2º bloco de regências segundo a perspetiva CTS, relativo à unidade 

“Vulcanismo”, foi realizado na turma D, pelo que a turma controlo foi a E. O objetivo 

era ter a oportunidade de efetuar o estudo em turmas distintas, com alunos e 

rendimentos escolares diferentes, de forma a verificar o seu progresso. Assim, no 1º 

semestre a turma de 7º ano que foi alvo de estudo (turma E), era constituída por um total 
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de 24 alunos, dos quais 13 eram raparigas e 11 rapazes, tendo um deles NEE. A média 

de idades da turma era de 12 anos. Relativamente aos encarregados de educação, 10 

deles possuíam formação superior. O desempenho académico desta turma era 

considerado bom.  

No 2º semestre a turma de 7º ano que foi alvo de estudo (turma D), era constituída por 

um total de 24 alunos, dos quais 5 eram raparigas e 19 rapazes, sendo que 2 eram 

repetentes. A média de idades da turma era de 12 anos. Relativamente aos encarregados 

de educação, 6 deles eram licenciados. O desempenho da turma era considerado 

mediano. 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Qual a importância da perspetiva CTS na promoção da literacia científica e na 

aprendizagem dos alunos? 

1.4. OBJETIVOS DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido tendo em conta a prática de ensino supervisionada e teve 

como objetivos: 

 Fundamentar teoricamente os principais métodos, estratégias e recursos 

utilizados ao longo do estágio pedagógico na Escola S/3 S. Pedro em Vila Real; 

 Motivar os alunos para a aprendizagem da Ciência; 

 Refletir sobre a importância de uma educação em Ciências segundo a perspetiva 

CTS; 

 Refletir sobre a prática pedagógica, ressaltando os seus aspetos positivos e 

negativos; 

 Aprofundar conhecimentos sobre as unidades lecionadas: “Terra um Planeta 

com Vida” (7º ano), “Vulcanismo” (7º ano), “Teoria Sintética da Evolução” (11º 

ano), “Sistemática dos Seres Vivos” (11º ano); “Metamorfismo” (11º ano) e 

“Exploração Sustentada de Recursos Geológicos” (11º ano). No entanto, como 

exemplo são apresentadas as revisões bibliográficas de apenas duas das unidades 

lecionadas, que correspondem aos temas “Terra um Planeta com Vida” (7º ano) 

e “Exploração Sustentada de Recursos Geológicos” (11º ano) e as respetivas 

planificações; 

 Contribuir para a alfabetização científica dos alunos que lhes permita uma 

melhor compreensão crítica dos impactos sociais e ambientais da Ciência e da 

Tecnologia, permitindo a sua participação ativa e responsável exercendo o seu 

papel de cidadão na Sociedade; 

 Implementar uma intervenção pedagógica, na sala de aula, de acordo com a 

perspetiva CTS; 

 Avaliar o impacto da utilização da abordagem CTS no Ensino das Ciências 

como ferramenta de instrução científica. 
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1.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Durante a elaboração deste trabalho foram sentidas algumas limitações, tais como: o 

reduzido número de aulas das regências, o que não permitiu avaliar a importância da 

perspetiva CTS em outras unidades de ensino e a evolução dos alunos ao longo do ano 

letivo. A escassez de tempo para a realização deste relatório de estágio. 

Também a extensão dos programas não permitiu a realização de muitas atividades CTS, 

assim como a pressão sobre os alunos do ensino secundário, por se tratar de um ano de 

exames. 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos: 

Capítulo I – Contextualização e Apresentação do Estudo 

Este capítulo inicia-se com a introdução do assunto, objeto do presente relatório (1.1); 

de seguida, faz-se a contextualização do estudo (1.2); identifica-se o problema que se 

pretende responder com a realização deste trabalho (1.3.); expõem-se os objetivos do 

estudo (1.4); descrevem-se as limitações (1.5) e apresenta-se a organização do relatório 

(1.6). 

Capítulo II – Fundamentação Teórica (Revisão Bibliográfica) 

Este capítulo encontra-se subdividido em duas partes. Na Parte I faz-se uma abordagem 

ao Ensino das Ciências e à literacia científica; aos objetivos das Ciências Naturais no 

Currículo Nacional do Ensino Básico; à teoria construtivista, cujos pressupostos foram a 

base do modelo de ensino-aprendizagem desenvolvido na prática pedagógica; à 

orientação CTS no Ensino das Ciências; ao movimento CTS; à importância de uma 

educação CTS; aos objetivos de uma educação CTS; às abordagens curriculares CTS; 

aos projetos curriculares CTS e às condicionantes para a implementação da abordagem 

CTS na sala de aula e, por último, as vantagens e dificuldades da ação pedagógica em 

CTS. 

Na Parte II é feita a revisão bibliográfica, a título exemplificativo, dos conteúdos de 

apenas duas das unidades que foram lecionadas, que correspondem ao tema “Terra um 

Planeta com Vida”, relativamente ao nível do Ensino Básico e ao tema “Exploração 

Sustentada de Recursos Geológicos”, referente ao Ensino Secundário. 

Capítulo III – A Prática Pedagógica Planificada e Desenvolvida no Estágio Pedagógico 

Neste capítulo fazem-se considerações sobre a planificação desenvolvida ao longo do 

estágio pedagógico, ressaltando a importância da planificação das atividades.  

Apresenta-se ainda uma reflexão sobre os aspetos positivos e negativos referentes à 

prática pedagógica. 
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Capítulo IV – A Importância da Orientação CTS no Ensino das Ciências: Análise e 

Discussão dos Resultados 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos na aplicação dos questionários (pré e 

pós-teste nas duas turmas de 7º ano), fazendo a análise e discussão dos mesmos, com 

vista a avaliar a importância da orientação CTS no Ensino das Ciências. 

Capítulo V – Conclusões 

Apresentam-se as conclusões do trabalho desenvolvido e da prática educativa e a sua 

possível contribuição para o sucesso e aprendizagem dos alunos. 

Por último apresentam-se as referências bibliográficas, que fundamentam o trabalho 

realizado, e os anexos, que incluem os questionários empregues no estudo (impressos). 

Relativamente às planificações das unidades programáticas: “Terra um Planeta com 

Vida” e “Metamorfismo e Exploração Sustentada de Recursos Geológicos”, os recursos 

e materiais utilizados na lecionação das aulas, assim como os que foram utilizados nos 

outros temas e que não constam na revisão teórica deste relatório, encontram-se em CD-

ROM. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA) 

Este capítulo encontra-se subdividido em duas partes. Na Parte I é feita a revisão da 

literatura referente ao Ensino das Ciências e à literacia científica (2.1.); aos objetivos 

das Ciências Naturais no Currículo Nacional do Ensino Básico; aos pressupostos da 

teoria construtivista, que constituem a base do modelo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido na prática pedagógica (2.2.); à orientação CTS no Ensino das Ciências 

(2.3.); ao movimento CTS; à importância de uma educação CTS; aos objetivos de uma 

educação CTS; às abordagens curriculares CTS; aos projetos curriculares CTS e às 

condicionantes para a implementação da abordagem CTS na sala de aula (2.4.); e por 

último às vantagens e dificuldades da ação pedagógica em CTS (2.5.). 

Na Parte II é feita a revisão bibliográfica dos conteúdos científicos inerentes às unidades 

“Terra um Planeta com Vida”, lecionada no 7º ano de escolaridade, e “Exploração 

Sustentada de Recursos Geológicos”, lecionada no 11º ano de escolaridade. 

PARTE I 

2.1. ENSINO DAS CIÊNCIAS E LITERACIA CIENTÍFICA 

“A Ciência é mais um modo de pensar 

 do que um conjunto de conhecimentos.” 

Isabelle Stengers 

O Ensino das Ciências, atualmente, é reconhecido como uma área essencial na formação 

dos cidadãos (Silva, 2007a). 

Durante muitos anos o Ensino das Ciências baseou-se na transmissão de conhecimentos 

científicos, numa forma descontextualizada da realidade e das necessidades dos alunos, 

o que levava ao desinteresse e afastamento dos aprendizes por disciplinas nesta área no 

secundário. 

O papel da Ciência e da Tecnologia no nosso dia-a-dia, exige uma população com 

conhecimento e compreensão suficientes, para entender e seguir debates sobre temas 

científicos e tecnológicos e envolver-se em questões que estes temas colocam, quer para 

eles como indivíduos, quer para a Sociedade como um todo (Ministério da Educação, 

2001a). 

O Ensino das Ciências é fundamental, no sentido de proporcionar aos alunos a 

possibilidade de despertar a curiosidade sobre o mundo natural que os rodeia e criar um 

sentimento de admiração, entusiasmo e interesse pela aprendizagem da Ciência. Deste 

modo, é importante que a Educação das Ciências ajude o aluno a estabelecer a ponte 

entre o domínio quotidiano e o domínio científico (Pinto et al., 1996 citado por Castro, 

2003). 
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Segundo Millar (1996) citado por Paixão e Cachapuz (2003), a educação em Ciência 

deve formar cidadãos mais informados, mais cultos e mais críticos. 

De acordo com Staver (2007), a educação em Ciência visa três grandes finalidades: a 

primeira é preparar os alunos para estudar Ciência nos níveis de ensino mais elevados; a 

segunda é habilitá-los para entrar no mercado de trabalho, para desempenhar profissões 

e para se dedicarem à investigação científica; a última é prepará-los para serem cidadãos 

com maior literacia científica. 

A importância da aprendizagem das Ciências tem tido um incremento significativo, 

como um conhecimento que é necessário e imprescindível para que os cidadãos possam 

participar ativamente na vida social (Altarugio et al., 2010).  

O objetivo do Ensino das Ciências é compreender a Ciência e a Tecnologia, assim como 

as relações existentes entre ambas e as suas implicações na Sociedade. Também é 

importante entender que os acontecimentos sociais se repercutem nos próprios objetos 

de estudo de Ciência e da Tecnologia, formando assim cidadãos intervenientes, críticos 

e responsáveis na Sociedade que integram (Alves, 2008). 

Em diversos países têm sido implementados, pontualmente, vários desenvolvimentos 

curriculares que procuram tornar a Ciência mais atraente e relevante para os alunos, 

assim como mais próxima do quotidiano e da realidade dos jovens. Neste contexto 

destaca-se o movimento de ensino CTS (Pereira, 2002). 

A conceção CTS, no Ensino das Ciências, aponta para um ensino que ultrapasse a mera 

aprendizagem de conceitos e o ensino centrado apenas nos conteúdos. A perspetiva CTS 

pretende um ensino que tenha uma validade cultural, para além da validade científica e, 

como meta, ensinar a cada cidadão o essencial para chegar a sê-lo de facto, 

aproveitando os contributos de uma educação científica e tecnológica. Ao contrário de 

isolar, procura estabelecer interligações entre as Ciências Naturais e os campos sociais, 

tecnológico, comportamental, cognitivo, ético e comunicativo (Santos, 1999). 

O Ensino de Ciências deve ser orientado para uma reflexão mais crítica acerca dos 

processos de produção do conhecimento científico e tecnológico, assim como das suas 

implicações na Sociedade e na qualidade de vida do ser humano. É necessário preparar 

os cidadãos para serem capazes de participar nas decisões científicas e tecnológicas que, 

normalmente, afetam a vida de todos. Essa participação deverá ter como base o 

conhecimento científico, adquirido na escola, e a análise pertinente das informações 

recebidas sobre os avanços da Ciência e da Tecnologia (Santos, 2006). 

No final do século XX, surgiu um consenso geral sobre a necessidade de orientar a 

educação científica para a aquisição de uma alfabetização científica, ou literacia 

científica. Neste contexto, educar para a Ciência significa educar para a obtenção e 

desenvolvimento da literacia científica e proporcionar as bases da educação em Ciências 

com objetivos vocacionais (Pereira, 2002). 
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Fourez (1994), citado por Pereira (2002), menciona as seguintes razões para a educação 

na perspetiva da literacia científica: económicas e políticas (aumentando a cultura 

científica da mão de obra nos países desenvolvidos, irá aumentar, por conseguinte, a 

qualidade do trabalho, assim como da produção); sociais (se as pessoas não 

compreenderem minimamente a Ciência, deixam as decisões nas mãos de especialistas e 

técnicos, não exercendo a sua participação como cidadãos das sociedades 

democráticas). Por último, as razões humanistas (a influência dos conhecimentos 

científicos e dos processos usados na Ciência é visível nas artes, na literatura, nas 

estruturas institucionais e nos próprios valores culturais. Pelo que, a Ciência faz parte do 

património cultural da Humanidade). 

Para Fiolhais (s.d.), uma das iniciativas mais interessantes que atualmente visam 

implementar uma reforma educativa, na perspetiva da literacia científica, nos Estados 

Unidos da América, é o "Projeto 2061". O Projeto 2061, ano para o qual está previsto o 

regresso, com passagem perto da Terra, do cometa Halley, foi lançado pela Associação 

Americana para o Avanço da Ciência (American Association for the Advancement of 

Science, AAAS), em 1985. Este projeto defende que os alunos precisam desenvolver um 

conjunto de capacidades/competências para serem considerados cientificamente 

literatos. Para a AAAS, os alunos devem: estar acostumados com o mundo natural, no 

que respeita à sua unidade; estar conscientes de algumas interdependências que são 

relevantes entre Tecnologia, Matemática e Ciência; ter a capacidade de raciocinar 

cientificamente e compreender alguns conceitos principais e também alguns princípios 

da Ciência; saber que a Ciência e a Tecnologia são realizações humanas, estando 

conscientes das suas vantagens e limitações. Por último, devem ser capazes de utilizar o 

conhecimento científico que possuem ao nível pessoal e social (“Project2061,” 1989 em 

Vieira, 2007). 

De acordo com Martins e Veiga (1999), a educação em Ciências para todos, efetuada na 

escola, deve ser um dos pontos de partida para atingir a alfabetização científica, sendo 

esta, cada vez mais, um requisito para a vida do ser humano. 

Hodson (1998) menciona um conceito multidimensional que envolve simultaneamente 

três dimensões:  

 aprendizagem da Ciência (aquisição e desenvolvimento de conhecimento 

conceptual);  

 aprendizagem sobre a natureza da Ciência, relacionada com a compreensão da 

natureza e métodos da Ciência, assim como para as relações complexas entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente;  

 aprender a fazer Ciência, que visa desenvolver competências e saberes 

relacionados com a investigação científica e também a resolução de problemas. 

Ser cientificamente culto envolve também atitudes, valores e novas competências (em 

particular, abertura à mudança, ética de responsabilidade, aprender a aprender…), para 

ajudar a formular e debater, responsavelmente, um ponto de vista pessoal sobre 

problemáticas de índole científico/tecnológica; criar juízos mais informados sobre o 
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mérito de determinados assuntos e situações que acarretam implicações pessoais e/ou 

sociais; participação no processo democrático de tomada de decisões; e uma melhor 

compreensão de como ideais da Ciência e Tecnologia são utilizados em situações 

sociais, económicas, ambientais e tecnológicas específicas (Cachapuz et al., 2002). 

Segundo vários autores (Hodson, 1992; Cachapuz et al., 2002; Santos, 2002; Membiela, 

2001; Almeida, 2005), a educação em Ciências ao nível escolar deve contemplar as 

seguintes dimensões: 

 a educação em Ciência está relacionada com a seleção, estruturação e 

aprendizagem de conhecimentos; 

 a educação sobre Ciência, procura fomentar a compreensão da natureza e 

métodos da Ciência, fazer a distinção entre o conhecimento científico e outras 

formas de pensar, assim como o desenvolvimento do interesse pelas relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); 

 a educação pela Ciência, está relacionada com o desenvolvimento de 

competências, nomeadamente de pesquisa e resolução de problemas, que visam 

contribuir para a formação do aluno como cidadão participativo, preparando-o 

para desempenhar, de forma ativa e responsável o exercício da cidadania. 

Segundo Santos e Mortimer (2002), no Ensino de Ciências segundo a orientação CTS 

valoriza-se a interação entre o conteúdo científico e o quotidiano do aluno, tal como a 

reflexão e discussão dos diversos aspetos e da relação com a Sociedade. 

Se no processo de ensino-aprendizagem não for realizada uma abordagem às relações 

CTS, tal irá acarretar algumas consequências para os alunos, tais como: uma imagem da 

Ciência e da Tecnologia descontextualizada da realidade; e desinteresse dos alunos pelo 

estudo da Ciência. A solução para aumentar o interesse nos alunos, pela aprendizagem 

da Ciência, é relacionar a Ciência que se ensina na escola com os problemas do dia-a-

dia, com o meio envolvente e a Sociedade (Furió, 1999). 

A literacia científica ou alfabetização científica resume-se em “capacidades de observar 

e reflectir sobre acontecimentos ou problemas, compreender o que está em causa e usar 

esses conhecimentos e capacidades de forma racional para uma tomada de decisão 

informada e consciente” (Miguéns et al., 1996: 25). 

A literacia científica é um importante requisito para a tomada de decisões pensadas e 

para desempenhar uma ação social responsável (Évora, 2011). Se o cidadão for 

cientificamente literato irá tomar as suas decisões de forma consciente, conciliando o 

seu conhecimento com os valores que orientam as suas ações e decisões (Aikenhead, 

2009). 

Cada vez mais, é urgente mostrar aos alunos que a Ciência não é neutra e discutir as 

potencialidades e limites da Ciência e da Tecnologia, de forma a procurar um equilíbrio, 

mais ou menos estável, entre as vantagens da Ciência e da Tecnologia que o ser humano 

pode usufruir e os inconvenientes que lhes estão associados (Fontes, 2003). 
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Como diz Fontes (2003: 3), “só alunos cientificamente informados podem ser cidadãos 

socialmente responsáveis”. 

A integração da dimensão CTS na escola é uma forma de relacionar a aprendizagem 

com contextos do mundo real (Santos, 2001). O principal objetivo da educação CTS é 

proporcionar a alfabetização científica e tecnológica, para que todos os cidadãos possam 

participar na tomada de decisões e também na resolução de problemas relacionados com 

a Ciência e com a Tecnologia na Sociedade (Membiela, 2001). 

Em Portugal, nos últimos anos, a promoção da literacia científica passou a ser a 

principal finalidade da Educação em Ciência (Reis, 2006). 

A caraterística da Ciência é sobretudo a preocupação de “compreender”, de explicar 

racionalmente o mundo à nossa volta e a nós próprios e, dessa procura da compreensão, 

emergem as explicações científicas que, por seu turno, abrem novas possibilidades 

tecnológicas, como a recente evolução da Física e da Biologia nos demonstraram. A 

Ciência tornou-se assim o motor de toda a Tecnologia, de todo o progresso e 

desenvolvimento (Coutinho, 2007). 

Atualmente, a Ciência é parte indissociável das outras componentes que caraterizam a 

cultura humana, tendo implicações na relação do Homem com a natureza, assim como 

na relação Homem-Homem (Cachapuz et al., 2004). 

A importância que a educação científica possui nos dias de hoje é incontestável. A 

Sociedade atual procura na educação em Ciência, não só a formação de especialistas, 

mas também, de cidadãos cientificamente cultos, pelo que a escola tem uma 

responsabilidade ainda maior na preparação e formação dos seus alunos para o futuro. A 

compreensão de como se aprende Ciência tem um papel importante na decisão de como 

esta se ensina melhor (Santos, 2002). 

Os professores de Ciências, que são eficazes, devem agir de acordo com os seguintes 

princípios (Staver, 2007):  

 respeitar e aceitar as perceções individuais dos alunos; 

 refletir sobre os conhecimentos prévios e os interesses dos alunos, assim como 

tê-los em conta quando fazem a seleção e utilização de estratégias e técnicas 

específicas de ensino; 

 acreditar que todos os alunos podem e devem aprender; 

 criar um Ambiente de aprendizagem que seja diversificado e também onde 

exista descontração; 

 empenhar-se na aprendizagem e no desenvolvimento intelectual de todos os 

alunos;  

 considerarem-se pessoas capazes, positivas, assim como confiáveis. 
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Será agindo com base nestes princípios que o professor, através do ensino, promoverá 

nos alunos uma compreensão científica profunda, que vai muito para além da 

memorização de conceitos isolados. Proporcionará antes, uma compreensão coerente 

dos factos, conceitos, do inquérito científico e o desenvolvimento de competências de 

resolução de problemas (Staver, 2007). 

A educação científica deve adaptar-se às exigências da Sociedade, permitindo aos 

alunos a oportunidade de pensar e agir por si próprios, isto é, que sejam autónomos. Os 

alunos devem ainda apresentar ideais novas e praticar competências de investigação, 

com o intuito de permitir a autorregulação das suas aprendizagens, a responsabilização 

social e também a sua satisfação pessoal (Canavarro, 1999).  

O Ensino das Ciências é fundamental para a plena realização do ser humano e para a sua 

integração social (UNESCO, 2005). Pelo que, segundo (Crick, 2001 citado por Silva, 

2007 b), a educação em Ciências deve contribuir para a formação de cidadãos literatos 

cientificamente, que sejam capazes de exercer a sua cidadania, tendo como base os seus 

conhecimentos científicos. 

2.1.1. Os objetivos das Ciências Naturais no Currículo Nacional do Ensino Básico  

Ao longo dos últimos anos, tem sido consensual a ideia de que há uma disparidade 

crescente entre a educação nas nossas escolas e as necessidades e interesses dos alunos. 

A mudança tecnológica acelerada e a globalização do mercado exigem indivíduos com 

educação abrangente em diversas áreas, que demonstrem flexibilidade, capacidade de 

comunicação e uma capacidade de aprender ao longo da vida (Ministério da Educação, 

2001c). Estas competências não se coadunam com um ensino em que as Ciências são 

apresentadas de forma compartimentada, com conteúdos desligados da realidade, sem 

uma verdadeira dimensão global e integrada (Ministério da Educação, 2001a). 

Atendendo às razões expostas, advoga-se o Ensino da Ciência como fundamental. Este, 

na educação básica, corresponde a uma preparação inicial e visa proporcionar aos 

alunos possibilidades de (Ministério da Educação, 2001c): 

 despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta e criar um 

sentimento de admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência; 

 adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das 

estruturas explicativas da Ciência, bem como dos procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir confiança na abordagem de questões científicas e 

tecnológicas; 

 questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da 

Ciência e da Tecnologia no nosso Ambiente e na nossa cultura em geral. 

A partir do ano letivo 2001/2002, o documento “Currículo Nacional do Ensino Básico - 

Competências Essenciais” (CNEB), divulgado em 2001, foi assumido como a referência 

central para o desenvolvimento do currículo nos documentos orientadores do Ensino 

Básico. O CNEB está organizado numa perspetiva de literacia científica, defendendo o 
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desenvolvimento progressivo dos alunos quanto ao conhecimento, raciocínio, 

comunicação e atitudes (Ministério da Educação, 2001a e 2001c). 

Relativamente ao conhecimento substantivo, sugere-se a análise e discussão de 

evidências, situações problema, que permitam ao aluno adquirir conhecimento científico 

apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, 

pessoais, sociais e ambientais.  

Quanto ao conhecimento processual, este é utilizado na realização de experiências, 

individualmente ou em equipa, pela avaliação dos resultados obtidos, planeamento e 

realização de investigações, elaboração e interpretação de representações gráficas.  

No que diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento epistemológico, propõem-se 

a análise e debate de relatos de descobertas científicas nas quais se evidenciam êxitos e 

fracassos, persistência e forma de trabalho de diferentes cientistas, influências da 

Sociedade sobre a Ciência, para que os alunos confrontem, por um lado as explicações 

científicas e, por outro, as do senso comum (Ministério da Educação, 2001a, 2001c). 

Estas situações permitem promover o pensamento de uma forma criativa e crítica, 

relacionando evidências e explicações, confrontando diferentes perspetivas de 

interpretação científica.  

No domínio da comunicação propõem-se experiências que incluam o uso da linguagem 

científica, mediante a interpretação de fontes de informação diversas, com distinção 

entre o essencial e o acessório, a vivência de situações de debate que permitam o 

desenvolvimento das capacidades de exposição de ideias, defesa e argumentação. 

Relativamente às atitudes, pretende-se desenvolver nos alunos a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados 

obtidos, a reflexão crítica sobre o trabalho efetuado, apreciar a beleza dos objetos e dos 

fenómenos físico-naturais, respeitando a ética e sensibilidade para trabalhar em Ciência, 

avaliando o seu impacto na Sociedade e no Ambiente (Ministério da Educação, 2001a e 

2001c).  

O esquema organizador dos quatro temas gerais do Ensino das Ciências, a nível do 

ensino básico (figura 2), refere “a importância de explorar os temas numa perspetiva 

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

constituir uma vertente integradora e globalizante da organização e aquisição dos 

saberes científicos” (Ministério da Educação, 2001a: 134). 

Pretende-se, desta forma, que os alunos tenham acesso aos produtos, processos, 

potencialidades e limites da Ciência, bem como às suas relações com a Tecnologia e a 

Sociedade (Fontes e Silva, 2004). 
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Figura 2 - Esquema organizador dos quatro temas gerais do Ensino das Ciências (in Ministério da 

Educação, 2001a, 2001c). 

O Currículo do Ensino Básico, menciona ainda que a perspetiva CTSA está subjacente à 

exploração dos conteúdos ao longo dos três anos do 3º ciclo do ensino básico. Segundo 

o documento do Ministério, a abordagem deve ser muito geral, consciencializando os 

alunos para a importância das interações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente. Podem referir-se ainda aspetos essenciais para a compreensão e tomada de 

decisões face a assuntos que preocupam as sociedades, debatendo fatores ambientais, 

económicos e sociais (Ministério da Educação, 2001a, 2001c). 

No entanto, mais recentemente, o Gabinete do Ministro do atual Ministério da Educação 

e Ciência considerou, através do Despacho n.º 17169/2011, que o CNEB “continha uma 

série de insuficiências que na altura foram debatidas, mas não ultrapassadas, e que, ao 

longo dos anos, se vieram a revelar questionáveis ou mesmo prejudiciais na orientação 

do ensino” (Ministério da Educação e Ciência, 2011). Este despacho considera ainda 

que o documento CNEB “não reúne condições de ser orientador da política educativa 

preconizada para o Ensino Básico”, pelo que determina que “se dá por finda a sua 

aplicação.” 

Porém, atendendo a que a revogação do documento CNEB só se verificou em 

Dezembro de 2011, portanto após o início do ano letivo correspondente ao nosso 

estágio, o CNEB manteve-se como referência central para as linhas orientadoras das 

planificações e da pratica pedagógica no ensino básico, durante o estágio, o que se 

reflete no presente relatório. 

2.2. O CONSTRUTIVISMO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS  

Segundo Arends (1995), no final do século XIX, as escolas apoiavam-se numa 

determinada perspetiva sobre a natureza e a forma de aquisição do conhecimento. 

Também se baseavam num conjunto de crenças sobre a melhor forma de garantir que 
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todos os alunos adquirissem esse conhecimento, transformando-se em cidadãos 

produtivos e trabalhadores.  

De acordo com Rodas (2000), no modelo de ensino-aprendizagem transmissivo, a 

aprendizagem consiste meramente na transferência de informação. Nesta perspetiva de 

ensino, a Ciência é considerada um conjunto de conhecimentos fechados, imutáveis que 

se vão acumulando. Este modelo de ensino considera a Ciência como uma imagem 

exata da realidade (Lucas e Vasconcelos, 2005).  

O método de ensino-aprendizagem por transmissão apresenta limitações sociais, porque 

faz a seleção dos alunos que são capazes de realizar a aprendizagem da Ciência, 

daqueles que não possuem essa capacidade (Angulo, 2004). 

Segundo Vasconcelos et al. (2003), o método transmissivo dá destaque ao papel do 

professor, que desempenha um papel ativo, passando para segundo plano a intervenção 

do aluno no seu próprio processo de aprendizagem.  

O professor apresenta os conceitos e as teorias, não procurando estabelecer uma relação 

com o problema que está na sua origem, assim como não se preocupa com a 

aprendizagem de atitudes científicas por parte dos alunos, existindo uma valorização do 

senso comum (Lucas e Vasconcelos, 2005).  

Segundo Almeida (2001), este modelo de ensino continua muito presente ainda nos dias 

de hoje, no Ensino das Ciências. 

De acordo com Lopes (2009), saber o que fazer para auxiliar o aluno a aprender melhor 

e saber como o aluno aprende é uma das relações que existem entre o ensino e a 

aprendizagem; proporcionando a formulação e/ou criação de diversos modelos de 

ensino-aprendizagem, que visam a melhoria do ensino e consequentemente da 

aprendizagem, ou seja, da educação. 

Segundo Fosnot (1996), o construtivismo como teoria psicológica tem origem no campo 

das Ciências cognitivas. Os exemplos mais notáveis das teorias construtivistas da 

educação contemporânea são: o de Piaget, Vygotsky e Ausubel (Triana e Triana, 2003). 

Piaget desenvolveu uma teoria do conhecimento (Epistemologia Genética) que tenta 

explicar a forma como o conhecimento é adquirido pelo sujeito. Rosa (2009 citando 

Piaget 1978: 3) refere que a Epistemologia Genética tem como objetivo “...pôr a 

descoberto as raízes das diversas variedades de conhecimento, desde as suas formas 

mais elementares, e seguir a sua evolução até os níveis seguintes, inclusive, o 

pensamento científico”. 

Foi Piaget que introduziu o termo “construtivismo”, no século XX (Rosa, 2009). Jean 

Piaget menciona que o conhecimento resulta da interação entre o sujeito e o meio 

externo, processo no qual o sujeito participa ativamente, modificando o meio no qual 

está inserido e sendo, também, modificado por esse mesmo meio. Para aprender a 

aprender, o aluno têm de dominar conhecimentos de diversa natureza. Nesse processo, a 
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flexibilidade e a capacidade de ser autónomo são muito importantes na construção do 

conhecimento (Weisz, 2002). 

O construtivismo de Piaget considera o conhecimento uma construção, a partir da ação 

do sujeito, numa interação com o objeto do conhecimento (Sanchis e Mahfoud, 2007).  

A teoria construtivista de Vygotsky refere que o desenvolvimento resulta de um 

processo social, histórico e cultural, onde a aprendizagem e a linguagem desempenham 

um papel primordial (Fontes e Freixo, 2004). 

Com Vygotsky valorizou-se a influência de fatores culturais e sociais na aprendizagem. 

A interação social é crucial no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem, isto é, 

são as interações sociais que orientam à elaboração de novas estruturas cognitivas. A 

aprendizagem para Vygotsky é percursora do desenvolvimento do aluno e o 

conhecimento desenvolve-se na interação com os outros, valorizando-se desta forma o 

papel da escola, da educação, dos outros alunos e do professor (Aprendizagem 

Cooperativa) (Cachapuz et al., 2002).  

A teoria de Vygotsky contribuiu para a implementação da Aprendizagem Cooperativa 

no processo de ensino-aprendizagem, sendo esta considerada uma metodologia 

inovadora. Esta teoria permite a compreensão e a exploração de aspetos relacionados 

com a construção social do conhecimento, o desenvolvimento social e pessoal dos 

alunos (Fontes e Freixo, 2004). 

Segundo Vygotsky (citado por Santos, 2007), o grande objetivo do ensino consiste em 

transmitir ao aluno aquilo que ele não consegue aprender por si próprio. O professor 

desempenha a função de associar aquilo que o aluno sabe a uma linguagem culta ou 

científica (Santos, 2007).  

A teoria de aprendizagem de Ausubel, refere que a aprendizagem significativa é o 

processo através do qual as novas ideais, adquiridas (ou construídas) pelos alunos, se 

relacionam de forma substancial com o que o aluno já sabe. As construções não são 

definitivas, fazem parte de um processo de transformação e/ou elaboração, 

essencialmente dinâmico, sistémico e evolutivo (Triana, 2003).  

Segundo Ausubel et al. (1978), a essência do processo de aprendizagem significativa é 

que as ideias, expressas simbolicamente, são relacionadas com as informações 

previamente adquiridas pelos alunos, através de uma relação não arbitrária e 

substantiva. Isto é, as ideais são relacionadas a um aspeto relevante existente na 

estrutura cognitiva dos alunos. De acordo com Cachapuz et al. (2002), a aprendizagem 

significativa realiza-se quando a nova informação é assimilada e integrada na estrutura 

cognitiva do aluno, adquirindo significado a partir da sua interação com os 

conhecimentos prévios. 

No início do processo de ensino-aprendizagem, os alunos já têm conhecimentos prévios, 

obtidos por experiência pessoal (Miras, 2006). O aluno não é uma “tábua rasa”, detém 

ideias prévias que têm que ser valorizadas. “Ensinar Ciências já não é ensinar um corpo 
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de conhecimentos, mas é ensinar os alunos a construir o seu próprio conhecimento” 

(Lucas e Vasconcelos, 2005: 4).  

Na perspetiva construtivista de ensino-aprendizagem, o professor valorizava as ideias 

prévias dos alunos utilizando-as como ponto de partida para a sua remoção ou alteração. 

De acordo com Vasconcelos et al. (2003), as conceções pré-existentes direcionam os 

alunos na compreensão da nova informação que é apresentada pelos manuais ou pelos 

professores. 

No ensino contemporâneo das Ciências, o construtivismo detém uma grande influência 

e os construtivistas normalmente procuram estudar, e promover no aluno, a 

aprendizagem e a compreensão (Matthews, 2000). 

De acordo com Coll e Solé (2006), aprender é uma representação pessoal da realidade, 

tendo como ponto de partida as experiências e conhecimentos prévios. É preciso 

aprender significativamente, ou seja, não acumular conhecimentos, mas construir 

significados próprios a partir da relação da experiência pessoal e da realidade. 

Segundo Duit (1996), o método de ensino-aprendizagem construtivista pretende 

proporcionar uma visão da aprendizagem que permita interpretar e compreender as 

dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam, fornecendo diretrizes para 

desenvolver um ensino mais eficaz. O Ensino da Ciência, numa perspetiva 

construtivista, visa proporcionar aos alunos o conhecimento científico para que 

compreendam que este conhecimento é importante tanto para as suas vidas, como para a 

de todos os seres humanos. 

De acordo com Rosa (2009), é necessário pôr o aluno perante situações que o levem a 

estabelecer relações entre os seus conceitos prévios e a nova informação adquirida, com 

o objetivo de desencadear o conflito cognitivo, transpondo a contradição que possa 

existir, obtendo ideais científicas, com o intuito de executar uma aprendizagem 

significativa. 

O construtivismo prestou um serviço ao Ensino de Ciências, ao realçar a importância 

dos conhecimentos prévios e dos conceitos que ainda permanecem no processo de 

aprendizagem de novas matérias, ao ressaltar a relevância da compreensão como um 

objetivo da educação em Ciências e ao promover a participação ativa do aluno nas aulas 

(Matthews, 2000). 

Segundo Triana e Triana (2003), um dos principais benefícios do construtivismo 

aplicado ao processo de ensino-aprendizagem é que alerta o professor para a 

importância de ter presente, ou compreender, as dificuldades dos alunos para aprender, 

proporcionando estratégias de ensino-aprendizagem eficazes, assim como estratégias 

para aprender a aprender. Assim, a aprendizagem do sujeito é um processo ativo de 

construção (ou reconstrução) do conhecimento e o professor é um mediador do processo 

de aprendizagem. 
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O ensino construtivista reconhece o aprendiz como o componente mais importante do 

processo de ensino-aprendizagem, reconhece o erro como parte do processo de 

conhecimento, toma em consideração o papel da motivação e integra estratégias 

metacognitivas (Triana e Triana, 2003).  

2.3. A ORIENTAÇÃO CTS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

Atualmente existe um conjunto de descobertas, aplicações e conhecimentos que 

constituem uma fonte incomparável de informação, saber e poder. A Ciência e a 

Tecnologia têm um grande impacto na vida e na cultura atuais; desempenham um papel 

fundamental em muitas atividades humanas, afetando a vida quotidiana das pessoas. 

Nenhum cidadão pode alienar-se da Ciência e da Tecnologia e da relevância do 

conhecimento científico e tecnológico para a compreensão dos problemas do mundo e 

para a construção de propostas de resolução que permitam minorá-los (Vieira et al., 

2011). 

A orientação CTS, no processo de ensino-aprendizagem, exige que os currículos e os 

programas contemplem outras dimensões do conhecimento científico, além da 

dimensão conceptual, adequadas ao nível etário em causa, assim como os aspetos da 

natureza da Ciência, da relação Ciência/Sociedade, Ciência/Tecnologia, 

Tecnologia/Sociedade e Ciência/Tecnologia/Sociedade. À sigla CTS foi acrescentado o 

agregado A, que significa Ambiente, para atrair a atenção sobre os graves problemas 

ambientais que afetam todo o nosso Planeta Terra, ficando assim a sigla CTSA (Alves, 

2008). Diversos autores referem que a parte ambiental é uma componente que se 

encontra presente no “S” de Sociedade. Pelo que a incorporação de questões ambientais 

está, natural e conscientemente, integrada nas questões sociais (Vieira et al., 2011). Indo 

ao encontro desta corrente de opinião, adotámos neste relatório a sigla CTS. 

Este subcapítulo é dividido nas seguintes seções: “Movimento CTS” (2.3.1.); 

“Importância de uma educação CTS” (2.3.2.); “Objetivos da educação CTS” (2.3.3.); 

“Abordagens curriculares CTS” (2.3.4.); “Projetos curriculares CTS” (2.3.5.). 

2.3.1. Movimento CTS  

O desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia permitiu o progresso e a melhoria das 

condições vida do Homem, proporcionando-lhe diversos benefícios. Contudo, após a 

Segunda Guerra Mundial, verificou-se que a Ciência e a Tecnologia também acarretam 

consequências graves para a Sociedade e para o Ambiente. Nomeadamente, devido ao 

fabrico de bombas atómicas com efeitos devastadores e o fabrico de armas químicas que 

põem em perigo a existência de todos os seres vivos. Assim, a Guerra Fria e os 

acidentes nas centrais nucleares foram alguns dos exemplos de efeitos negativos do 

desenvolvimento tecnocientífico para o ser humano e para a natureza (Gordillo, 2001). 

Estes acontecimentos levaram a uma nova imagem da Ciência e da Tecnologia, após as 

consequências se tornarem visíveis no pós-guerra, o que criou uma crise social na 

Sociedade americana, na década de 60, levando à criação de Movimentos e Agências de 
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Proteção Ambiental e também ao movimento CTS (Vilches e Furió, 1999; Membiela, 

2001; Fontes e Silva, 2004). Este movimento, originário do final dos anos 60 e 

princípios dos anos 70, reflete no âmbito académico e educativo a nova perceção da 

Ciência e da Tecnologia e as suas relações com a Sociedade (Palacios et al., 2001).  

Este movimento surgiu com o objetivo de promover a participação ativa, de todos os 

cidadãos, nas decisões sobre a evolução científica e tecnológica, e também sobre as suas 

consequências no futuro da Sociedade e do Ambiente (Gordillo, 2001).  

A transposição do movimento CTS, que já estava difundido em diferentes áreas, para a 

educação, na sua dimensão escolar, ocorreu nos anos oitenta e deveu-se à necessidade 

de promover a alfabetização científica dos cidadãos (Palácios et al., 2001; Gordillo, 

2001). 

Pereira (2002) menciona que um dos principais objetivos do movimento CTS é o 

desenvolvimento de uma cidadania responsável, uma cidadania individual e social para 

abordar os problemas que têm dimensão científica e tecnológica, num contexto que se 

estende para além do laboratório e das fronteiras da disciplina. Este movimento 

pretende que os cidadãos tenham um papel ativo nas discussões e na participação nas 

decisões da Sociedade que acarretam problemas socio-científicos. 

De acordo com Martins (2002) e Vasconcellos e Santos (2008), o movimento CTS é 

uma proposta pedagógica que desfaz a ideia de que a Ciência é neutra, absoluta e 

impessoal, para que no processo de ensino-aprendizagem a Ciência se aproxime da 

realidade do aluno, conferindo significado aquilo que é estudado. 

Segundo Díaz (1995), a utilização deste movimento no Ensino das Ciências, permite 

aos professores selecionar os conteúdos básicos, que são relevantes, tal como úteis para 

todos os alunos, que estejam relacionados com o seu quotidiano e os quais podem 

contribuir para a sua formação como cidadãos responsáveis e informados, promovendo 

a alfabetização científica e tecnológica como inovação educativa. 

Os estudos CTS concentram-se principalmente em três campos: no plano da 

investigação, promovendo uma visão socialmente contextualizada da Ciência e da 

Tecnologia; no âmbito da política pública da Ciência e Tecnologia, defendendo a 

participação pública dos cidadãos na tomada de decisões de questões políticas e da 

gestão científica e tecnológica; e no plano educativo, na educação secundária e 

universitária, contribuindo para uma perceção mais ampla da Ciência e da Tecnologia, 

com o objetivo de contribuir para uma Sociedade alfabetizada científica e 

tecnologicamente (Gonzaléz et al., 1996; Waks, 1990 citado por Osorio, 2002). 

Segundo Silva (2007 b), o movimento CTS foi reconhecido como uma orientação que é 

importante para a reforma da educação em Ciências nos diversos países do mundo, 

incluindo pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura), que considera prioritário orientar o Ensino das Ciências para um ensino 
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CTS. Atualmente, a educação para a literacia científica, recomendada a nível mundial 

pela UNESCO, integra uma vertente importante de origem CTS. 

As perspetivas do movimento CTS têm o objetivo de promover competências para o 

exercício da cidadania, tais como, saber fazer escolhas, desenvolver o espírito crítico, 

assumir as responsabilidades e a capacidade para relativizar verdades que são 

supostamente absolutas (Quina, 2007). 

O movimento CTS tem vindo a assumir-se como uma proposta credível para 

orientações curriculares, elaboração de estratégias de ensino e conceptualização de 

recursos didáticos, capazes de permitir substituir o desinteresse que os jovens têm vindo 

a mostrar ao Ensino das Ciências experimentais, por um maior interesse por parte dos 

alunos (Martins, 2003). 

2.3.2. Importância de uma educação CTS 

O ensino CTS assume-se como uma forma estruturada de ensinar Ciência e Tecnologia, 

para que a população em geral atinja níveis aceitáveis de literacia científica (Yager, 

1996 citado por Canavarro, 1999). 

A educação CTS chama a atenção para a necessidade de inculcar valores e princípios 

nos conteúdos científicos, para dar importância à informação que é concebida fora dos 

ambientes escolares, para estabelecer relações entre as experiências educacionais e o 

quotidiano, com o intuito de tornar os conteúdos mais significativos e relevantes para a 

vida dos alunos e, consequentemente, facilitar a aprendizagem dos conhecimentos 

científicos por parte dos mesmos (Santos, 2005). 

Ensinar Ciências numa perspetiva CTS, onde os conteúdos se assumem como relevantes 

para dar sentido a temas e problemas, é uma das vias que se afigura muito promissora 

para motivar os alunos para a aprendizagem das Ciências e, simultaneamente, 

proporcionar-lhes uma visão mais autêntica da influência da Ciência na Sociedade e 

desta na construção da própria Ciência e da Tecnologia (Quina, 2007). 

A nível pedagógico, o ensino CTS promove um contexto autêntico de aprendizagem, ao 

resolver tarefas que se aplicam a situações reais, a abordagens metacognitivas e a 

experiências que aumentem a integração de aspetos cognitivos, comportamentais e 

afetivos (Canavarro, 1999).  

De acordo com Palacios et al. (2001), os estudos CTS são atualmente um campo de 

trabalho recente, heterogéneo e consolidado, de caráter crítico em relação à imagem 

tradicional da Ciência e da Tecnologia, e de caráter interdisciplinar. A perspetiva CTS 

procura compreender a dimensão social da Ciência e da Tecnologia, desde o ponto de 

vista dos seus antecedentes sociais, como das suas consequências sociais e ambientais.  

Uma educação CTS exige maior profundidade por parte da escola na escolha dos temas 

escolhidos para estudo. Permite ainda preparar os jovens para o mundo do trabalho, 
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assim como para a utilização da Ciência e Tecnologia com consciência. E por fim, para 

compreenderem os aspetos sociais e humanos envolvidos na Ciência e na Tecnologia. 

Através da educação com orientação CTS, os alunos terão que ter um conhecimento 

mais aprofundado sobre a Ciência e a Tecnologia, assim como os seus impactos na 

Sociedade e no Ambiente para tomarem decisões e emitirem juízos de valor, 

ultrapassando as limitações do senso comum (Ricardo, 2007). 

A educação em Ciências com orientação CTS permite ir além do mero conhecimento 

académico da Ciência e da Tecnologia, preocupando-se com os problemas sociais 

relacionados com a Ciência e Tecnologia, favorecendo, a construção de valores, atitudes 

e normas de conduta, em relação a estas questões e à formação do aluno para tomar 

decisões com fundamento e desempenhar a sua cidadania de forma responsável, 

individual e coletiva na Sociedade (Díaz, 2009). 

2.3.3. Objetivos da educação CTS 

Atualmente, as informações sobre descobertas científicas e tecnológicas, sobre o 

emprego de novas tecnologias em diversas áreas da indústria, que levam por vezes à 

produção de novos produtos, e as informações sobre o impacto destas descobertas/ 

produtos na Sociedade chegam cada vez mais rapidamente aos cidadãos, através dos 

órgãos de comunicação social. O que provocou uma profunda alteração, relativamente à 

necessidade dos cidadãos serem portadores de conhecimentos que lhes permitam ler a 

realidade marcada pelo desenvolvimento científico e tecnológico e que permita, 

também, participar na compreensão e na transformação da Sociedade (Moreira, 2004). 

O movimento CTS foi adquirindo tal importância, ao longo da sua história, que tem 

estado na origem de diversas reformas de educação em Ciência em vários países, e até 

mesmo a UNESCO mudou o seu discurso sobre o Ensino da Ciência, de Ciência 

integrada para orientação CTS (Fontes, 2003). 

O movimento CTS na escola têm cinco objetivos principais, que são (Fontes e Silva, 

2004: 27-28):  

 motivar os alunos para a aprendizagem da Ciência, tornando-a mais atraente, 

humanizada, mais próxima dos cidadãos, alargando-a para além da escola; 

 desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual dos alunos; 

 esbater fronteiras entre a Ciência e as metaciências, proporcionando uma integração das 

ciências experimentais com as ciências sociais e promover uma visão social da Ciência 

como atividade coletiva, não elitista; 

 analisar os aspetos políticos, económicos, éticos e sociais da Ciência e da Tecnologia, 

como contributo para uma melhor formação científica dos alunos; 

 promover a alfabetização científica e tecnológica de todos de modo a poderem exigir, dos 

diferentes poderes (político, militar, económico, religioso) decisões fundamentadas e 

eticamente responsáveis. 

 

Os objetivos de uma educação em CTS podem ser agrupados em quatro blocos: 

preparar os cidadãos para uma intervenção na Sociedade; dotar os indivíduos de 

recursos intelectuais e comportamentais capazes de satisfazer as suas necessidades 
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pessoais; preparar os indivíduos para uma vida académica; e preparar os indivíduos para 

uma carreira profissional (Membiela, 1995). 

2.3.4. Abordagens curriculares CTS 

Segundo Santos (1999), um currículo na perspetiva CTS deve ter como prioridade uma 

aproximação às realidades do quotidiano (Santos, 1999).  

A proposta de Cerezo (2009) considera três formas de integrar a orientação CTS no 

Ensino das Ciências, as quais são:  

 criar módulos ou unidades puramente CTS, para adicionar ao currículo;  

 acrescentar temas de índole CTS na conclusão de temas abordados 

tradicionalmente em Ciências;  

 reestruturar os conteúdos de Ensino da Ciência e da Tecnologia numa perspetiva 

CTS. 

Por sua vez, Membiela (1995; 2001) e Vieira et al. (2011), consideram quatro vias para 

introduzir a educação CTS nos currículos, que são:  

 incluir módulos ou unidades CTS em materiais de orientação disciplinar;  

 infundir o enfoque CTS em materiais que já existem, através de diversas 

inclusões pontuais ao longo do currículo;  

 incluir uma disciplina CTS;  

 transformar completamente um tema já existente, mediante a inclusão da 

perspetiva CTS. 

Os conteúdos CTS são um importante indicador de inovação, no Ensino de Ciências 

para todos e também um valioso instrumento para a alfabetização científica de todos os 

alunos (Díaz et al., 2002). 

O recurso a problemas atuais e relevantes para os alunos desencadeia o seu interesse, tal 

como a sua participação ativa no desenvolvimento das competências necessárias à 

resolução dessas situações problemáticas e promove a construção de uma ideia mais 

humana dos empreendimentos científicos e tecnológicos (Galvão e Reis, 2008). 

Existem diferentes abordagens curriculares (não são exclusivas) que podem ser 

utilizadas na educação em Ciências com orientação CTS, resumidas na tabela 2 (Ziman, 

1980; Vieira et al., 2011). 
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Tabela 2 - Abordagens CTS na educação em Ciências (in Vieira et al., 2011). 

 

Abordagem Foco(s) 

Histórica 

Evolução da Ciência e da Tecnologia com a evolução da 

Sociedade: influência da atividade científica e tecnológica 

na história da Humanidade e influência de acontecimentos 

históricos no desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia. 

Filosófica/Epistemológica 

Aspetos éticos do trabalho científico e responsabilidade 

social dos cientistas no exercício da atividade científica. 

Natureza do conhecimento científico, seus limites e 

validade dos seus enunciados. 

Social/Sociológica 

A Ciência e a Tecnologia como empreendimentos sociais. 

Influência da Ciência e da Tecnologia na Sociedade e 

influência da Sociedade no progresso científico e 

tecnológico. 

Limitações e possibilidades do contributo da Ciência e da 

Tecnologia para resolver ou minorar problemas que 

afetam a Sociedade. 

Política 

Relações entre a Ciência e a Tecnologia e os sistemas 

políticos (o uso político da Ciência e da Tecnologia, 

tomada de decisão sobre Ciência e Tecnologia,…). 

Económica 

Influência das condições económicas na Ciência e na 

Tecnologia. 

Influência da Ciência e da Tecnologia no desenvolvimento 

económico (indústria, emprego, consumo,…). 

Cultural/Humanista 

A Ciência como cultura. 

Valores acerca da Ciência e da Tecnologia. 

2.3.5. Projetos curriculares CTS 

A área de estudo conhecida como CTS implantou-se no processo de ensino- 

aprendizagem com o desenvolvimento de projetos curriculares (McGrath 1995 citado 

por Ferraz, 2009). 
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De acordo com Vieira et al. (2011), conhecendo a necessidade e a importância da 

orientação CTS na educação em Ciências, que tem como intuito promover a literacia 

científica, foram desenvolvidos e implementados, em diversos países, projetos 

curriculares de natureza CTS. Em seguida apresentamos alguns desses projetos CTS. 

Projeto SATIS 

O Projeto Science and Technology in Society (SATIS) foi desenvolvido nos anos 

oitenta. Atualmente, coloca maior ênfase nas aplicações da Ciência, assim como nas 

suas implicações para a Sociedade, através da atualização das unidades chave do 

SATIS, que foram desenvolvidas no início do projeto. As suas unidades contemplam 

muitas estratégias e atividades de ensino e de aprendizagem, tais como: investigações, 

discussões e dramatização, no âmbito da abordagem do tópico “Como funciona a 

Ciência” (Vieira et al., 2011). 

Este projeto pretende que os estudantes sejam mais conscientes de todos os contributos 

que a Ciência e a Tecnologia proporcionam à Sociedade (Vilches, 2002). 

Projeto Ciência através da Europa 

O projeto Ciência através da Europa, para o Ensino das Ciências, está implementado em 

vários países, nomeadamente em Portugal. Trata-se de um projeto vocacionado para o 

ensino da Química (Fontes e Silva, 2004).  

Pereira (1992), citado por Ferraz (2009), menciona que este visa finalidades no domínio 

das capacidades, dos conhecimentos, atitudes e valores. 

Projeto SEPUP
 

O projeto Science Education for Public Understanding Program (SEPUP), consiste 

num programa orientado por questões de importância pessoal e social, que 

proporcionam oportunidades para os alunos aprenderem conceitos científicos que são 

importantes. Este projeto pretende ainda que os alunos compreendam como os cientistas 

obtiveram e utilizaram evidências para formular esses mesmos conceitos, bem como 

para mobilizar capacidades, conhecimentos e atitudes na tomada de decisão. Foram 

desenvolvidos módulos sobre distintos temas que evidenciam a mobilização de 

conhecimentos científicos, a análise de provas científicas e a avaliação dos benefícios e 

dos riscos das suas decisões (Vieira et al., 2011).  

Projeto APQUA 

O projeto Aprendizaje de los Productos Químicos, sus Usos y Aplicaciones (APQUA), é 

um projeto educativo de Ciências, que tem como objetivo: elaborar novos materiais 

sobre produtos e processos químicos, que ensinem aos alunos, da escola primária e do 

secundário, conceitos científicos básicos, destacando os temas e questões de interesse 

social que preocupam os jovens e ajudar a informar o público sobre dúvidas 

relacionados com o uso dos produtos químicos na Sociedade (Mercé e Aulés, 1999). 
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2.4. CONDICIONANTES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA ABORDAGEM CTS 

NA SALA DE AULA 

2.4.1. Papel do professor na educação CTS 

Os professores que desejam dar uma orientação CTS, ao seu processo de ensino-

aprendizagem, devem comunicar aos alunos os objetivos que pretendem alcançar e, por 

sua parte, esforçar-se também para alcança-los, de forma a darem o exemplo (Díaz, 

1996; 2009). Também devem promover a comunicação na sala de aula, assim como 

uma maior atividade e autonomia dos alunos (Penick, 1993). 

A implementação da orientação CTS, na sala de aula, baseia-se num conjunto de 

diversas mudanças, que passam pela alteração das estratégias de ensino-aprendizagem, 

da prática docente, do papel do professor e dos alunos dentro da sala de aula. 

Penick (1993), Membiela (2001) e Díaz (2009) referem um conjunto de funções que 

caraterizam o papel do professor que procura por em prática uma orientação educativa 

CTS, as quais são: 

 planificam cuidadosamente e atempadamente todos os processos de ensino-

aprendizagem, os planos de aula e a avaliação desses mesmos processos de 

forma a poder melhorá-los; 

 são flexíveis com o programa e com as suas planificações; 

 têm elevadas espectativas sobre os seus alunos e sobre si próprios, sendo por 

essa razão capazes de entusiasmar, apoiar e potenciar as iniciativas dos 

aprendizes; 

 estimulam o aparecimento de questões e de temas de interesse na sala de aula, 

assim como a devida fundamentação das ideias defendias pelos alunos; 

 propiciam um clima acolhedor e intelectualmente estimulante, designado a 

promover as interações na aula; 

 realizam pesquisas de forma regular e mostram-se recetivos a novas ideias e 

práticas. Também partilham as suas ideias e são capazes de aprender com os 

colegas e com os alunos; 

 propiciam aos alunos a aplicação dos conhecimentos ao mundo real, 

promovendo a discussão e a avaliação dessas aplicações; 

 encaram a sala de aula como um espaço infinito e acreditam que a aprendizagem 

deve ultrapassar as paredes das salas de aula, pelo que levam à sala de aula 

várias pessoas e recursos; 

 preocupam-se que os alunos vejam a utilidade da Ciência e da Tecnologia e 

explorem as limitações de cada uma na resolução de problemas da Sociedade. 

É importante referir que estas caraterísticas não são exclusivas dos docentes que optem 

pela aplicação da orientação CTS no processo de ensino-aprendizagem, este perfil é 

comum a professores que seguem diversos tipos de orientações educativas (Díaz, 2009). 
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A utilização de temas ou de assuntos atuais e com relevância social, como 

organizadores das atividades pedagógicas ao nível do Ensino da Ciência na escola, 

obriga os professores a um envolvimento contínuo em termos da sua própria atualização 

e aprendizagem (Canavarro, 1999).  

2.4.2. Estratégias de ensino-aprendizagem CTS 

Para romper com a monotonia na sala de aula, motivando mais os alunos na sua 

aprendizagem, a educação CTS propõe uma grande diversidade de estratégias de ensino. 

Na educação CTS, as atividades têm que estimular o empenho dos alunos, para isso, as 

atividades têm de relacionar-se com o interesse dos alunos (Díaz, 2009). 

De acordo com Vilches (2002), existem aspetos a ter em consideração em relação às 

atividades de aprendizagem. No seu entender, as atividades CTS devem: estar presentes 

ao longo do desenvolvimento das unidades, de modo contextualizado, e não surgir 

apenas no fim dos temas, como atividades complementares descontextualizadas.  

Refere ainda que as atividades devem ser diversificadas e contemplar, por exemplo, 

aplicações e influências do desenvolvimento científico e tecnológico; implicações 

recíprocas da Ciência com a Tecnologia, com a Sociedade e o Ambiente, no presente e 

no futuro; contribuição da Ciência e Tecnologia para a resolução de problemas; permitir 

o contacto com o meio envolvente, através de visitas a museus, fábricas e laboratórios. 

Existem diversas estratégias que são intelectualmente muito estimulantes e requerem 

uma participação ativa por parte dos alunos (embora nenhuma delas seja exclusiva da 

abordagem CTS) (Membiela, 2001; Díaz, 2009): 

 participação em debates e fóruns;  

 planificação e realização de visitas de estudo (museus, fábricas, entre outros); 

 resolução de problemas abertos onde se trabalha a tomada de posição; 

 efetuar trabalhos em pequenos grupos cooperativos, normalmente para executar 

pequenos projetos; 

 execução de trabalhos práticos e de campo; 

 realização de jogos de simulação (role play); 

 participação em estágios de curta duração em empresas; 

 promoção de intercâmbios com a comunidade, nos quais alguns especialistas são 

convidados a participar nas aulas e, por outro lado, os alunos deverão também 

ter uma real ação na comunidade. 

A realização de atividades CTS pode e deve contribuir para melhorar a atitude dos 

alunos perante a Ciência, substituindo o seu desinteresse pelo interesse e estudo da 

mesma (Solbes e Vilches, 1992). 

Apesar de as estratégias anteriormente mencionadas serem muito estimulantes para os 

alunos, por vezes podem resultar muito exigentes para o professor, tendo este que 

dedicar mais tempo à organização e planificação das suas aulas (Díaz, 2009). 
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2.4.3. Materiais CTS 

Os materiais para uma orientação educativa CTS são escassos, havendo necessidade 

constante de o professor, ou grupos de professores, ter que os construir da forma mais 

adequada, considerando os objetivos que se pretendem atingir. Contudo, são poucos os 

professores com o tempo, a energia e os recursos materiais necessários para construir os 

seus próprios materiais (Membiela, 2001). 

Segundo Ríos e Solbes (2007), os manuais escolares, necessitam de uma reestruturação. 

Sendo necessário que tenham atividades para deteção das conceções CTS dos alunos, 

apresentem a Ciência e a Tecnologia como meios para resolver problemas do foro 

natural e social, mostrem a evolução e o papel que a Ciência e a Tecnologia tiveram na 

Sociedade, apresentem o papel que a Sociedade, com os seus problemas e necessidades, 

exerceram sobre a evolução da Ciência e da Tecnologia, abordem as aplicações da 

Ciência e da Tecnologia na indústria e na vida quotidiana (Ríos e Solbes, 2007). 

2.4.4. Modelos de ensino-aprendizagem CTS 

Existem diversos modelos de ensino-aprendizagem. Contudo, apresentamos apenas dois 

deles, porque são os mais conhecidos e, na nossa opinião, os mais interessantes. 

Um dos modelos mais conhecidos de ensino-aprendizagem, numa perspetiva CTS, é a 

espiral da responsabilidade, proposto em 1992 por Waks, que apresenta cinco fases 

(figura 3). Cada fase depende imediatamente da anterior e condiciona a que se segue, as 

fases são apresentadas seguidamente (Waks, 1992 citado por Membiela, 2001): 

1. autocompreensão - aquele que aprende (aluno) atende às suas necessidades, 

valores, planos e responsabilidades; 

2. estudo e reflexão - o aluno toma consciência e conhecimentos de Ciência e 

Tecnologia e dos impactos destes nas sociedades; 

3. tomada de decisões - o aluno aprende sobre os processos que regulam a tomada 

de decisões e as negociações para que mais tarde seja capaz de, sozinho, tomar 

as suas própria decisões e defendê-las sempre que necessário; 

4. ação responsável - o aluno planifica, individualmente ou em grupo, e promove 

as suas ações; 

5. integração - o aluno aventura-se para além do tema específico, isto é, é capaz de 

aplicar a perspetiva CTS em domínios mais amplos, nomeadamente na ética e 

nos valores pessoais e sociais.  
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Figura 3 - Fases da Esfera da Responsabilidade (Waks, 1992 in Yadav, 2007). 

O segundo modelo é o modelo construtivista CTS, proposto por Cheek, que se baseia no 

de Driver e Oldham (1986). Tem em consideração visões dos alunos sobre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade, as construções teóricas e esquemas explicativos do 

desenvolvimento cognitivo e moral. Assim, como os processos de ensino-

aprendizagem, os recursos e o tempo, os conhecimentos dos professores e os conteúdos 

a abordar. Tendo em conta estes aspetos, são desenhados materiais que são 

posteriormente colocados em prática, para avaliar a sua eficiência na promoção da 

aprendizagem dos alunos (Ferraz, 2009). 

2.5. VANTAGENS E DIFICULDADES DA AÇÃO PEDAGÓGICA EM CTS 

A ação pedagógica segundo orientação CTS apresenta diversas vantagens para os 

alunos, destacando-se as seguintes: 

 melhor compreensão dos desafios sociais da Ciência, assim como das interações 

entre  Ciência/Tecnologia e  Ciência/Sociedade (Aikenhead, 1990 citado por 

Membiela, 2001);  

 “desenvolvimento de competências intelectuais complexas e sócio-afetivas e o 

contributo para a formação de pessoas cientificamente literatas para o exercício 

da cidadania” (Yager e Tamir, 1993 citado por Moreira, 2004: 40). 

 melhoria das atitudes dos educandos perante a Ciência, as disciplinas de 

Ciências, a aprendizagem dos conteúdos CTS e por último, pelos métodos de 

ensino-aprendizagem que promovem a interação entre os alunos (Membiela 

2001; Moreira, 2004).  

Apesar da importância da orientação CTS no Ensino das Ciências, esta também 

apresenta algumas dificuldades, que são referidas por Vilches e Furió (1999), Membiela 

(2001), Fontes (2003) e Fontes e Silva (2004), como resultantes dos seguintes fatores: a 

formação académica do professor, geralmente não se adequar às caraterísticas 

interdisciplinares da abordagem CTS; temor dos professores de perder a sua identidade 
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de professores de Ciências; a diversidade de conteúdos, estratégias e tendências CTS; o 

facto de não estar presente a avaliação da Ciência na perspetiva CTS, nos testes e nos 

exames nacionais; pré-conceitos sobre CTS dos professores e alunos, não estabelecendo 

ligação entre a Ciência que se ensina na escola e os problemas reais. Por último, não 

existir investigação consistente que mostre, de forma objetiva, que a aplicação da 

abordagem CTS nas aulas de Ciências, tem efeitos positivos na aprendizagem de 

conhecimentos científicos por parte dos alunos. 
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PARTE II 

2.6. CONTEÚDOS CIENTÍFICOS DA UNIDADE “TERRA, UM PLANETA 

COM VIDA” 

2.6.1. Condições da Terra que permitem a existência de Vida 

No Sistema Solar, a Terra é o único Planeta onde existe vida tal como a conhecemos. 

A evolução da vida e da biosfera começou há cerca de 3500 milhões de anos. Os seres 

primitivos desencadearam mudanças significativas na atmosfera, hidrosfera e litosfera. 

Os fatores que permitem a existência de vida na Terra são: a distância ao sol; a 

temperatura adequada, que não é demasiado elevada nem demasiado baixa; possuir água 

no estado líquido e a presença de uma atmosfera, porque a massa do nosso Planeta 

permite a existência de gravidade, que é capaz de reter gases em redor do Planeta, como 

o oxigénio (Ramos e Albuquerque,2010). 

A existência da atmosfera, na Terra, revelou-se determinante para a evolução e 

manutenção da vida, sendo de salientar a camada de ozono e o efeito de estufa. A 

camada de ozono é importante para a vida na Terra, porque funciona como um filtro à 

passagem das radiações ultravioletas emitidas pelo Sol, que são nocivas para todos os 

seres vivos (Cirino e Souza, 2008). Sendo a camada de ozono fundamental para o 

aparecimento de vida na Terra.  

O efeito de estufa é um fenómeno natural, resultante da presença de certos gases, como 

por exemplo, o vapor de água, dióxido de carbono, metano e ozono, que existem nas 

baixas camadas da atmosfera (Tolentino e Rocha-Filho, 1998). Estes gases contribuem 

para que na superfície da Terra exista uma temperatura compatível com a existência de 

água líquida. 

2.6.2. A biodiversidade 

Segundo Oliveira e Anjos (1995), o meio ambiente é o ambiente em que um dado 

organismo pode desenvolver as suas necessidades vitais. À medida que essas 

necessidades, e a própria estrutura do organismo, se vão tornando mais complexas, o 

meio ambiente no qual se desenvolvem torna-se mais amplo. O meio ambiente dos seres 

humanos, e dos restantes mamíferos, é relativamente amplo, estendendo-se por uma boa 

parte da biosfera (porção do nosso Planeta em que é possível a existência da vida) e que 

compreende tanto a camada superior da crusta terrestre, como as camadas inferiores da 

atmosfera e os meios aquáticos (rios, lagos e mares). 

A biosfera é uma camada de água e ar que rodeia o nosso Planeta. Nos oceanos, as 

espécies distribuem-se por diversos lugares. Nas águas pouco profundas e com presença 

de luz, há maior diversidade. Nos locais mais profundos, pouco iluminados ou mesmo 

em escuridão total, a biodiversidade é menor (Motta e Viana, 2012). 
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De acordo com Gallavotti (1998), um dos aspetos mais fascinantes da vida na Terra é o 

número extraordinário de espécies existentes (figura 4). Até hoje, os cientistas 

classificaram cerca de 1,8 milhões de espécies, mas as estimativas apontam para que 

possam existir cerca de 8,7 milhões de espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Número aproximado de espécies de seres vivos identificados na Terra (in Salsa, 2003). 

 

“A biodiversidade ou diversidade biológica refere-se à variedade de formas de vida 

presentes na Terra (diversidade de espécies), aos genes que as constituem (diversidade 

genética) e aos ecossistemas dos quais fazem parte (diversidade de ecossistemas) ” 

(Primack, 1993 citado por Fonseca, 2007: 67). 

Segundo Gallavotti (1998), a biodiversidade atual é o resultado da longa evolução de 

uma biosfera na qual as mudanças, particularmente climáticas, foram permanentes e 

onde várias catástrofes perturbaram profundamente o curso da evolução. 

Como todos nós sabemos a biodiversidade encontra-se cada vez mais ameaçada. 

Segundo Gallavotti (1998), o crescente aumento demográfico e a destruição de diversos 

ambientes ricos em biodiversidade, levou ao desaparecimento irremediável de um 

património natural que levou milhões de anos para constituir-se, tendo repercussões 

sobre o funcionamento dos ecossistemas e a vida dos seres vivos.  

Atualmente, encontram-se muitas espécies em risco de extinção, como por exemplo, o 

panda, o urso polar e o tigre (Szpilman, 2010). 

As causas que provocam a perda de biodiversidade no nosso Planeta são diversas, sendo 

as principais de origem antropogénica, resultantes do desenvolvimento (Correia, 2007): 

 destruição de habitats naturais; 

 introdução de espécies exóticas; 

 uso excessivo dos recursos naturais; 

 turismo em massa; 

 alterações climáticas; 

 poluição do solo, água e atmosfera; 

 urbanização; 

 caça e comércio ilegal de espécies de animais em perigo. 
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As florestas tropicais, que albergam milhões de espécies animais e vegetais e 

constituem valiosíssimos ecossistemas, são destruídas a um ritmo alarmante. O estudo 

das plantas tropicais demonstrou que poderão conter substâncias desconhecidas, que 

poderão vir a ser úteis na pesquisa de novos medicamentos (Gallavotti, 1998). 

De acordo com Amabis e Martho (2006), é necessário refletir sobre o impacto que cada 

um de nós tem sobre o ambiente, quanto aos recursos que utilizamos e ao destino do 

lixo que produzimos. Só assim será possível amenizar o impacto da espécie humana 

sobre o ambiente terrestre e garantir um local habitável para as gerações futuras. 

Felizmente, nas últimas décadas, muitas pessoas têm percebido a necessidade de 

proteger a biodiversidade do nosso Planeta, que é única, insubstituível e que faz parte 

do nosso património natural. 

Como todos sabemos, os ecossistemas proporcionam-nos imensos benefícios, dos quais 

podemos usufruir, tais como (Dajoz, 2005): 

 manutenção da qualidade da atmosfera; 

 regulação do clima, pela fixação do CO2 na biomassa vegetal; 

 regulação da qualidade da água e do seu ciclo; 

 influência da floresta sobre o microclima do qual dependem certas espécies; 

 plantas e animais utilizados na alimentação; 

 fornecimento de diversas materiais como madeira, borracha, resina, papel, 

algodão, ráfia, óleos, ceras; 

 importância na pesquisa médica e na indústria farmacêutica; 

 produção de medicamentos; 

 turismo e lazer. 

2.6.3. O mundo microscópico 

Há menos de 400 anos, foi descoberto um mundo novo e vasto: o mundo microscópico. 

A invenção do microscópio por Leeuwenhoek, no século XVII, possibilitou a 

descoberta das células e inaugurou um novo campo de investigação científica, a 

Citologia (Amabis e Martho, 2006). 

Segundo Mató et al. (1997), as células foram observadas pela primeira vez em 1665, 

pelo cientista inglês Robert Hooke. Ao observar, ao microscópio, as pequenas cavidades 

de uma fina lâmina de cortiça (figura 5), escreveu o seguinte: “era profunda e porosa, 

assemelhando-se a um favo de mel (…) esses poros ou células não eram muito 

profundos e assemelhavam-se a pequenas caixas…”, devido à sua semelhança com as 

celas dos favos de mel, designou essas cavidades de células (Karp, 2005). 
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Figura 5 - Microscópio de Robert Hooke e a sua ilustração das células de cortiça (in Dumont, 2010). 

Segundo Karp (2005), atualmente sabe-se que Hooke observou as paredes celulares 

vazias/ocas que correspondiam ao tecido vegetal morto, isto é, paredes que na sua 

origem constituíram as células vivas circundantes. 

No século XX, os biólogos alemães Theodor Schwann e Rudolf Virchow enunciaram a 

teoria celular. Os princípios desta teoria são (Mató et al., 1997): todos os seres vivos são 

constituídos por uma ou mais células; a célula é a unidade anatómica e funcional dos 

seres vivos e toda a célula provém de outra preexistente, ou seja, todas têm uma célula 

mãe. 

2.6.4. A célula 

A célula é a unidade básica da vida e todos os seres vivos são constituídos por células. 

Os primeiros citologistas verificaram que as células eram preenchidas por um líquido 

viscoso, que foi designado citoplasma (Amabis e Martho, 2006). No citoplasma 

encontra-se os organitos celulares, que são estruturas que realizam funções específicas 

(Mató et al., 1997). 

Segundo Galvéz et al. (1997), os organitos citoplasmáticos são: o retículo 

endoplasmático, os ribossomas, as mitocôndrias, o aparelho de Golgi, os vacúolos, os 

lisossomas e o centríolo. O retículo endoplasmático elabora, armazena e transporta 

diversas substâncias, enquanto que os ribossomas fabricam as moléculas de proteínas 

unindo os vários aminoácidos. Nas mitocôndrias, ocorre respiração celular, processo 

através do qual às células obtêm energia, e o aparelho de Golgi produz as substâncias 

que a célula irá expulsar para o exterior da membrana celular. Os vacúolos armazenam 

substâncias de reserva, ou de resíduo, e os lisossomas transformam as moléculas 

grandes noutras mais pequenas e mais facilmente assimiláveis pela célula. Esta função 

realiza-se mediante a ação das enzimas destrutivas que contêm. Por fim, o centríolo 

desempenha um papel muito importante nos processos de divisão e locomoção celular. 

Segundo Karp (2005), os biólogos consideram que todas as células são constituídas por 

três constituintes básicos: membrana celular, citoplasma e núcleo. A membrana celular 

é uma película muito fina, que separa a célula do meio exterior e tem como função 

controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. O citoplasma é constituído 

essencialmente por água e substâncias dissolvidas como as proteínas. Enquanto o 

núcleo controla toda a atividade da célula. É nesta parte da célula que se encontra o 
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ácido desoxirribonucleico (ADN), que contém a informação hereditária (Galvéz et al., 

1997). 

As células têm formas diferentes, dependendo das funções que desempenham no 

organismo e das tensões que existem na união entre elas (Mató et al.,1997). 

De acordo com Ramos e Albuquerque (2010), as bactérias, os protozoários, como por 

exemplo, a paramécia (figura 6), as euglenas (figura 7) e os fungos são unicelulares, isto 

é, são constituídos por uma única célula. O desenvolvimento do microscópio eletrónico 

mostrou, também, que as células das bactérias não possuem núcleo e são 

estruturalmente mais simples que as células de todos os outros seres vivos (Karp, 2005). 

 

 

  

 

   Figura 6 - Paramécia (in Sousa, 2011).       Figura 7 - Euglena (in Espada, 2011). 

Segundo Karp (2005), os seres pluricelulares ou multicelulares são formados por um 

grande número de células que funcionam de forma integrada no organismo, isto é, que 

têm funções específicas e diversificadas. Englobam outros protistas, algas 

pluricelulares, como a espirogira (figura 8), fungos, animais e plantas. 

 

 

 

 

Figura 8 - Espirogira (in Vitória, 2009). 

2.6.5. Diversidade celular  

O microscópio eletrónico revolucionou o estudo das células, revelando a existência de 

uma enorme variedade de células diferentes, não só pelo seu aspeto e morfologia, mas 

também pelo seu funcionamento. No entanto, segundo a sua origem e o seu grau de 

complexidade, podemos distinguir as células em procarióticas e eucarióticas (Galvéz et 

al., 1997). 

As células procarióticas são mais simples que as eucarióticas e o material genético não 

está envolvido por uma membrana nuclear; não apresentam, por isso, um verdadeiro 

núcleo. O material genético concentra-se em uma região da célula designada nucleoide. 

As bactérias são os únicos seres vivos da Terra que apresentam esta organização celular 

(Karp, 2005). 

100x 
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As células eucarióticas são células geralmente de maiores dimensões e mais complexas 

que as células procarióticas. O citoplasma apresenta diversos organitos celulares e o 

núcleo está bem definido e organizado, pois existe uma membrana nuclear a envolver o 

material genético. Além disso, uma complexa rede de tubos e filamentos de proteína 

constitui o citoesqueleto, que define a forma da célula e permite que ela realize 

movimentos (Amabis e Martho, 2006). 

Existem dois tipos de células eucarióticas, as células animais e as células vegetais 

(figura 9). 

 

  

 

 

 

 

Figura 9 - Célula animal (à esquerda) e célula vegetal (à direita) (in Neves, 2012). 

As três diferenças fundamentais entre as células animais e vegetais são (Galvéz et al., 

1997): a célula vegetal possui uma estrutura, que rodeia e protege a membrana 

plasmática, denominada parede celular. Um dos componentes fundamentais desta 

parede vegetal é a celulose, um polímero da glucose que não pode ser digerido por 

muitos animais, incluindo o Homem. A segunda é que os plastos são organitos 

exclusivos das células vegetais. Podem ter clorofila (cloroplastos) e realizar nestes a 

fotossíntese, ou armazenar amido. Por último, é de referir que, enquanto na célula 

animal o número de vacúolos é geralmente reduzido, a célula vegetal possui maior 

quantidade e são de maior dimensão. À medida que a célula vegetal cresce, os vacúolos 

unem-se entre si e formam um grande vacúolo que ocupa quase todo o citoplasma 

celular, ficando o núcleo deslocado para a periferia. 

Não se sabe concretamente quando apareceram as células pela primeira vez na Terra. 

Existem evidências, obtidas através de fósseis, de que a vida procariótica surgiu há 2700 

milhões de anos. Estas rochas não contêm apenas micróbios fossilizados, mas também 

moléculas orgânicas complexas que são caraterísticas de tipos particulares de 

organismos procariontes, incluindo as cianobactérias. É improvável que estas moléculas 

se sintetizaram de forma abiótica, isto é, sem a participação de células vivas. O 

conhecimento das células eucarióticas também esta rodeado de incerteza. Os animais 

multicelulares complexos apareceram de forma mais repentina nos registos fósseis há 

uns 600 milhões de anos, mas há evidências de que os organismos eucariontes, mais 

simples, surgiram na Terra há mais de 1000 milhões de anos atrás (Karp, 2005).  
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2.6.6. A Terra como um sistema 

Segundo Ramos e Albuquerque (2010), um sistema é um conjunto de elementos que 

interatuam e que dependem uns dos outros, de tal modo que basta que um dos 

elementos se altere para que todo o conjunto se modifique.  

A Terra, no seu todo, pode ser entendida como um grande sistema, subdividido em 

vários subsistemas: atmosfera, hidrosfera, geosfera e biosfera (figura 10) (Ramos e 

Albuquerque, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Subsistemas terrestres (in Cunha, 2012). 

De acordo com Oliveira e Anjos (1995), existe uma série de interdependências entre os 

vários subsistemas. Pelo que, as alterações que ocorrem em qualquer um dos 

subsistemas influenciam os restantes e, se não forem reguladas, podem comprometer o 

equilíbrio atual do Planeta (Silva et al., 2011). 

2.6.7. Ecossistemas – um modelo de interação 

Segundo Pillar (2002), um ecossistema é um sistema composto pelos organismos vivos 

e pelo meio onde vivem. 

Um ecossistema contém componentes bióticos que são os seres vivos (plantas, animais, 

microrganismos) e as suas interações e componentes abióticos, que são os fatores não 

vivos (água, solo, luz, rochas) (Pillar, 2002). Num ecossistema, há relações constantes 

dos elementos bióticos entre si e com os elementos abióticos (Silva et al., 2011). 

Segundo Brites (2006), nas populações, os indivíduos são as unidades objeto de estudo; 

nos ecossistemas, são as populações. A população “é um conjunto de organismos que 

pertencem ao mesmo grupo taxonómico (geralmente espécie) ” (Pillar, 2002: 1). Por sua 

vez, um organismo é um conjunto de sistemas de órgãos, formados por vários órgãos, 

que são constituídos por tecidos e estes por células que englobam diversos organitos 

(Ramos e Albuquerque, 2010). 

Um ecossistema é um sistema que tende a organizar-se, para alcançar um equilíbrio 

estável. Em cada elemento existe um grau de organização, que nos indica o afastamento 

ou a proximidade em que o ecossistema se encontra do equilíbrio (Brites, 2006). 



39 
  

Cada um de nós tem a responsabilidade de preservar a biosfera e os outros subsistemas, 

para manter o privilégio da vida na Terra (Silva et al., 2011). 

2.7. CONTEÚDOS CIENTÍFICOS DA UNIDADE “EXPLORAÇÃO 

SUSTENTADA DE RECURSOS GEOLÓGICOS” 

Os recursos geológicos correspondem a bens naturais existentes na crusta terrestre e 

que, face às suas concentrações num determinado local, podem ser extraídos e utilizados 

em benefício do Homem. Esta utilização dos recursos geológicos permitiu, ao longo dos 

tempos, grandes avanços e conquistas tecnológicas, científicas, económicas e sociais, 

conduzindo aos elevados níveis de progresso e desenvolvimento que caracterizam as 

sociedades modernas. No entanto, este modelo de desenvolvimento conduziu a 

situações de forte dependência face à utilização de recursos geológicos, assim como a 

grandes assimetrias sociais e a diversos problemas ambientais. Como consequência, 

surgiu a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento económico e social, 

baseado na exploração sustentada dos recursos geológicos. Este modelo preconiza uma 

utilização mais racional dos recursos naturais, onde se incluem os geológicos, 

procurando potenciar o uso dos recursos renováveis e, assim, reduzir a dependência em 

relação aos não renováveis. A exploração sustentada dos recursos assume-se, assim, 

como um modelo de gestão dos recursos, sendo crucial para assegurar o 

desenvolvimento de todas as sociedades e permitir a satisfação das necessidades das 

gerações presentes e das gerações futuras. 

2.7.1. Reservas e recursos  

Segundo Chernicoff e Whitney (2007), as reservas são recursos naturais que já foram 

descobertos e que podem ser explorados com a Tecnologia existente de uma forma 

economicamente rentável (figura 11). O seu valor económico no mercado excede o seu 

custo de extração.  

De acordo com Coch e Ludman (1991), os recursos são todas as reservas mais os 

depósitos que atualmente não são exploráveis, seja por razões tecnológicas, económicas 

ou políticas, mas que no futuro podem vir a constituir reservas (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Recursos e reservas (in Press et al., 2006). 
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2.7.2. Classificação dos recursos geológicos 

Nas sociedades desenvolvidas, todos os materiais utilizados no quotidiano e que são 

fonte de bem-estar e qualidade de vida provêm da Terra.  

Os recursos geológicos são classificados como renováveis (por exemplo, a energia 

eólica) ou não renováveis (por exemplo, combustíveis fósseis). 

De acordo com as funções que podem desempenhar, os recursos podem ser 

classificados em recursos energéticos (combustíveis fósseis), recursos minerais 

(metálicos e não metálicos) e recursos hidrogeológicos.  

2.7.3. Recursos renováveis e não renováveis 

Segundo Plummer et al. (2003), alguns recursos são renováveis, isto é, são repostos à 

medida que são consumidos. As fontes de energia renováveis são: energia solar, energia 

hídrica, energia da biomassa, energia eólica, energia das ondas e das marés. 

Os recursos geológicos são, geralmente, não renováveis, isto é, têm um processo de 

formação muito lento relativamente à taxa de consumo, não sendo possível a sua 

renovação à escala da vida humana (Plummer et al., 2003).  

Os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural e os metais como o 

cobre, o bronze, o ferro, o alumínio, o ouro e a prata, entre outros, são recursos não 

renováveis (Murck et al., 1996). 

2.7.4. Recursos energéticos 

Os recursos energéticos são recursos não renováveis que são fundamentais para diversas 

atividades humanas. O aumento exponencial da população mundial e a melhoria das 

condições de vida, numa Sociedade cada vez mais industrializada e tecnológica, 

provocou um consumo excessivo de energia.  

2.7.4.1. Combustíveis fósseis 

Os combustíveis fósseis podem ocorrer na crusta terrestre sob três formas: petróleo 

(líquido), carvão (sólido) e gás natural (gasoso). Na sua formação intervêm fatores 

como a pressão, o calor, o tempo e a ação de bactérias anaeróbicas. A energia que 

contêm está armazenada nas ligações químicas de compostos orgânicos, sujeitos a 

complexas transformações ao longo de grandes períodos de tempo (Salsa, 2005). 

Segundo Coch e Ludman (1991), o carvão é uma rocha sedimentar que resulta da 

decomposição lenta de restos de plantas, em ambientes aquáticos pouco profundos e 

pouco oxigenados (pântanos, por exemplo), ao longo de milhões de anos.  

O petróleo é uma substância composta por hidrocarbonetos, azoto, enxofre e oxigénio. 

A formação do petróleo a partir da matéria orgânica acumulada nos sedimentos é o 

resultado da ação de fatores biológicos, físico-químicos e geológicos, que ao atuarem 

conjuntamente, originam os hidrocarbonetos. Este combustível fóssil forma-se em 
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ambientes que permitem o desenvolvimento abundante de plâncton (Coch e Ludman, 

1991).  

Segundo Skinner et al. (2004), o gás natural é um conjunto de produtos naturais 

constituído por misturas variáveis e complexas de hidrocarbonetos líquidos e gasosos 

acrescidos por pequenas quantidades de outras substâncias, como compostos sulfurosos 

e azotados. É utilizado como combustível em casas, indústrias e automóveis.  

2.7.4.2. Combustíveis fósseis e problemas ambientais 

Segundo Chernicoff e Whitney (2007), o uso excessivo de combustíveis fósseis pode 

conduzir a consequências ambientais graves. A preocupação com as chuvas ácidas, o 

aquecimento global, as alterações climáticas e os grandes derramamentos de petróleo 

em ambiente marítimo, levaram a um aumento da consciência pública para reduzir ou 

evitar estes efeitos.  

De acordo com Chernicoff e Whitney (2007), a queima de combustíveis fósseis liberta 

para a atmosfera componentes nocivos que se misturam com o vapor de água e originam 

chuvas ácidas. Segundo Cassan (2006), a maioria dos cientistas assegura que a chuva 

ácida é responsável pela destruição das florestas, morte de seres vivos aquáticos em 

lagos, destruição de substâncias vitais para o solo, tornando-os não produtivos, e 

aceleração da meteorização química que provoca a corrosão, levando à destruição de 

monumentos históricos construídos pelo Homem (Nunes et al., 2011). 

De acordo com Peixoto (1987), o aumento do efeito de estufa advém da emissão para a 

atmosfera de grandes quantidades de gases com efeito de estufa, especialmente a 

concentração de dióxido de carbono (CO2) proveniente da queima de combustíveis 

fósseis, que provocam o aumento da temperatura no Planeta. Este fenómeno tem 

contribuído de forma acelerada para o aquecimento global e, consequentemente, para as 

alterações climáticas (Dias et al., 2008). 

O aquecimento global é o aumento da temperatura média do Planeta. Estima-se que a 

temperatura média global aumentou 0,6 ºC entre o final do século XIX e o ano 2000. 

Este fenómeno provoca consequências diversas e complexas, que podem ser 

irreversíveis para a Humanidade, tais como: alterações climáticas, inundações, secas, 

degelo, subida do nível médio das águas do mar, destruição de habitats e extinções 

(Cassan, 2006). 

Atualmente, os glaciares cobrem cerca de 10% da superfície terrestre do nosso Planeta e 

contêm mais de 75% do total da água existente no Mundo.  

As regiões mais afetadas pelo degelo são o Ártico, a Antártida, a Gronelândia e várias 

cordilheiras (Cerqueira, 2007). 

A diminuição das principais calotes polares das montanhas conduz a problemas no 

abastecimento de água nas cidades e a prejuízos na área do turismo, porque as principais 
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estações de esqui abaixo de uma certa altitude já não têm mais neve e tiveram que 

fechar as suas pistas ou fazer neve artificial, a custo elevado (Plummer et al.,2003).  

De acordo com a Greenpeace (2012), é esperada uma subida média global do nível das 

águas do mar entre 9 e 88 cm durante os próximos cem anos, devido aos gases com 

efeito de estufa que se emitem atualmente e às prováveis emissões futuras.  

A subida do nível médio das águas do mar vai provocar consequências, tais como: 

inundações costeiras; danos provocados por tempestades e erosão das linhas costeiras 

(Greenpeace, 2012). 

Segundo a Greenpeace (2012), o aumento da temperatura está a influenciar toda a 

cadeia alimentar marinha. De acordo com Marcelino (2009), espécies inteiras de 

animais marinhos e peixes encontram-se em risco, devido ao aumento da temperatura, 

porque não conseguem sobreviver em águas mais quentes comparativamente ao seu 

habitat natural (Marcelino, 2009). A rarefação do gelo ameaça de forma particular os 

ursos polares (figura 12), que dele dependem para caçar, repousar e se deslocar (Bourne, 

2007). 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Ursos polares à deriva devido ao degelo (in Nicklen, 2008). 

Segundo Chernicoff e Whitney (2007), o derramamento de petróleo causa graves danos 

ambientais, contaminando os animais aquáticos. Além disso, o petróleo forma na 

superfície da água, uma fina camada que diminui a passagem da luz solar, impedindo a 

realização da fotossíntese pelas algas marinhas, destruindo consequentemente a flora 

marinha que se alimenta dela (Louredo, 2012). 

2.7.5. Energia nuclear 

A energia nuclear ainda é um tema polémico na Sociedade, com opositores e 

defensores. De acordo com Chernicoff e Whitney (2007), a fissão nuclear (figura 13) é 

efetuada através do bombardeamento dos átomos radioativos com neutrões, acelerando 

a taxa de decomposição e libertação de energia calorífica. Segundo Press et al. (2006), a 

partir da fissão do U
235

, libertam-se grandes quantidades de energia, sob a forma de 

calor.  

A energia nuclear é altamente rentável, uma vez que uma determinada quantidade de 

U
235

 é capaz de libertar uma quantidade de energia 3 milhões de vezes superior à 
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energia libertada a partir da combustão da mesma quantidade de carvão (Chernicoff e 

Whitney, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 13 - Esquema simplificado da fissão nuclear (in Platonow, 2011). 

No entanto, de acordo com Murck et al. (1996), a energia nuclear apresenta várias 

desvantagens, tais como: o facto de os isótopos utilizados nas centrais nucleares serem 

os mesmos que são utilizados em armas atómicas, constituindo um problema de 

segurança; a possibilidade de ocorrerem acidentes, como o que aconteceu em Chernobyl 

(Ucrânia) em 1986, que teve várias consequências para a saúde das pessoas e para o 

ambiente e o problema do armazenamento seguro de resíduos radioativos (Skinner et 

al., 2004). 

2.7.6. Energia geotérmica 

Segundo Press et al. (2006), a energia geotérmica é a energia que tem origem no calor 

do interior da Terra.  

No Congresso Geológico Internacional de 1968 (Praga) estabeleceu-se um critério de 

classificação dos recursos geotérmicos, de acordo com a sua temperatura de 

emergência. Consideram-se como recursos geotérmicos as ocorrências cuja temperatura 

do fluido seja superior a 20 ºC. As ocorrências com temperatura superior a 50 ºC e 

inferior a 100 ºC, designam-se como sendo de baixa entalpia e as ocorrências com 

temperatura superior a 100 ºC pertencem ao domínio da energia geotérmica de alta 

entalpia (Calado, 1988 citado por Pereira e Novais, 2003). 

Segundo Dias et al. (2008), na energia geotérmica de alta entalpia, o fluido apresenta 

temperatura suficientemente alta para a produção de energia elétrica e está associado a 

regiões vulcânicas ativas. Em Portugal, realiza-se o aproveitamento de energia 

geotérmica de alta entalpia nos Açores, em São Miguel (Taioli, 2009). 

Segundo Pereira e Novais (2003), na energia geotérmica de baixa entalpia, o fluido 

circulante, que apresenta temperaturas mais baixas, encontra-se associado à deslocação 

de água ao longo de fraturas profundas ou água presente em rochas porosas a grande 

profundidade. Os recursos geotérmicos de baixa entalpia são utilizados em processos de 

aquecimento, como por exemplo, o das águas para consumo humano, para piscicultura e 

do ambiente de espaços públicos (Instituto Geológico e Mineiro, 1998). Em Portugal 
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Continental, existem apenas condições para aproveitamentos de baixa entalpia em locais 

como Chaves, Pedras Salgadas, São Pedro do Sul, entre outros.  

2.7.7. Energias renováveis 

As energias renováveis constituem uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis, 

porque além de serem fontes de energia renováveis, são não poluentes. A energia eólica, 

hídrica, da biomassa e das ondas e marés, são fontes de energia renováveis e que 

poderão assegurar um futuro mais sustentado para a Humanidade. 

Segundo Press et al. (2006), a energia hídrica é obtida a partir do aproveitamento do 

potencial hidráulico dos cursos de água.  

Esta fonte de energia não produz poluição, nem resíduos poluentes. Contribui para o 

turismo da região e a água das barragens pode ser utilizada na irrigação. Contudo, 

também apresenta desvantagens, tais como: modificações no equilíbrio ecológico do 

ambiente, alterando ou destruindo os habitats da vida selvagem; afeta os processos 

naturais de erosão/deposição e altera o funcionamento dos rios (Chernicoff e Whitney, 

2007). 

De acordo com Cruz e Sarmento (2004), a energia das marés é fruto da interação dos 

campos gravíticos da lua e do sol. A energia das ondas resulta do efeito do vento na 

superfície do oceano.  

De acordo com Murck et al. (1996), a energia das ondas e das marés têm vantagens, 

como o facto de serem fontes de energias limpas; inesgotáveis; não poluentes e têm 

baixos custos de manutenção. Contudo, estas fontes de energia também apresentam 

desvantagens, tais como: instalações de potência reduzida; custos de instalação elevados 

e alteração do ambiente a montante e a jusante em várias milhas (Shamen, 2012).  

A energia solar proveniente do sol é captada por painéis solares, formados por células 

fotovoltaicas, e transformada em energia térmica ou elétrica (Coch e Ludman, 1991).  

Segundo Chernicoff e Whitney (2007), o sol é uma fonte de energia totalmente 

renovável e inesgotável. Relativamente às desvantagens, esta fonte de energia, requer 

grande espaço para a sua instalação; envolve grandes custos na sua compra e instalação 

e a conversão da energia solar em energia elétrica é muito baixa (Press et al., 2006). 

A energia eólica é gerada pelo vento e é uma fonte de energia limpa, renovável e não 

poluente (Chernicoff e Whitney, 2007). As desvantagens da energia eólica prendem-se 

com a sua aplicação geográfica limitada e a necessidade de uma grande área para 

desenvolver esta fonte de energia (Murck et al., 1996).  

Segundo Murck et al. (1996), a biomassa pode ser utilizada para produção de 

combustíveis, como por exemplo etanol e metanol. Por outro lado, o gás metano, que se 

forma a partir dos resíduos orgânicos em decomposição nos aterros sanitários, também 

pode substituir algumas fontes de energia (Taioli, 2009).  
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 Os biocombustíveis são um recurso renovável quando são bem geridos. Ao contrário 

das outras fontes de energia renováveis, os combustíveis provenientes da biomassa 

libertam poluentes para a atmosfera e causam problemas de aquecimento global 

(Chernicoff e Whitney, 2007).  

2.7.8. Recursos minerais 

De acordo com Pipkin (1994), todos os materiais utilizados nas sociedades modernas 

industriais provêm de recursos minerais. Estes recursos minerais são geralmente 

classificados como metálicos ou não metálicos. Assim como os combustíveis fósseis, 

estes recursos não são ilimitados (Press e Siever, 1985).  

2.7.8.1. Recursos minerais metálicos 

De acordo com Bettencourt e Moreschi (2009), os elementos químicos existentes na 

crusta terrestre estão amplamente distribuídos em vários minerais, sendo estes 

encontrados numa grande variedade de rochas. Um depósito mineral é uma 

concentração natural de qualquer substância útil, com interesse económico (Coch e 

Ludman, 1991). 

Segundo Press et al. (2006), a abundância média de um elemento químico na crusta 

terrestre é designada clarke. Um jazigo mineral é um local no qual um determinado 

elemento metálico existe numa concentração superior ao seu clarke, ou seja, a sua 

exploração é economicamente rentável. Num jazigo mineral, o minério é o material 

aproveitável e com importância económica e a ganga é o material sem importância 

económica que está associado ao minério (Bettencourt e Moreschi, 2009). 

Em Portugal, a maioria dos depósitos de minérios metálicos encontram-se dispersos 

pelo território, com maior incidência nas regiões interiores. Destaca-se, pela sua 

dimensão e importância económica, a Faixa Piritosa Ibérica, que está presente no 

Alentejo. Constitui a maior reserva de metais básicos da Europa Ocidental, muito rica 

em sulfuretos.  

2.7.8.2. Recursos minerais não metálicos 

Segundo Pipkin (1994), os recursos minerais não-metálicos são materiais abundantes 

que são utilizados na construção civil (brita, cimento, calcário, areia), agricultura 

(fertilizantes), materiais cerâmicos (argila), isolantes (amianto), e como rochas 

ornamentais (granito), perfuração de poços para petróleo e gás natural (argila, barite), 

indústria do vidro, tintas, borrachas, abrasivos, eletrodomésticos, entre outras 

aplicações. Estes recursos são de baixo preço mas têm uma elevada importância 

económica (Coch e Ludman, 1991). 

Portugal é um país relativamente rico em recursos minerais não metálicos, tendo 

particular importância, como materiais de construção e de ornamentação, o granito, o 

basalto, o xisto, o mármore, o calcário, as areias e as argilas. 
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2.7.9. Exploração mineira e impacto ambiental 

De acordo com Murck et al. (1996), a exploração mineira realiza-se com base em três 

objetivos: encontrar depósitos minerais de metais valiosos, extrair os minerais com 

baixo custo, separando-os dos resíduos sem importância económica e extrair os recursos 

minerais com o menor impacto ambiental possível. 

Segundo Cassan (2007), a exploração dos jazigos minerais é feita segundo diversos 

métodos, de acordo com as caraterísticas dos jazigos. Pode ser feita a céu aberto ou em 

poços e galerias, quando o minério se situa em zonas mais profundas. Existe ainda outro 

processo, muito utilizado na exploração de ouro e de diamantes, quando estes minerais 

ocorrem em jazigos de origem secundária, que são os placers. Minerais pesados, como 

magnetite e clorite, são também encontrados nos placers (Silva et al., 2008).  

Os principais riscos ambientais da extração mineira são: a desordem paisagística; as 

drenagens ácidas e a erosão das escombreiras. 

Na extração mineira, nem todos os materiais extraídos são utilizados, maioritariamente 

porque apresentam baixo teor de minério com interesse económico, sendo acumulados 

em escombreiras, provocando perturbações paisagísticas (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 14 - Mina de Chuquicamata (Chile) (in Klueger, 2006). 

A formação de drenagens ácidas em minas está associada à exploração de 

mineralizações que contém sulfuretos (como por exemplo, a pirite). Quando os 

sulfuretos ficam em contato com o oxigénio atmosférico e a água, sofrem reações de 

oxidação-redução, levando à formação de diversos produtos, entre os quais ácido 

sulfúrico e metais em solução. Na formação de drenagens ácidas de minas ocorrem, 

assim, reações químicas, mas também biológicas, nomeadamente devido à presença de 

bactérias acidófilas que aceleram as reações de oxidação. A formação de óxidos e 

hidróxidos de ferro, durante o processo referido, confere uma cor alaranjada a estas 

águas.  

Segundo Santos (2008), a drenagem ácida das minas leva à degradação da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas. Além disso, provoca a perda de biodiversidade e o 

desequilíbrio dos ecossistemas terrestres e aquáticos existentes nas zonas mineiras 

(Rolo, 2007). 
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A reabilitação de uma exploração mineira degradada, ou abandonada, pode abranger 

processos naturais, mas, na maioria das vezes, exige intervenções com vista ao controlo 

dos processos responsáveis pela degradação ambiental, sobretudo as escombreiras e a 

drenagem ácida.  

2.7.10. Recursos hídricos 

Segundo Capobianco (2007), a água é um recurso natural de valor inestimável e vital 

para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm em 

equilíbrio os ecossistemas. Os aquíferos são todas as formações geológicas com 

capacidade para armazenar água e com caraterísticas que permitem a sua extração de 

forma economicamente rentável. 

Desde que a água, através da precipitação, chega à superfície terrestre e se vai 

infiltrando até atingir o aquífero, atravessa diferentes zonas. Desde a superfície terrestre 

para o interior, o aquífero divide-se em: zona de aeração e zona de saturação. A zona de 

aeração (figura 15) é a zona mais superficial de um aquífero. Nesta zona, os poros 

existentes nos solos e nas rochas não se encontram totalmente preenchidos por água, 

uma vez que também podem conter ar. Na zona de saturação (figura 15) os poros 

existentes nos solos e nas rochas encontram-se totalmente preenchidos por água. O nível 

hidrostático (figura 15) corresponde à profundidade a que se encontra a zona saturada 

numa determinada região (Murck et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Zonas de um aquífero (in Ferreira, 2012). 

Existem essencialmente 2 tipos de aquíferos: aquífero livre e aquífero confinado. O 

aquífero livre é uma formação geológica permeável e parcialmente saturada de água, 

que se encontra limitado na base por uma camada impermeável e o nível da água no 

aquífero encontra-se à pressão atmosférica. Enquanto que, o aquífero confinado é uma 

formação geológica permeável e completamente saturada de água, que se encontra 

limitado no topo e na base por camadas impermeáveis e a pressão da água no aquífero é 

superior à pressão atmosférica (Instituto Geológico e Mineiro, 2001).  
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2.7.10.1. Impacto das atividades antrópicas nos recursos hídricos 

Com o aumento da população humana, tem aumentado o consumo de água em algumas 

zonas do Planeta. Ao mesmo tempo, verifica-se também, um aumento da produção de 

resíduos sólidos, contribuindo para uma maior poluição dos recursos hídricos.  

Segundo Dias et al. (2008), a poluição que afeta as águas subterrâneas resulta das 

diferentes atividades humanas. Assim, a poluição das águas pode ter como origem: a 

atividade agrícola, urbana e industrial. 

As atividades industriais são causadoras de todo o tipo de poluição, desde o 

aparecimento de resíduos de cianeto das oficinas metalúrgicas, até aos sulfatos, 

mercúrio, cádmio, chumbo e outros metais, detergentes e resíduos de pesticidas 

(Alencoão e Reis, 2007).  

A prática de uma agricultura intensiva tem contribuído para a contaminação de águas 

subterrâneas, através da utilização de fertilizantes, adubos e pesticidas (Pipkin, 1994). 

Na agropecuária, são utilizados os resíduos orgânicos (estrume) como fertilizante, que 

são lançados sobre zonas vulneráveis, contribuindo também, para a contaminação das 

águas subterrâneas. 

A poluição de origem urbana deriva das atividades domésticas, que originam uma 

grande diversidade de compostos orgânicos, inorgânicos e biológicos provenientes de 

fossas sépticas, de esgotos e do uso de produtos domésticos nomeadamente os 

detergentes (Alencoão e Reis, 2007).  

Segundo Pipkin (1994), o aumento demográfico tem provocado problemas na gestão 

dos resíduos produzidos pelo Homem, que são cada vez maiores. Estes resíduos são 

depositados em aterros sanitários, que originam soluções lixiviantes, altamente nocivas, 

que no caso de atingirem um aquífero podem contaminar de forma irreversível a água 

(Silva et al., 2008).  

De acordo com Silva e Haie (2000), a intrusão salina consiste na introdução de água 

salgada num sistema aquífero. Os aquíferos costeiros apresentam um equilíbrio 

dinâmico, entre a água salgada do mar e a água doce continental, que é alcançado pelo 

caudal de água doce que escoa para o mar. Se as quantidades de água doce extraídas nas 

captações forem superiores à recarga, criam uma situação de desequilíbrio que vai 

provocar a penetração da água salgada para o interior, progredindo de forma lenta mas 

contínua, atingindo progressivamente as captações mais afastadas do mar (Instituto 

Geológico e Mineiro, 2001). 

2.7.11. Exploração sustentada dos recursos geológicos 

A degradação do meio ambiente é um dos problemas ambientais mais graves que a 

Sociedade moderna enfrenta. O desenvolvimento científico e tecnológico deu ao 

Homem a capacidade de afetar positivamente e negativamente a Terra. O ser humano 
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tem dominado a natureza para satisfazer as suas necessidade, o que provocou um 

desequilíbrio ecológico que afeta todas as sociedades.  

Segundo Franco (2009), no mundo atual, é de vital importância encontrar novas 

soluções para fazer mais com menos, aumentar a riqueza e o bem-estar das pessoas e 

colocar menos pressão sobre os ecossistemas. Uma vez que o acesso às matérias-primas 

pode vir a ser mais limitado no futuro, é necessário minimizar os resíduos gerados; 

intensificar a reciclagem; aumentar a reutilização de água e de outros recursos; 

minimizar a energia utilizada para produzir matérias-primas e os produtos de consumo. 

Para a conservação destes recursos, é importante fazermos um uso adequado e evitar 

excessos de consumo, sendo estas atitudes necessárias para um desenvolvimento 

sustentável. Dentro desta perspetiva, atualmente muitos metais são obtidos através da 

reciclagem de matérias-primas, e outros elementos, menos abundantes na natureza, são 

substituídos por outros mais abundantes. Segundo Plummer et al. (2003), o alumínio 

está a substituir o cobre nas utilizações elétricas, particularmente, nas linhas de 

transmissão. O alumínio tem também substituído o aço nos recipientes das bebidas 

(Bettencourt e Moreschi, 2009).  

Segundo Pipkin (1994), no futuro, deve haver o desenvolvimento e adoção de 

tecnologias mais eficientes do ponto de vista energético. Um sistema sustentável de 

energia deve maximizar a eficiência energética, tirar pleno partido do potencial dos 

recursos energéticos regionais e locais, e basear-se cada vez mais nos recursos 

renováveis e inesgotáveis (Murck et al., 1996). 

Os recursos não renováveis devem ser tratados com respeito e utilizados com sabedoria 

e moderação.  

Segundo Abreu (2012), a utilização de energias limpas e, consequentemente, a 

diminuição de combustíveis fósseis, é um dos pilares do conceito de sustentabilidade 

ambiental. Existem muitas práticas que podem ser adotadas, por qualquer um em sua 

própria casa, como o uso consciente de água, energia e a adoção da reciclagem. 

Toda a Humanidade terá de participar na preservação do Sistema Terra, condição 

necessária para a sobrevivência humana (Cordani e Taioli, 2009).   
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CAPÍTULO III – A PRÁTICA PEDAGÓGICA PLANIFICADA E 

DESENVOLVIDA NO ESTÁGIO PEDAGÓGICO 

Este capítulo esta subdividido em duas partes: a planificação das atividades e a sua 

execução (3.1.) e a reflexão sobre a prática pedagógica (3.2.). A fundamentação da 

prática pedagógica tem como objetivo salientar os métodos, estratégias e recursos de 

ensino-aprendizagem que foram utilizados na lecionação dos diversos conteúdos, 

durante a intervenção pedagógica.  

Na reflexão efetuada sobre o estágio pedagógico, realçamos os aspetos positivos e 

negativos, de forma a melhorá-los no futuro. 

3.1. A PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E A SUA EXECUÇÃO 

A elaboração de uma planificação adequada permite ao professor utilizar diversas 

estratégias, metodologias e recursos de forma a abordar os conteúdos do programa de 

uma forma dinâmica e diversificada, indo ao encontro das necessidades dos alunos que 

tem na sua turma, uma vez que a planificação é dirigida a eles.  

A planificação funciona como um guia orientador para o professor. Devendo existir 

flexibilidade relativamente à mesma, isto é, os professores tem a aula planificada de 

uma determinada forma, mas se surgirem, por parte dos alunos, dificuldades ou dúvidas 

relativamente a um assunto, têm que ajudar o aluno a colmatá-las, optando desta forma 

por realizar exercícios, ou voltar a explicar o assunto de uma forma diferente para uma 

melhor compreensão, sem pressões temporais. 

Segundo Alvarenga (2011: 23), “Planificar é determinar o que deve ser ensinado, como 

deve ser ensinado e o tempo que se deve dedicar a cada conteúdo e prever estratégias 

para a aquisição e realização de aprendizagens eficazes por parte dos alunos”. O mesmo 

autor, menciona ainda que a planificação pode ser considerada como um mapa 

orientador, que ajuda o professor no seu dia-a-dia, propondo a aplicação de diversas 

atividades e a eficácia das mesmas na aprendizagem dos alunos. 

A função principal desempenhada pela planificação na escola é a de “transformar e 

modificar o currículo para o adequar às caraterísticas particulares de cada situação de 

ensino” (Clarck e Peterson citados por Zabalza, 1994: 54). 

Na perspetiva construtivista, a planificação passa pela criação de ambientes 

estimulantes que propiciem atividades que não são à partida previsíveis e que, também, 

atendam à diversidade das situações, assim como aos diferentes pontos de partida dos 

alunos, isto é, aos seus conhecimentos prévios. Isto implica prever atividades que 

apresentem os conteúdos de forma a tornarem-se significativos e funcionais para os 

alunos, que sejam desafiantes, provocando o conflito cognitivo, para os ajudar a 

aprender a aprender (Zabala, 2000). 

Durante todo o estágio pedagógico, realizámos a planificação de todas as aulas, sendo 

estas supervisionadas pela professora orientadora da escola em questão. Nas 



52 
  

planificações, apresentávamos a lista de conceitos, os objetivos, as estratégias e 

atividades de aprendizagem a realizar, apoiadas pelos recursos, as competências 

conceptuais, procedimentais e atitudinais a alcançar por parte dos alunos. Assim como, 

as questões-problema e os pré-requisitos. 

Ao longo da lecionação das aulas é importante ter sempre em consideração as 

caraterísticas dos alunos, as suas dificuldades e os seus interesses, selecionando 

estratégias e métodos de ensino-aprendizagem diversificados que ajudem os educandos 

a compreender a matéria. O professor deve sempre ter em consideração estratégias que 

ajudem os alunos a ultrapassar as suas dificuldades. 

As regências relativas ao 3º ciclo do ensino básico (7º ano) foram realizadas nas 

unidades “Terra um Planeta com Vida” (4 aulas) e “Vulcanismo” (4 aulas). No ensino 

secundário (11º ano) as regências foram realizadas nas seguintes unidades: “Teoria 

Sintética da Evolução” (2 aulas); “Sistemática dos Seres Vivos” (7 aulas); 

“Metamorfismo” (4 aulas) e “Exploração Sustentada de Recursos Geológicos” (4 aulas). 

Todas as planificações das unidades acima mencionadas relativas ao 7º e 11º ano podem 

ser consultadas no CD-ROM que acompanha este relatório. 

3.2. REFLEXÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A lecionação das aulas, ao longo do estágio pedagógico, foi efetuada tendo sempre em 

conta a perspetiva CTS no Ensino das Ciências, como uma forma de mostrar aos alunos 

que a Ciência que aprendem na escola têm aplicabilidade no seu do dia-a-dia.  

Tivemos sempre como base o construtivismo, que considera que os alunos não são 

“tábuas rasas”, muito pelo contrário, possuem experiências e conhecimentos prévios que 

o professor precisa ter em conta, de forma a desencadear o conflito cognitivo, 

realizando o aluno aprendizagens significativas. Na seleção dos métodos, estratégias e 

recursos, tínhamos sempre em consideração os objetivos e competências que 

pretendíamos que os nossos alunos alcançassem, escolhendo aqueles que envolviam 

mais os alunos nas atividades, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais 

atraente, interessante e motivante.  

Com a aplicação de determinados métodos, estratégias e recursos pretendeu-se 

desencadear situações de conflito cognitivo nos alunos, a realização de aprendizagens 

significativas e consequentemente a aquisição de conhecimentos científicos. 

A Aprendizagem Cooperativa foi um método que esteve bastante presente na realização 

de muitas das atividades CTS, porque é um fator de motivação para a aprendizagem e 

melhoria do rendimento académico de todos os alunos. Sendo por isso, considerado 

uma estratégia eficaz, quando se pretende promover a igualdade de oportunidades e a 

dimensão intercultural da educação (Cochito, 2004). 

Antes do início das unidades “Terra um Planeta com Vida” e “Vulcanismo”, utilizámos 

o pré-teste/atividade 0 para diagnosticar os pré-requisitos e as conceções alternativas 

dos alunos, porque é importante que o professor os conheça, tendo-os como ponto de 
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partida para, posteriormente, durante a lecionação dos conteúdos, ajudar os alunos a 

ultrapassá-los, de forma a adquirirem conhecimentos científicos essenciais para a sua 

aprendizagem e para o futuro. 

Um dos métodos de Aprendizagem Cooperativa aplicado nas nossas aulas foi o Jigsaw, 

ou método dos puzzles (figura 16), que foi uma estratégia desenvolvida e testada por 

Elliot Aronson e os seus colegas em 1978 (Arends, 1995). 

Esta atividade permite que um determinado conteúdo seja dividido em vários subtemas, 

e é trabalhado de acordo com os seguintes passos (Vieira, 2011a): 

1. Organização do grupo de base de forma heterogénea. No grupo de base, um 

determinado tópico é discutido pelos alunos de cada grupo. O tópico é 

posteriormente, subdividido em tantos subtópicos quantos os membros do grupo. 

 

 

 

 

2. Reorganização dos alunos para formar o grupo de peritos. Cada aluno estuda e 

discute, juntamente com os membros dos outros grupos, a quem foi distribuído o 

mesmo subtópico, formando assim um grupo de peritos.  

 

 

 

 

 

 

3. Retorno aos grupos de origem, aos grupos de base. Cada aluno volta ao grupo de 

base e apresenta o que aprendeu sobre o seu subtópico aos colegas, de maneira que 

fiquem reunidos os conhecimentos indispensáveis para a compreensão do tópico em 

questão. 

 

 

 

 

Figura 16 - Representação esquemática do método cooperativo de aprendizagem Jigsaw (adaptado de 

Vieira, 2011a). 
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Posteriormente, efetuámos um mini-teste, que os alunos resolveram individualmente, 

tendo como objetivo a consolidação dos seus conhecimentos sobre o conteúdo abordado 

no método Jigsaw. No fim, fez-se a correção dos mini-testes e procedemos à atribuição 

da recompensa, que consistia num diploma. Os resultados obtidos nos mini-testes foram 

muito bons, tendo alguns alunos melhorado nas notas, relativamente ao primeiro teste 

formativo. 

A utilização desta estratégia revelou-se muito positiva, porque todos os alunos se 

ajudaram mutuamente, procurando perceber a matéria que tinham em responsabilidade, 

para depois poderem ensinar aos seus colegas da melhor forma possível. Ao longo da 

aula, verificámos que todos os alunos se envolveram e empenharam na realização da 

tarefa, mesmo os que apresentavam maiores dificuldades ao longo das aulas, tendo estes 

realizado apontamentos e esquemas com o intuito de os ajudar na sua explicação aos 

colegas. Existiu muita cooperação e entreajuda entre os alunos.  

O questionamento foi uma estratégia utilizada em todas as aulas, com o objetivo de 

construir um Ambiente de aprendizagem dinâmico e produtivo. Assim, começámos a 

direcionar as questões aos alunos e a reformular as mesmas, quando estes não 

entendiam o que lhe era pedido, dando um tempo de espera superior aos habituais 3 

segundos, mencionados em muitos livros de Aprendizagem Cooperativa, porque 

verificámos que alguns alunos se precipitavam nas suas respostas. A partir desta 

alteração, constatámos que os educandos começaram a pensar na questão, antes de 

responder, apresentado por conseguinte maior número de respostas corretas.  

Um dos aspetos do questionamento, na sala de aula, é a sua habilidade para promover o 

crescimento cognitivo e para ligar e unir os aspetos cognitivos e sociais da 

aprendizagem (Arends, 1995). 

Na realização do questionamento durante a intervenção pedagógica, foram direcionadas 

questões a todos os alunos, para que todos tivessem oportunidade de participar de forma 

ordenada nas aulas, assim como, para propiciar o conflito cognitivo, a reestruturação de 

conceitos e a consolidação de aprendizagens nas aulas. 

Após a resposta dos alunos, atribuíamos o feedback adequado para motivar a sua 

participação nas aulas e o seu interesse. 

Nas primeiras aulas, verificámos que os alunos mais introvertidos não respondiam às 

questões que lhe eram colocadas, porque tinham receio de errar em frente aos colegas, 

pelo que procurámos criar um clima em que os alunos se sentissem seguros a 

cometerem erros, transmitindo a ideia que os erros são naturais, sendo a sua deteção 

importante para a realização de aprendizagens por parte dos educandos. 

Foram realizados alguns trabalhos práticos experimentais, nomeadamente, a observação 

da vida numa gota de água, a epiderme da cebola e a simulação de uma erupção 

vulcânica. Durante as atividades mencionadas, constatámos que todos os estudantes, 

incluindo os que apresentavam maiores dificuldades, se envolveram na realização destas 
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atividades. Podemos dizer que foram muito úteis na aprendizagem dos alunos, porque 

estes mostraram-se empenhados, interessados, realizando aprendizagens significativas. 

O que se traduziu de forma positiva nos resultados dos alunos nos testes formativos. 

Nas atividades práticas, fez-se referência à perspetiva CTS, relativamente ao 

aparecimento do microscópio e do termo célula. Fizemos ainda alusão ao contributo dos 

vulcanólogos no estudo dos vulcões. Ao realizar esta orientação CTS, os alunos 

mostraram interesse por estas informações, tendo muitos deles participado na discussão 

do tema. Na aula seguinte, alguns aprendizes surpreenderam-nos, mostrando-nos 

alguma informação adicional, que pesquisaram autonomamente sobre o assunto, o que 

foi muito gratificante. 

São diversas as atividades que o trabalho prático inclui, como a resolução de problemas 

de lápis e papel, o trabalho de laboratório e o trabalho de campo. 

O trabalho prático é importante na educação em Ciências, pois esta abordagem 

proporciona oportunidades para os alunos desenvolverem muitas competências, além de 

permitir a construção e o aprofundamento de conhecimentos conceptuais, 

procedimentais e atitudinais (Mendes e Rebelo, 2011). As atividades práticas, 

adequadas no Ensino das Ciências, são um recurso precioso para originar aprendizagens 

significativas (Pedrosa e Mateus, 2000).  

Relativamente aos temas “Terra um Planeta com Vida” e “Vulcanismo”, no fim destas 

unidades, em grupos de 4, os alunos efetuaram mapas de conceitos, com o objetivo de 

mobilizarem as ideias e os conhecimentos, realizando uma síntese dos mesmos e 

permitindo ainda a troca de ideias com os colegas, o que permitiu identificar algumas 

conceções alternativas que ainda persistiam. Ao realizar esta atividade, os alunos 

reviram o que aprenderam, utilizando posteriormente o seu mapa de conceitos para 

estudar para o teste. 

Esta estratégia revelou-se muito eficaz, tendo sido utilizada pelos alunos, ao longo do 

ano, para fazer a síntese de cada uma das unidades lecionadas, como uma forma de 

estudar para o teste. Alguns deles adotaram esta estratégia também no estudo de outras 

disciplinas, nomeadamente Geografia e História.  

Esta metodologia permitiu a consolidação de conhecimentos e a revisão geral dos 

temas. 

A utilização dos mapas de conceitos (figura 17) nas aulas tem diversos objetivos (Lopes 

e Silva, 2010):  

 explorar os conhecimentos prévios dos alunos antes do início de um tema ou 

conteúdo;  

 delinear objetivos para a aprendizagem;  

 detetar as conceções alternativas antes ou após a aprendizagem de um tema ou 

conteúdo;  
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 incentivar a Aprendizagem Cooperativa;  

 ajudar a compreensão do significado em artigos ou notícias;  

 estimular a construção de conhecimento e desenvolver os processos 

metacognitivos; 

 facilitar a compreensão do significado dos livros de texto.  

 

 

  

 

 

 

Figura 17 - Modelo de um Mapa de Conceitos (in Lopes e Silva, 2010). 

Na lecionação dos conteúdos, de forma a realçar a orientação CTS, utilizámos diversas 

vezes o PowerPoint como apoio, porque é uma ferramenta que ajuda a organizar os 

assuntos para realizar apresentações, sendo possível incluir imagens e animações que 

permitem tornar as aulas mais atrativas. Este recurso revelou-se muito útil, porque 

permitia aos alunos analisar e interpretar imagens e esquemas diferentes dos que se 

encontravam no manual adotado, permitindo desenvolver competências de interpretação 

e compreensão. 

A apresentação de imagens e situações reais (por exemplo sobre Pompeia) estimularam 

o diálogo e a participação de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Para 

além disso, estas interações possibilitaram a construção de conhecimentos científicos. 

Esta ferramenta de ensino contribuiu de forma positiva para melhorar o aproveitamento 

dos alunos na sala de aula. Permitiu também, muitas vezes, tornar a aula dinâmica e 

mais agradável, porque era diferente do ensino tradicional de Ciências a que estavam 

habituados em anos anteriores, mostrando-se desta forma mais motivados e empenhados 

nas atividades, assim como mais interessados na aprendizagem. 

Na unidade “Vulcanismo” utilizámos um pequeno vídeo, “Formação de uma caldeira 

vulcânica”, com o objetivo de os alunos realizarem a aprendizagem e consolidação dos 

conhecimentos. A sua visualização, e respetiva discussão, foi um recurso muito eficaz, 

permitindo aos alunos compreender melhor as fases de formação de uma caldeira 

vulcânica, construindo conhecimentos científicos sobre o assunto. 

Gostaríamos de ter apresentado mais vídeos, mas foi impossível porque o programa era 

extenso e apenas tínhamos aulas uma vez por semana, além disso como eramos três 

estagiárias, no núcleo de estágio, cada uma de nós ficou com poucas aulas para lecionar 

no 3º ciclo do ensino básico. 

Na atualidade, os vídeos são os recursos didáticos mais atrativos, devido à sua ampla 

difusão e baixo custo, e porque permitem, através de uma sequência de imagens, 

proporcionar situações reais, visualizar processos que, explicados de outra forma, 
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seriam difíceis de compreender, permitindo assim uma aprendizagem significativa 

(Carmen, 1997). 

A utilização de transparências, como estratégia de aprendizagem, também teve um 

papel muito positivo, ao permitir apresentar imagens diferentes que ajudaram os alunos 

a compreender melhor os conteúdos. 

Em todas as aulas foram dados aos alunos trabalhos de casa, com o objetivo de os 

educandos consolidarem conhecimentos. O trabalho de casa teve função formativa, na 

medida em que, na realização deste, o aluno pode identificar as suas dificuldades e, na 

aula seguinte, apresenta-las ao professor, para que estas sejam esclarecidas 

atempadamente, não constituindo um obstáculo na sua aprendizagem. 

O trabalho de casa é importante, também porque, consoante as dificuldades dos alunos, 

permite decidir a orientação que devemos dar às aulas. 

Realizámos, ainda, diversos exercícios do manual e do caderno de atividades, com o 

intuito de os alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos durante as aulas, de forma a 

consolidá-los. Esta estratégia permitiu ainda identificar algumas dificuldades e dúvidas 

dos alunos.  

A avaliação é uma parte integrante do processo de ensino-aprendizagem na aula 

(Ontoria et al., 1994). Pelo que, durante todo o estágio pedagógico, foram realizados 

três tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e sumativa. Tendo sempre presente, que o 

principal objetivo da avaliação é melhorar o ensino e a aprendizagem (Domingos et al., 

1984).  

A avaliação diagnóstica foi realizada através dos pré-testes e do questionamento, tendo-

se demonstrado eficaz na deteção de conceções alternativas por parte de alguns alunos, 

como por exemplo, o facto de considerarem que o material que se encontra no interior 

de um vulcão é designado lava e no exterior também. O que permitiu que, durante o 

processo de ensino-aprendizagem, nos debruçássemos mais sobre esses aspetos, de 

forma a ajudar os alunos a ultrapassar as conceções alternativas, para realizarem 

aprendizagens significativas, adquirindo desta forma conhecimentos científicos. 

Segundo Hatie (2009, citado por Lopes e Silva, 2010), a avaliação formativa é um dos 

componentes do processo de ensino-aprendizagem que tem maior resultado na melhoria 

do rendimento escolar dos alunos. 

Relativamente à avaliação formativa, nós realizámos as questões sobre a matéria 

lecionada no 3º ciclo do ensino básico para os testes formativos, o que foi muito 

importante, pois permitiu-nos aprender como se deve realizar um teste e quais os 

cuidados que devemos ter na sua elaboração.  

A avaliação formativa deve ser um processo contínuo, tendo em conta os objetivos que 

permite atingir, podendo distinguir-se vários momentos (Lopes e Silva, 2010): antes de 

iniciar o processo de ensino-aprendizagem, permite diagnosticar os pré-requisitos dos 
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alunos e decidir que orientação devemos dar ao processo de ensino-aprendizagem; 

durante o processo de ensino-aprendizagem, permite uma maior diferenciação da 

aprendizagem e depois de um período um pouco mais longo de aprendizagem, permite 

fazer um balanço das aprendizagens e verificar se é necessário reorganizar as atividades 

de outra forma, ou utilizar diferentes estratégias que sejam adequadas às necessidades 

demonstradas pelos alunos.  

A lecionação das aulas do estágio pedagógico, tendo em conta a orientação CTS, 

revelou-se muito positiva, porque os alunos demonstraram interesse e curiosidade pelos 

assuntos abordados nesta perspetiva, uma vez que eram atuais e relacionados com a 

realidade. As atividades realizadas permitiram desenvolver o pensamento crítico, a 

atitude reflexiva sobre os assuntos, permitindo aos alunos adquirir conhecimentos sobre 

as relações existentes entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, possibilitando, desta 

forma, a aquisição de conhecimentos científicos e a realização de aprendizagens 

significativas. Além disso, permitiu a educação para a cidadania, de forma a serem 

cidadãos participativos na Sociedade. 

Ao questionar oralmente os alunos, sobre o que acharam destas aulas, eles referiram que 

eram mais interessantes, atraentes e motivadoras, tendo oportunidade de compreender 

muitos fenómenos que por vezes surgem nos órgãos de comunicação social, como por 

exemplo, o impacto do Homem na biodiversidade. Referiram ainda, que os 

conhecimentos que aprendiam nas aulas de Ciências tinham utilidade no seu dia-a-dia. 

Nestas aulas, os alunos realizaram corretamente as atividades, tendo compreendido os 

conteúdos abordados, realizando aprendizagens significativas. 

A orientação CTS no Ensino das Ciências é muito importante, para envolver mais os 

alunos nas atividades e na sua aprendizagem, passando estes a ter um papel mais ativo 

nas aulas e alguma autonomia. 

É importante que os alunos, na lecionação dos conteúdos segundo orientação CTS, 

adotem e desenvolvam atitudes críticas e reflexivas sobre os acontecimentos atuais, 

nomeadamente, sobre os que estão relacionados com os avanços da Ciência e da 

Tecnologia e os respetivos impactos na Sociedade e no Ambiente. Sendo que uma das 

competências referida nas orientações curriculares ao nível do 3º ciclo do ensino básico 

é a capacidade para participar de forma ativa nas discussões e nos debates públicos 

sobre problemas que envolvem a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente.  

Como síntese, podemos afirmar que a lecionação das aulas com orientação CTS e a 

realização das atividades CTS tiveram resultados muito positivos na aprendizagem dos 

alunos, dado que permitiu aumentar o seu interesse pelas Ciências. 

É certo que estas atividades podem ser difíceis e exigem muito tempo ao professor na 

sua planificação e preparação, contudo, ao vermos a motivação dos alunos e o seu 

interesse pela aprendizagem da Ciência, reconhecemos que o tempo foi muito bem 

investido, o que é gratificante. 
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A prática pedagógica no estágio tem uma importância imprescindível, atendendo a que 

nos dá oportunidade, enquanto estagiários, de praticarmos o ato de ensinar e ajudar a 

desenvolver, nos alunos, valores e atitudes que os tornarão cidadãos cultos, críticos, 

responsáveis e conscientes, para que possam intervir na tomada de decisões na 

Sociedade democrática, exercendo a sua cidadania. 

O estágio contribui, assim, para a nossa formação profissional, mas também pessoal, 

como futuros professores, nomeadamente pelo desenvolvimento de conhecimentos 

científicos e pedagógicos. 

A reflexão realizada sobre as aulas lecionadas é também muito importante, “pois um 

professor deve ter hábitos de reflexão, que lhe permitam avaliar e melhorar o seu 

desempenho profissional, tendo sempre como objetivo uma educação de qualidade para 

os seus alunos” (Terrinca, 2012: 224). 
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CAPÍTULO IV – A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO CTS NO ENSINO DAS 

CIÊNCIAS: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes ao estudo efetuado durante a 

intervenção pedagógica, com a finalidade de avaliar a importância da orientação CTS 

no Ensino das Ciências, relativamente aos conteúdos “Terra um Planeta com Vida” (4.1. 

e 4.2.) e “Vulcanismo” (4.3. e 4.4.). Em relação à unidade “Terra um Planeta com 

Vida”, aplicámos a perspetiva CTS na turma E, sendo esta a turma de estudo e na turma 

D não se aplicou, sendo esta a turma de controlo. Relativamente à unidade 

“Vulcanismo”, aplicámos a perspetiva CTS na turma D, passando esta a ser a turma de 

estudo e na turma E não se aplicou, sendo esta a turma de controlo. 

4.1. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS PRÉ-TESTES NA UNIDADE 

“TERRA UM PLANETA COM VIDA” 

4.1.1. Resultados do pré-teste no 7ºE 

Foi aplicado à turma do 7ºE um pré-teste, no início da unidade programática “Terra um 

Planeta com Vida” e os resultados que foram obtidos apresentam-se de seguida. O pré-

teste encontra-se em anexo (Anexo 1.1.) 

Da análise da tabela 3, verificámos que a maioria dos alunos (37,5%) considerou que o 

ambiente “é tudo o que nos rodeia”, revelando conhecimento sobre o assunto em 

questão, apesar de não terem registado respostas com profundidade e mais corretas do 

ponto de vista científico; 29,2% dos inquiridos referiu que é o “meio natural onde 

vivemos”.  

Tabela 3 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de ambiente (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 É o lixo que fazemos. 2 8,3 

 É a natureza. 6 25 

 Meio natural onde vivemos. 7 29,2 

 É tudo o que nos rodeia. 9 37,5 

Verificámos ainda, que 25% dos alunos respondeu que o ambiente “é a natureza”, 

enquanto 8,3% dos inquiridos responderam de forma incorreta ao mencionar que é “o 

lixo que fazemos” sendo uma resposta descontextualizada, considerando que o ambiente 

é o conjunto de fatores do meio que interfere na sobrevivência dos seres vivos. 

Demonstrando os alunos dificuldades na interpretação da questão. 
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Analisando a tabela 4, constatámos que os alunos apresentam conhecimentos em relação 

ao conceito de biodiversidade, embora não tenham registado respostas do ponto de vista 

científico mais correto. Por um lado, 37,5% dos inquiridos declarou que a 

biodiversidade é a “diversidade de espécies”, sendo a afirmação correta; enquanto que 

8,3% dos alunos referiram que é a “variedade de seres vivos que existem no Planeta 

Terra”, sendo a afirmação igualmente correta. 

Constatámos ainda, que 20,8% dos alunos não responderam corretamente ao mencionar 

que “são todos os animais e as plantas que existem”, porque como sabemos a 

biodiversidade inclui também as bactérias, os fungos e os protistas e não apenas as 

plantas e os animais. 

Tabela 4 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Está relacionada com a vida. 4 16,7 

 Diversidade de espécies. 9 37,5 

 São todos os animais e as plantas que existem. 5 20,8 

 Uma notícia. 4 16,7 

 Variedade de seres vivos que existem no Planeta Terra. 2 8,3 

 

Contudo, alguns dos inquiridos tiveram dificuldade em explicar o conceito de 

biodiversidade, tendo 16,7% dos alunos considerado que a biodiversidade é “uma 

notícia”, o que não é correto, uma vez que a biodiversidade são todos os seres vivos que 

existem num dado ambiente, tendo os alunos respondido desta forma pelo facto de 

muitas vezes aparecer como notícia nos meios de comunicação social. A mesma 

percentagem afirmou que a biodiversidade “está relacionada com a vida”, uma resposta 

simplista e incorreta.  

Pela análise dos dados obtidos na tabela 5, verificámos uma grande diversidade de 

categorias de respostas, uma vez que existem várias ações que o Homem pode realizar 

para ajudar a proteger a biodiversidade. Sendo assim, constatámos que 29,2 % dos 

alunos referem “não poluir e plantar árvores”, sendo a afirmação correta e 20,8% dos 

inquiridos mencionam “proteger os animais em vias de extinção e criar zonas protegidas 

ou parques naturais”, sendo a afirmação igualmente correta.  

Verifica-se também, que 16,7% dos alunos consideram “proteger as florestas, os 

animais e plantar árvores em terrenos sem qualquer uso”, como ações para proteger a 
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biodiversidade. Já 8,3% dos inquiridos pensou que “cortar árvores e poluir o ambiente” 

eram ações para proteger a biodiversidade, o que é incorreto, porque como sabemos 

cortar as árvores e poluir o ambiente são ações antrópicas que não protejam a 

biodiversidade, muito pelo contrário, são ações nocivas para a biodiversidade.  

Tabela 5 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de ações do Homem que protejam a 

biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Não poluir e plantar árvores. 7 29,2 

 Proteger os animais em vias de extinção e criar zonas protegidas 

ou parques naturais. 
5 20,8 

 Tratar bem os animais e não matar animais em vias de extinção. 1 4,2 

 Proteger os animais/florestas e plantar árvores em terrenos sem 

qualquer uso. 
4 16,7 

 Construção de habitats naturais e ajudar o meio ambiente. 5 20,8 

 Cortar árvores e poluir o ambiente. 2 8,3 

 

No entanto, 20,8% dos inquiridos, uma percentagem ainda alta, consideram que é 

possível construir habitats naturais e ajudar o ambiente, mas como sabemos a 

construção de habitats é impossível, porque uma vez destruídos não podem ser 

restabelecidos exatamente como eram originalmente, pode-se apenas criar zonas 

protegidas, reservas naturais e implementar medidas que promovam os processos de 

colonização e, assim, ajudar a proteger a biodiversidade. Por último, 4,2% dos alunos 

referiram “tratar bem os animais e não matar animais em vias de extinção”. 

Após a análise da tabela 6, constatámos uma grande diversidade de respostas, uma vez 

que, como sabemos, são diversos os benefícios que o ser humano pode retirar da 

biodiversidade. A maior percentagem dos alunos (33,3%) apontou os “alimentos e o 

oxigénio” como benefícios, sendo a afirmação considerada correta; 16,7% dos 

inquiridos responderam igualmente de forma acertada ao mencionar os “alimentos e as 

matérias-primas” e, por último, 12,5% mencionou os “alimentos e o vestuário”, sendo a 

resposta correta também.  

Contudo, 25% dos alunos consideram os “alimentos e os animais com que podemos 

distrair-nos no jardim zoológico”, como benefícios da biodiversidade; o primeiro 

exemplo é correto, mas o segundo não. Um jardim zoológico pode ter diversos 
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objetivos, como a pesquisa, a educação, a preservação, sendo a diversão o menos 

relevante, uma vez que devem proteger os animais e não explorá-los. Já 12,5% dos 

alunos demonstraram dificuldade nesta questão, ao referir que “ há curiosidades que 

podemos ter e que podemos saber”, como benefícios que a Humanidade retira da 

biodiversidade, não evidenciando conhecimento sobre o assunto, ao dar uma resposta 

reducionista, não mencionando exemplos em concreto. 

 
Tabela 6 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de benefícios que a Humanidade retire 

da biodiversidade (pré-teste). 
N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Alimentos e oxigénio. 8 33,3 

 Alimentos e matérias-primas. 4 16,7 

 Alimentos e vestuário. 3 12,5 

 Alimentos e animais com que pode-mos distrair-nos no Jardim 

Zoológico. 
6 25 

 Há curiosidades que podemos ter e que podemos saber. 3 12,5 

 

Na tabela 7, verificámos que 33,3% dos alunos responderam “Península Ibérica” como 

uma região que apresenta elevado risco de perda de biodiversidade, o que não é correto, 

porque a Península Ibérica é um território vasto e heterogéneo, sendo a resposta 

apresentada pelos educandos muito generalista, revelando falta de conhecimento de 

situações concretas.  

Por outro lado, 25% dos inquiridos mencionou “Lisboa”, sendo a resposta igualmente 

incorreta, porque não é um bom exemplo, uma vez que se trata de uma zona urbana, 

uma grande cidade, que por definição apresenta uma biodiversidade muito limitada, não 

sendo uma zona prioritária na questão da perda de biodiversidade. 

Constatámos ainda, que 8,3% dos alunos pensou que o “Alentejo” é uma região com 

elevado risco de perda de biodiversidade, enquanto 16,7% mencionou “África”, em 

ambas os casos verifica-se que os alunos não apresentam grande conhecimento sobre o 

assunto, dando respostas simplistas, sem conhecimento de situações concretas. 

Porém, 4,2% dos alunos afirmou, corretamente, que a Amazónia é um local com 

elevado risco de perda de biodiversidade e 12,5% respondeu “Serra da Estrela”, sendo 

esta resposta igualmente correta.  
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Tabela 7 - Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de uma região de Portugal/do Mundo que 

apresenta elevado risco de perda de biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Alentejo. 2 8,3 

 Península Ibérica. 8 33,3 

 Amazónia. 1 4,2 

 Serra da Estrela. 3 12,5 

 Lisboa. 6 25 

 África. 4 16,7 

Analisando o gráfico 1, relativamente à questão 1 do pré-teste, verificámos que a 

percentagem de respostas erradas foi de 33,30%, revelando os alunos desconhecer o 

termo ambiente ao considerar o ambiente como o lixo que fazemos e como a natureza, 

errando desta forma a questão.  

Em relação à questão 2, a percentagem de respostas erradas foi de 45,80% 

demonstrando os inquiridos alguns conhecimentos relativamente ao conceito de 

biodiversidade, apesar de não terem registado respostas mais profundas e do ponto de 

vista científico mais corretas.  

Já na questão 3, verificou-se uma percentagem de respostas erradas de 29,20%, ao 

considerarem que construir habitats naturais, cortar árvores e poluir o ambiente são 

exemplos de ações que o Homem pode efetuar para proteger a biodiversidade. Em 

relação ao facto de terem mencionado cortar árvores e poluir o ambiente, os alunos 

demonstraram dificuldades interpretativas, revelando precipitação na resposta.  

Na questão 4, mais de metade dos alunos (62,50%) sabem que a alimentação, o 

oxigénio, as matérias-primas e o vestuário, são benefícios que a biodiversidade nos 

proporciona e que são importantes para a Humanidade, acertando na resposta.  

Por último, a maior percentagem de respostas erradas verificou-se na questão 5, onde 

83,30% dos alunos inquiridos erraram, ao mencionar a Península Ibérica, Alentejo, 

Lisboa e África, como regiões onde existe elevado risco de perda de biodiversidade, 

sendo estas respostas simplistas, não evidenciando grande conhecimento dos alunos 

sobre o assunto, quando se sabe que, por exemplo, a Floresta Amazónica tem sofrido 

perda de biodiversidade devido à ação do Homem, nomeadamente, devido ao corte de 

árvores para a construção de mobiliário com madeiras exóticas, levando à destruição de 
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habitats e, consequentemente, à perda de biodiversidade, sendo este facto mencionado 

diversas vezes nos meios de comunicação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Percentagem de respostas erradas às questões do pré-teste na turma 7ºE. 

4.1.2. Resultados do pré-teste no 7ºD  

À turma do 7ºD, tal como no 7ºE, foi aplicado o mesmo questionário (Anexo 1.1.) no 

início da unidade, tendo-se obtido os resultados que são apresentados em seguida.  

Como se constata da análise da tabela 8, uma percentagem expressiva (83,3%) dos 

alunos da turma mostraram conhecimentos sobre o conceito de ambiente, apesar de não 

terem assinalado respostas mais corretas do ponto de vista científico, é de salientar que 

esta percentagem foi superior à que foi alcançada com os alunos do 7ºE. Foram ainda 

obtidas outras percentagens menos significativas, que demonstraram que esses alunos 

não tinham grande conhecimento sobre o assunto ao declarar, por exemplo, que o 

ambiente “são as plantas, árvores e atmosfera” e outros a responderem que “é o 

mundo”. 

Tabela 8 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de ambiente (pré-teste). 

N = 24 

 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 São as plantas, árvores, atmosfera. 3 12,5 

 É o mundo. 1 4,2 

 Tudo o que nos rodeia. 20 83,3 
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Questão 1: O que é o ambiente? 

Questão 2: O que é a Biodiversidade? 

Questão 3: Indica dois exemplos de ações do 

Homem que protejam a Biodiversidade. 

Questão 4: Menciona dois exemplos de benefícios 

que a Humanidade retire da Biodiversidade. 

Questão 5: Indica o nome de uma região de 

Portugal/ do Mundo que apresenta elevado risco 

de perda de Biodiversidade. 
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Através da análise dos resultados obtidos na tabela 9, constatámos que a maioria 

(66,7%) dos inquiridos respondeu corretamente, demonstrando desta forma 

conhecimento sobre o conceito de biodiversidade. Por outro lado, 8,3% mencionaram 

que a biodiversidade é o “conjunto de seres vivos”.  

Contudo, 20,8% dos alunos não deram uma resposta correta, ao afirmar que a 

biodiversidade é a “vida diversa” e 4,2% pensaram que é a “variação de seres vivos”, 

não sendo esta afirmação correta.  

Ao efetuarmos uma comparação relativamente à questão 2, de ambas as turmas, 

verificámos que esta turma apresenta conhecimentos prévios mais consistentes sobre o 

assunto. 

Tabela 9 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Variação de seres vivos. 1 4,2 

 Vida diversa. 5 20,8 

 Conjunto de seres vivos. 2 8,3 

 Diversidade de seres vivos. 16 66,7 

Após a análise da tabela 10 verificámos que a percentagem mais significativa (50%) 

respondeu corretamente ao mencionar “proteger as florestas e não poluir”, como 

exemplos de ações do Homem para proteger a biodiversidade. Já 20,8% dos inquiridos 

mencionaram “proteger os animais em vias de extinção e criar zonas protegidas”, sendo 

esta declaração igualmente correta; 12,5% dos alunos também responderam 

acertadamente ao aludirem “não poluir e não explorar muitos recursos”.  

No entanto, 16,7% erraram a questão ao responder “reciclar e produzir menos resíduos”.  

Constatámos ainda, relativamente a esta questão, que a maioria dos alunos, de ambas as 

turmas, possuem conhecimentos prévios sobre o assunto, o que lhes permitiu responder 

de forma correta à questão. 
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Tabela 10 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de ações do Homem que protejam a 

biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Reciclar e produzir menos resíduos. 4 16,7 

 Proteger os animais em vias de extinção e criar zonas protegidas.  5 20,8 

 Não poluir e não explorar muitos recursos.  3 12,5 

 Proteger as florestas e não poluir.  12 50 

Verificámos, pela análise da tabela 11, que 50% dos alunos sabem quais são os 

benefícios que a Humanidade retira da biodiversidade, ao referirem “alimentos e 

vestuário”. Assim como 20,8% dos alunos, que responderam acertadamente à questão, 

ao responderem “alimentos e oxigénio”. Já 8,3% dos alunos mencionaram “matérias-

primas e alimentos”, sendo a afirmação igualmente correta. Comparativamente à turma 

do 7ºE, a percentagem de respostas corretas é superior.  

No entanto, 20,8% dos alunos não deram uma resposta correta, ao referir “animais de 

estimação e animais para nos entretermos no jardim zoológico”, porque como sabemos 

estes não são benefícios que a Humanidade, como um todo, retira da biodiversidade. 

Tabela 11 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de benefícios que a Humanidade retire 

da biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Alimentos e vestuário. 12 50 

  Matérias-primas e alimentos. 2 8,3 

 Animal de estimação e animais para nos entretermos no jardim 

zoológico. 
5 20,8 

 Alimentos e oxigénio. 5 20,8 
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Pela análise da tabela 12, constatámos que as respostas dadas pelos inquiridos foram 

bastante diversificadas, onde (25%) respondeu de forma acertada, ao indicar a 

Amazónia como uma região que apresenta elevado risco de perda de biodiversidade. 

Para além disso, 12,5% dos inquiridos respondeu de forma igualmente acertada ao 

indicar o Gerês, enquanto que 8,3% referiu Serra da Estrela, sendo a afirmação correta 

também.  

Porém, 41,7% dos alunos erraram a questão, ao mencionar “Lisboa”, sendo a resposta 

reducionista, pelas razões já aludidas anteriormente. Obtivemos ainda, outras 

percentagens como: 4,2% dos alunos que não responderam de forma correta, ao 

referirem “Brasil”; enquanto que a mesma percentagem de inquiridos respondeu 

“Alvão”, errando também a questão. Por último, 4,2% não acertaram a questão ao 

apontar “Península Ibérica”. 

Tabela 12 - Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de uma região de Portugal/do Mundo que 

apresenta elevado risco de perda de biodiversidade (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Península Ibérica. 1 4,2 

 Gerês. 3 12,5 

 Amazónia. 6 25 

 Alvão. 1 4,2 

 Brasil. 1 4,2 

 Serra da Estrela. 2 8,3 

 Lisboa. 10 41,7 

Analisando de uma forma geral o gráfico 2, verificámos que na questão 1 e 3 obteve-se 

maior percentagem de respostas corretas por parte dos alunos, uma percentagem 

bastante superior relativamente à turma E. Pelo contrário, a questão 5 foi a que teve 

maior percentagem de respostas erradas, com os alunos a identificarem Lisboa e 

Península Ibérica, como exemplos de regiões com elevado risco de perda de 

biodiversidade. 
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Gráfico 2 - Percentagem de respostas erradas às questões do pré-teste na turma 7ºD. 

Através da análise do gráfico 3, comparando os resultados obtidos em cada uma das 

questões do pré-teste aplicado às duas turmas da amostra em estudo, verifica-se um 

menor número de respostas erradas, em todas as questões, no 7ºD. Sendo de salientar 

que a questão 5 foi aquela em que a percentagem de respostas erradas no 7ºE foi 

bastante superior ao 7ºD.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Comparação das percentagens de respostas erradas no pré-teste em ambas as turmas. 

 

 

 

 

Conteúdo das alíneas 

Questão 1: O que é o ambiente? 

Questão 2: O que é a Biodiversidade? 

Questão 3: Indica dois exemplos de ações do 

Homem que protejam a Biodiversidade. 

Questão 4: Menciona dois exemplos de benefícios 

que a Humanidade retire da Biodiversidade. 

Questão 5: Indica o nome de uma região de 

Portugal/ do Mundo que apresenta elevado risco 

de perda de Biodiversidade. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

questão

1

questão

2

questão

3

questão

4

questão

5

Conteúdo das alíneas 

Questão 1: O que é o ambiente? 

Questão 2: O que é a Biodiversidade? 

Questão 3: Indica dois exemplos de ações do 

Homem que protejam a Biodiversidade. 

Questão 4: Menciona dois exemplos de benefícios 

que a Humanidade retire da Biodiversidade. 

Questão 5: Indica o nome de uma região de 

Portugal/ do Mundo que apresenta elevado risco 

de perda de Biodiversidade. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

questão

1

questão

2

questão

3

questão

4

questão

5

7ºE 7ºD



71 
  

4.2. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS PÓS-TESTES NA UNIDADE 

“TERRA UM PLANETA COM VIDA” 

4.2.1. Resultados do pós-teste no 7ºE 

O pós-teste (Anexo 1.1) foi aplicado à turma do 7ºE no final da unidade programática 

“Terra um Planeta com Vida”, e os resultados obtidos são apresentados de seguida. 

Nesta turma as aulas foram planificadas segundo a perspetiva CTS.  

Pela análise dos dados obtidos, mostrados na tabela 13, relativamente à aplicação do 

pós-teste, constatámos que 20,8% dos alunos deram uma resposta correta, ao mencionar 

que o ambiente é o “meio natural onde os seres vivos vivem”. A percentagem mais 

significativa, (66,7%) deu igualmente uma resposta certa e completa, ao afirmar que o 

ambiente é um “conjunto de fatores do meio que interfere na sobrevivência dos seres 

vivos”. A maior parte dos alunos demonstraram conhecimentos sobre o conceito de 

ambiente. 

Apenas 12,5% dos inquiridos não deu uma resposta correta, ao afirmarem que o 

ambiente é um “espaço onde se encontra tudo o que existe”, apesar de nas aulas lhes ter 

sido dada a informação de que o ambiente é um conjunto de fatores do meio (físicos, 

químicos e biológicos), que abriga e rege todas as formas de vida e de termos analisado, 

em conjunto, exemplos concretos, como os desertos e os recifes de corais. 

Em síntese, podemos inferir que apenas uma pequena parte da amostra de estudo não 

forneceu respostas cientificamente adequadas.  

Tabela 13 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de ambiente (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Meio natural em que os seres vivos vivem. 5 20,8 

 Espaço onde se encontra tudo o que existe. 3 12,5 

 Conjunto de fatores do meio que interfere na sobrevivência dos 

seres vivos. 
16 66,7 

 

Da análise da tabela 14, verificámos que a maioria (79,2%) deu uma resposta correta e 

completa, ao declarar que a biodiversidade é a “quantidade e a abundância de seres 

vivos que vivem num determinado ambiente”, revelando que sabem em que consiste o 

conceito de biodiversidade. Já 12,5% dos inquiridos afirmou que a biodiversidade é a 

“diversidade de seres vivos”, sendo a resposta também considerada correta.  

Portanto, apenas uma percentagem pouco significativa da amostra (8,3%) não deu a 

resposta correta, ao afirmar que a biodiversidade é “tudo o que é indispensável à vida e 
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que não nos era possível viver sem isso”, o que sabemos que não é correto. Assim, a 

percentagem de respostas erradas no pós-teste, relativamente ao pré-teste, é menor, 

tendo os alunos adquirido conhecimentos científicos sobre o assunto, que lhes permitiu 

responder corretamente à questão. 

Tabela 14 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Quantidade e abundância de seres vivos que vivem num 

determinado ambiente. 
19 79,2 

 Tudo o que é indispensável à vida e que não nos era possível viver 

sem isso. 
2 8,3 

 Diversidade de seres vivos. 3 12,5 

Fazendo a análise dos resultados apresentados na tabela 15, constatámos que 37,5% dos 

alunos inquiridos responderam de forma acertada e completa, ao referirem, como ações 

do Homem que protegem a biodiversidade, “não poluir e impedir a caça excessiva”. A 

mesma percentagem, declarou que “proteger os animais em vias de extinção e criar 

zonas protegidas ou parques naturais” são também ações que podem ter esse efeito, 

sendo a afirmação também considerada correta. Verificou-se ainda, que 16,7% dos 

inquiridos mencionaram “não poluir e não queimar as florestas”, respondendo também 

de forma acertada. Porém, 8,3% dos alunos não deram a resposta correta, ao referirem 

“cortar árvores e caçar”, como ações do Homem que protegem a biodiversidade, o que 

parece indicar que estes alunos não entenderam a questão. 

Tabela 15 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de ações do Homem que protejam a 

biodiversidade (pós-teste). 
N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Não poluir e impedir a caça excessiva. 9 37,5 

 Proteger os animais em vias de extinção e criar zonas protegidas 

ou parques naturais. 
9 37,5 

 Não poluir e não queimar as florestas. 4 16,7 

 Cortar árvores e caçar. 2 8,3 
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Da análise da tabela 16, verificámos que todos os alunos responderam de forma acertada 

à questão. Em que 41,7% dos inquiridos responderam “alimentos e vestuário”, como 

benefícios que a Humanidade retira da biodiversidade.  

Verificámos ainda, que 33,3% dos alunos mencionaram “medicamentos e alimentos”; 

16,7% dos alunos indicaram “alimentos e oxigénio”; e 8,3% declararam “matérias-

primas e oxigénio”. Todas estas respostas foram consideradas corretas.  

Analisando os resultados obtidos no pós-teste, comparativamente com os que foram 

obtidos no pré-teste, é de referir que os alunos adquiriram conhecimentos científicos 

sobre o assunto, o que lhes permitiu, a todos, responder de forma correta à questão 4, 

tendo, nas restantes questões, aumentado também a percentagem de respostas corretas. 

Tabela 16 – Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de benefícios que a Humanidade retire 

da biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Alimentos e vestuário. 10 41,7 

 Medicamentos e alimentos. 8 33,3 

  Matérias-primas e alimentos. 2 8,3 

 Alimentos e oxigénio. 4 16,7 

 

Observando os dados da tabela 17, constatámos que 37,5% dos alunos não respondeu de 

forma correta, ao mencionar “Lisboa” como uma região com elevada perda de 

biodiversidade, apesar de nas aulas terem sido abordados locais com elevada perda de 

biodiversidade e de também terem sido analisados, em grupos de Aprendizagem 

Cooperativa segundo a perspetiva CTS, textos sobre o Estuário do Tejo e sobre a 

Floresta Temperada. Também 12,5% dos inquiridos indicou o “norte do país”, sendo 

uma resposta demasiado vaga e, portanto, considerada incorreta.  

No entanto, 25% dos alunos responderam de forma correta ao referirem “Estuário do 

Tejo”, assim como 12,5% dos alunos que mencionaram “Amazónia”, tendo revelado ter 

adquiridos conhecimentos científicos nas aulas. Ainda 8,3% declararam o “deserto do 

Sahara”, sendo esta afirmação igualmente correta.  

Por último, 4,2% dos alunos responderam “Serra da Estrela”, sendo também uma 

declaração acertada. 
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Tabela 17 – Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de uma região de Portugal/do Mundo que 

apresenta elevado risco de perda de biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Estuário do Tejo. 6 25 

 Deserto do Sahara. 2 8,3 

 Serra da Estrela. 1 4,2 

 Amazónia. 3 12,5 

 Norte do país. 3 12,5 

 Lisboa.  9 37,5 

Da análise do gráfico 4 averiguámos que todos os alunos responderam de forma 

acertada à questão 4, evidenciando uma evolução muito significativa, comparativamente 

ao pré-teste que foi aplicado no início da unidade. Relativamente à questão 1, a 

percentagem de respostas erradas apresentadas pelos alunos foi de 12,50%, tendo os 

alunos também evoluído ao irem de encontro à resposta certa.  

Na questão 3, a percentagem de respostas erradas foi de 8,30%, pelo que os alunos 

também evoluíram nesta questão, ao darem a resposta de acordo com os conhecimentos 

científicos abordados na sala de aula, tendo havido uma grande evolução por parte dos 

inquiridos.  

Por último, a questão 5 foi aquela em que ainda se registou uma percentagem 

significativa de respostas erradas. Este facto pode ser explanado, por distração dos 

alunos ou dificuldade na compreensão científica do assunto, assim como algum 

desinteresse demonstrado por alguns educandos durante a lecionação da unidade. 
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Gráfico 4 - Percentagem de respostas erradas às questões do pós-teste na turma 7ºE. 

4.2.2. Resultados do pós-teste no 7ºD 

Seguidamente, apresentam-se os resultados obtidos na aplicação do pós-teste na unidade 

“Terra um Planeta com Vida”, na turma do 7ºD. Nesta turma as aulas não foram 

planificadas segundo a perspetiva CTS. 

Na tabela 18, verificámos que a maioria dos inquiridos respondeu de forma acertada à 

questão sobre o conceito de ambiente, uma vez que 50% dos alunos referiram que o 

ambiente é “tudo o que nos rodeia” e 37,5% responderam que é o “local onde se 

encontram todos os seres vivos”.  

Apenas 12,5% dos alunos não deram uma resposta correta, ao mencionarem que o 

ambiente “é a natureza”.  

Tabela 18 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de ambiente (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 É a natureza. 3 12,5 

 Local onde se encontram todos os seres vivos. 9 37,5 

 Tudo o que nos rodeia. 12 50 

Pela análise da tabela 19 constatámos que as categorias de resposta não variam muito 

em relação ao pré-teste; onde 50% dos alunos demonstraram conhecimento sobre o 

conceito de biodiversidade, ao responder de forma acertada, ao afirmar que a 

biodiversidade é a “variedade de seres vivos que existem num determinado local”. 
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Questão 2: O que é a Biodiversidade? 

Questão 3: Indica dois exemplos de ações do 

Homem que protejam a Biodiversidade. 

Questão 4: Menciona dois exemplos de benefícios 

que a Humanidade retire da Biodiversidade. 

Questão 5: Indica o nome de uma região de 

Portugal/ do Mundo que apresenta elevado risco 

de perda de Biodiversidade. 
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Assim como 8,3% dos alunos, ao mencionarem que é a “diversidade de seres vivos”. No 

entanto, 29,2% dos inquiridos não registaram uma resposta correta, ao referirem que “é 

a vida dos seres vivos”, assim como 12,5% dos alunos, que responderam que são os 

“diferentes meios terrestres”.  

Nesta questão, registou-se um maior número de alunos a responder de forma incorreta 

em comparação ao pré-teste. 

Tabela 19 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Diferentes meios terrestres. 3 12,5 

 É a vida dos seres vivos. 7 29,2 

 Diversidade de seres vivos. 2 8,3 

 Variedade de seres vivos que existem num determinado local. 12 50 

Pela análise dos dados da tabela 20, verificámos que a maioria dos alunos 

demonstraram conhecimento sobre as ações do Homem para proteger a biodiversidade, 

tendo 50% respondido “não poluir e não queimar as florestas” e 29,2% “não poluir e 

proteger os animais em vias de extinção”.  

Tabela 20 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de ações do Homem que protejam a 

biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Não poluir e proteger os animais em vias de extinção. 7 29,2 

 Não poluir e não queimar as florestas. 12 50 

 Reciclar e adoção de animais. 3 12,5 

 Criar parques naturais e proteger os animais.  2 8,3 

Também 8,3% dos inquiridos responderam de forma acertada, ao mencionar “criar 

parques naturais e proteger os animais”. Apenas 12,5 % dos inquiridos não responderam 

de forma correta, ao referirem “reciclar e adoção de animais”, considerando que são 

ações descontextualizadas do que era pedido na questão. 
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Na tabela 21, referente à questão 4 do pós-teste, constata-se que 37,5% dos alunos 

responderam acertadamente ao indicar “alimentos e oxigénio” como benefícios que a 

Humanidade retira da biodiversidade. Já 12,5% referiram “matérias-primas e alimentos” 

e 25% mencionaram “alimentos e vestuário” sendo ambas as afirmações corretas. 

Por outro lado, 16,7% dos alunos não registaram uma resposta correta ao referirem 

“jardim zoológico e domesticação de animais” e 8,3%, também incorretamente, 

indicaram “adoção de animais e poluição de carros”. Tendo-se verificado uma maior 

percentagem de respostas erradas comparativamente ao pré-teste. 

Tabela 21 - Perceção dos alunos da amostra sobre dois exemplos de benefícios que a Humanidade retire 

da biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Alimentos e vestuário. 6 25 

  Matérias-primas e alimentos. 3 12,5 

 Adoção de animais e poluição de carros. 2 8,3 

 Jardim zoológico e domesticação de animais. 4 16,7 

 Alimentos e oxigénio. 9 37,5 

 

Comparando os resultados dos pós-testes que foram aplicados às duas turmas, constata-

se que a turma 7ºE apresenta uma percentagem de respostas certas na ordem dos 100%, 

enquanto que a turma 7ºD se ficou apenas pelos 75%. 

Pela observação da tabela 22, verificámos que a maior percentagem dos alunos (33,3%) 

indicou “Lisboa”, como uma região que apresenta elevado risco de perda de 

biodiversidade, não respondendo acertadamente à questão.  

Já 16,7% responderam de forma correta, ao apontar a “Amazónia”. A mesma 

percentagem mencionou, também corretamente, “Gerês”. Também, 12,5% dos 

inquiridos acertaram na questão ao indicar o “deserto do Sahara”.  

No entanto, 20,8% erraram a questão ao mencionar “Norte de Portugal”, sendo a 

resposta muito generalista.  
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Tabela 22 - Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de uma região de Portugal/do Mundo que 

apresenta elevado risco de perda de biodiversidade (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Gerês. 4 16,7 

 Norte de Portugal. 5 20,8 

 Deserto do Sahara. 3 12,5 

 Amazónia. 4 16,7 

 Lisboa. 8 33,3 

 

Através da observação do gráfico 5, verificámos que na questão 1 e 3 se registou uma 

maior percentagem de respostas corretas (87,50%). A questão 2 foi aquela em que 

houve uma elevada percentagem de respostas erradas, demonstrando que os alunos não 

adquiriram conhecimento sobre o assunto.  

Relativamente à questão 5, podemos inferir que não houve evolução, tendo-se registado 

a mesma percentagem de respostas erradas, que se verificou no pré-teste.  

Comparando o pré-teste com o pós-teste, relativos a esta turma, constata-se que na 

questão 2 e 4, ocorreu uma fraca evolução, tendo-se verificado um aumento das 

respostas incorretas, o que pode ser explicado pela não utilização da perspetiva CTS na 

abordagem dos conteúdos científicos nas aulas de Ciências Naturais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Percentagem de respostas erradas às questões do pós-teste na turma 7ºD. 
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Analisando o gráfico 6, pode-se concluir que os alunos do 7ºE alcançaram melhores 

resultados em todas as questões. Na questão 1 a turma E e D obtiveram a mesma 

percentagem de respostas erradas (12,50%). É de ressaltar, a questão 4, em que houve 

uma evolução significativa, passando de uma percentagem de respostas erradas de 

37,50% para 0%, sendo um resultado bastante positivo, que demonstra a aquisição de 

conhecimentos científicos, por parte dos alunos do 7ºE.  

Podemos referir de uma forma geral, que o 7ºE, após a intervenção pedagógica segundo 

a perspetiva CTS, registou respostas mais corretas do ponto de vista científico, 

comparativamente ao 7ºD onde a intervenção pedagógica não seguiu a orientação CTS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Comparação das percentagens de respostas erradas ao pós-teste em ambas as turmas. 

Realizando a comparação do pré-teste e do pós-teste aplicados ao 7ºE (gráfico 7), 

verificámos que houve uma evolução muito significativa, com percentagens de 

respostas erradas bastante inferiores em todas as questões, pelo que houve 

aprendizagem significativa do conteúdo “Terra um Planeta com Vida” por parte dos 

inquiridos. 

 É de ressaltar a questão 5, que foi a única onde a diminuição da percentagem de 

respostas erradas não foi tão significativa.  

Na questão 4 a percentagem de respostas erradas passou de 37,50% para 0%, o que é 

muito positivo.  
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Gráfico 7 - Comparação das percentagens de respostas erradas no pré-teste e no pós-teste na turma 7ºE. 

Relativamente aos resultados obtidos no 7ºD, no pré-teste e no pós-teste (gráfico 8), 

verifica-se que também houve uma evolução positiva em algumas questões, 

nomeadamente na questão 1 e 3. Contudo, nas questões 2 e 4, os resultados foram 

piores no pós-teste, comparativamente ao pré-teste e inferiores aos registados no 7ºE. 

Na questão 5, a turma 7ºD não evidenciou qualquer evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Comparação das percentagens de respostas erradas no pré-teste e no pós-teste na turma 7ºD. 

A diferença entre os resultados, obtidos nas duas turmas estudadas, é clara, verificando-

se que a turma 7ºE obteve uma maior percentagem de respostas erradas no pré-teste, 

comparativamente ao pós-teste, em todas as questões; enquanto que a turma 7ºD, em 

algumas questões, obteve uma maior, ou idêntica, percentagem de respostas erradas no 

pós-teste. Portanto, podemos concluir que na turma 7ºE, onde a intervenção pedagógica 

foi feita segundo a perspetiva CTS, houve uma evolução positiva na aquisição de 

conhecimentos por parte dos alunos.  
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4.3. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS PRÉ-TESTES NA UNIDADE 

“VULCANISMO” 

No segundo semestre, o segundo bloco de regências segundo a perspetiva CTS foi 

efetuado na turma 7ºD, pelo que esta turma passou a ser a de teste e a turma 7ºE passou 

a ser a de controlo. 

4.3.1. Resultados do pré-teste no 7ºD 

Apresentamos seguidamente os resultados obtidos no pré-teste, aplicado na turma 7ºD, 

no início da unidade “Vulcanismo”.  

Relativamente à questão 1 do pré-teste, constatámos que 13 alunos não responderam à 

pergunta. Apenas 11 alunos desenharam o vulcão completo, referindo todos os 

elementos constituintes do mesmo. 

Através da análise da tabela 23, verificámos uma grande diversidade de respostas, por 

parte dos inquiridos, onde 37,5% não registaram uma resposta correta ao responderem 

que um vulcão é uma “montanha aberta que expulsa lava e gases”.  

Tabela 23 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de vulcão (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Montanha que no seu interior tem lava. 2 8,3 

 Abertura na superfície terrestre provocada pelo choque das placas 

litosféricas. 
3 12,5 

 Sistema ligado ao interior da Terra onde o magma sobe pela 

chaminé saindo em forma de lava. 
1 4,2 

 Montanha aberta que expulsa lava e gases. 9 37,5 

 Surge pelo choque das placas tectónicas depois sobe e a lava 

explode. 
3 12,5 

 Fenómeno natural. 4 16,7 

 É como uma montanha com um grande orifício pelo qual liberta 

vários gases para o exterior, há vulcões ativos e inativos e mostram 

que o Planeta é geologicamente ativo. 

2 8,3 
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Por outro lado, 16,7% dos alunos afirmaram ser um “fenómeno natural”, o que é 

incorreto, uma vez que os sismos e os tsunamis também são fenómenos naturais e na 

questão era pedido o conceito de vulcão. Também 8,3% dos alunos não acertaram na 

resposta ao pensar que é uma “montanha que no seu interior tem lava”, revelando não 

compreenderem as diferenças entre magma e lava.  

Constatámos ainda, que 12,5% dos alunos afirmaram que é uma “abertura na superfície 

terrestre provocada pelo choque das placas litosféricas”. No entanto, também há vulcões 

associados aos limites divergentes (riftes) e vulcões intraplaca (pontos quentes). 

Portanto, considerar que só há vulcões nos limites convergentes é errado. 

Apenas, 4,2% responderam de uma forma que pode ser considerada correta ao referir 

que é um “sistema ligado ao interior da Terra, onde o magma sobe pela chaminé saindo 

em forma de lava”. 

Verificou-se nesta questão que a maioria dos alunos não apresentava conhecimentos 

prévios sólidos sobre o assunto, não respondendo à questão de forma correta. 

Na tabela 24, averiguámos que apenas 12,5% dos alunos fizeram referência aos três 

estados físicos (líquido, gasoso e sólido) em que se encontram os materiais emitidos por 

um vulcão. Enquanto uma percentagem significativa (50%), apenas mencionou o estado 

líquido.  

As restantes categorias de respostas, com percentagens menos significativas, não 

mencionaram todos os estados físicos dos materiais, tendo apenas referido alguns.  

Tabela 24 - Perceção dos alunos da amostra sobre o estado físico em que se encontram os materiais 

emitidos por um vulcão (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Estado líquido. 12 50 

 Estado líquido e sólido. 1 4,2 

 Estado líquido e gasoso. 2 8,3 

 Estado gasoso. 1 4,2 

 Em estado fundido. 5 20,8 

 Estado líquido, gasoso e sólido. 3 12,5 
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Como se constata pela análise da tabela 25, todos os alunos acertaram na questão, pelo 

que a percentagem de respostas corretas foi de 100%, demonstrando os alunos 

conhecimentos sobre locais onde existem/existiram vulcões. Entre os diversos locais 

referidos pelos alunos, aquele que foi mencionado mais vezes foi “Açores”, 

demonstrando que possuem conhecimentos prévios sólidos sobre a existência de 

vulcanismo naquela região portuguesa. 

 Tabela 25 – Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de duas regiões de Portugal/Mundo onde 

ocorrem ou ocorreram vulcões (pré-teste). 
N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Açores e Islândia. 8 33,3 

 Açores e Havai. 10 41,7 

 Açores e Itália. 3 12,5 

 Indonésia e Açores. 1 4,2 

 Japão e Açores. 2 8,3 

Pela análise dos dados apresentados na tabela 26, constatámos uma grande diversidade 

de respostas, em que 29,2% dos alunos afirmaram que a “produção de energia” é um 

benefício, enquanto a “destruição de plantas, animais e casas” é um prejuízo da 

atividade vulcânica, acertando a resposta. Assim como 8,3% dos inquiridos, que 

responderam “solos muito férteis e mata animais e plantas”, sendo a afirmação também 

correta. A mesma percentagem de alunos, não respondeu acertadamente ao referir 

“criação de rochas e estraga o Planeta”. 

Verificámos ainda, que 16,7% dos educandos mostraram algum conhecimento sobre os 

benefícios e os prejuízos da atividade vulcânica, ao mencionarem “o calor” e “o fumo”, 

embora estas sejam respostas algo vagas do ponto de vista científico.   

Pelo contrário, 37,5% dos alunos declararam que a atividade vulcânica não tem 

benefícios e que “apenas mata animais e pessoas”, o que não é correto, uma vez que o 

vulcanismo permite-nos usufruir de uma multiplicidade de benefícios, como por 

exemplo, a exploração de materiais com interesse económico.  
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Tabela 26 - Perceção dos alunos da amostra sobre um benefício e um prejuízo da atividade vulcânica 

(pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Criação de rochas e estraga o Planeta. 2 8,3 

 Não há benefícios, apenas mata animais e pessoas. 9 37,5 

 Produção de energia e destruição de plantas, animais e casas.  7 29,2 

 O benefício é o calor e o prejuízo o fumo. 4 16,7 

 Solos muito férteis e mata animais e plantas. 2 8,3 

Analisando o gráfico 9, relativo aos resultados do pré-teste na turma 7ºD, verificámos 

que a questão 2 foi aquela em que se obteve a maior percentagem de respostas erradas 

(95,80%) por parte dos alunos. Enquanto, que pelo contrário, na questão 4, a 

percentagem de repostas erradas foi de 0%, demonstrando os alunos conhecimentos 

sobre os locais em que existem ou existiram vulcões.  

Relativamente à questão 1, verifica-se que 54,20% dos alunos, não souberam desenhar e 

legendar o vulcão, pelo que não responderam a esta questão. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Percentagem de respostas erradas às questões do pré-teste na turma 7ºD. 
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4.3.2. Resultados do pré-teste no 7ºE 

Apresentamos seguidamente os resultados obtidos no pré-teste, aplicado na turma 7ºE, 

no início da unidade “Vulcanismo”. 

Em relação à questão 1, verificámos que 10 alunos não responderam à pergunta, 

enquanto que 5 dos inquiridos desenharam o vulcão incompleto, indicando apenas a 

cratera e o cone vulcânico, demonstrando ainda conceitos alternativos, tais como: 

“bolsada magmática” e “nuvem de pó”. Apenas 9 dos inquiridos desenharam o aparelho 

vulcânico completo e efetuaram a respetiva legenda.  

Pela análise da tabela 27, constatámos que 45,8% dos alunos acertaram a resposta, de 

forma satisfatória, ao afirmarem que um vulcão é uma “abertura na superfície da Terra 

pela qual sai lava”.  

Tabela 27 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de vulcão (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Abertura na superfície da Terra pela qual sai lava. 11 45,8 

 Cratera resultante do choque das placas tectónicas. 5 20,8 

 Sistema ligado ao interior da Terra onde o magma sobe pela 

chaminé saindo em forma de lava. 
2 8,3 

 Montanha com um buraco pelo qual sai lava. 1 4,2 

 O vulcão mostra que o nosso Planeta é geologicamente ativo. 4 16,7 

 

Por outro lado, com uma percentagem de 20,8%, os inquiridos mencionaram que o 

vulcão é uma “cratera resultante do choque das placas tectónicas”, não acertando na 

resposta. Outras percentagens menos significativas também não acertaram na questão, 

não demonstrando conhecimentos prévios sólidos sobre o conceito de vulcão.  

Verificámos ainda que 8,3% dos inquiridos referiram que se trata de um “sistema ligado 

ao interior da Terra onde o magma sobe pela chaminé saindo em forma de lava”, sendo 

a afirmação considerada correta. De salientar que 16,7% dos inquiridos respondeu que 

“o vulcão mostra que o nosso Planeta é geologicamente ativo”, resposta cujo conteúdo é 

acertado, mas que não pode ser considerada válida como conceito de vulcão. 

A análise da tabela 28 evidencia um conjunto diversificado de respostas, relativamente à 

questão 3 do pré-teste. Verifica-se que 29,2% dos alunos responderam de forma correta 

e completa, ao indicarem todos os estados físicos em que se podem encontrar os 
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materiais emitidos por um vulcão. Por outro lado, 37,5% dos alunos mencionaram 

“estado semi-fundido”, o que é incorreto.  

Nas respostas restantes, os alunos apenas referiram alguns dos estados físicos dos 

materiais emitidos por um vulcão, não indo de encontro aos critérios da resposta. 

Tabela 28 - Perceção dos alunos da amostra sobre o estado físico em que se encontram os materiais 

emitidos por um vulcão (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Estado semi-fundido. 9 37,5 

 Estado sólido. 2 8,3 

 Estado líquido. 4 16,7 

 Estado gasoso e sólido. 2 8,3 

 Estado líquido, gasoso e sólido. 7 29,2 

Na tabela 29, constatámos que todos os alunos (100%) responderam acertadamente à 

questão 4, tal como aconteceu na turma 7ºD, demonstrando possuírem conhecimentos 

científicos sobre o assunto. Curiosamente, as respostas apresentadas por esta turma, a 

esta questão, divergiram pouco das que foram apresentadas pelo 7ºD. 

 

Tabela 29 - Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de duas regiões de Portugal/Mundo onde 

ocorrem ou ocorreram vulcões (pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Indonésia e Açores. 1 4,2 

 Açores e Havai. 2 8,3 

 Cabo Verde e Japão. 1 4,2 

 Açores e Islândia. 15 62,5 

 Açores e Madeira. 2 8,3 

 Itália e Havai. 3 12,5 
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Pela análise dos dados expressos na tabela 30, podemos verificar que 29,2% dos alunos 

da amostra responderam que o vulcanismo “não tem benefícios”, não acertando na 

resposta. Portanto, estes alunos desconhecem, ou não associam que, a produção de 

energia e a ocorrência de solos muito férteis, úteis para a agricultura, são alguns 

exemplos dos benefícios que a atividade vulcânica nos oferece e dos quais a Sociedade 

pode usufruir.  

No entanto, a percentagem mais significativa de inquiridos, 37,5%, respondeu de forma 

correta, ao referir “produção de energia e mata pessoas e animais”, como exemplos de 

um benefício e de um prejuízo, respetivamente. 

Tabela 30 - Perceção dos alunos da amostra sobre um benefício e um prejuízo da atividade vulcânica 

(pré-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Não tem benefícios. 7 29,2 

 Produção de energia e mata pessoas e animais. 9 37,5 

 Solos férteis para a agricultura e destruição de florestas. 3 12,5 

  O benefício é o calor e o prejuízo o fumo. 5 20,8 

 

A maioria dos alunos demonstrou conhecimentos prévios sólidos, sobre os benefícios e 

os prejuízos do vulcanismo, sendo a percentagem de respostas certas maior nesta turma. 

Ao efetuar a análise do gráfico 10, verificámos que na questão 4, tal como aconteceu no 

pré-teste da turma 7ºD, a percentagem de respostas erradas é de 0%, demonstrando 

ambas as turmas conhecimentos prévios sólidos.  

Na questão 1, os alunos apresentam uma percentagem de respostas erradas superior ao 

7º D, enquanto que na questão 5 a percentagem de respostas certas (70,80%) é superior 

ao 7º D (54,20%). 
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Gráfico 10 - Percentagem de respostas erradas às questões do pré-teste na turma 7ºE. 

Na análise do gráfico 11, comparando os resultados obtidos em cada uma das questões 

do pré-teste aplicado a ambas as turmas, verifica-se que a turma 7ºE apresenta uma 

percentagem de respostas erradas inferior à turma 7ºD nas questões 2, 3 e 5, enquanto 

que na questão 1, a percentagem de respostas erradas é maior na turma 7ºE. É de 

salientar que na questão 4, todos os alunos, de ambas as turmas, responderam 

corretamente à questão, demonstrando conhecimentos científicos sobre o assunto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Comparação das percentagens de respostas erradas ao pré-teste em ambas as turmas. 
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4.4. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS PÓS-TESTES NA UNIDADE 

“VULCANISMO” 

4.4.1. Resultados do pós-teste no 7ºD 

Apresentamos em seguida os resultados obtidos da aplicação do pós-teste, na turma D, 

no final da unidade “Vulcanismo”. Nesta turma as aulas foram planificadas segundo a 

perspetiva CTS. 

Relativamente à questão 1, constatámos que 17 alunos desenharam o aparelho vulcânico 

completo e efetuaram a legenda dos respetivos constituintes. Já 7 dos inquiridos não 

responderam à questão. Comparativamente ao pré-teste, houve um maior número de 

alunos a desenhar o vulcão completo e a realizar a respetiva legenda corretamente, 

demonstrando conhecimentos científicos sólidos relativamente ao conteúdo. 

Na análise da tabela 31, verificámos que 66,7% dos alunos responderam corretamente e 

de forma completa à questão 2, ao referirem que um vulcão é uma “abertura na 

superfície da Terra, por onde é expelido lava e gases”. Os restantes alunos forneceram 

respostas incompletas, ou pouco rigorosas. 

Tabela 31 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de vulcão (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Abertura na superfície da Terra, por onde é expelido lava e gases. 16 66,7 

 Cratera por onde é expulsa lava. 3 12,5 

 Montanha que expulsa lava e gases. 3 12,5 

 É uma chaminé que liberta nuvem de cinzas.  2 8,3 

 

Contudo, temos de salientar que os alunos, antes da intervenção pedagógica, 

manifestavam conceções alternativas e definições erradas sobre o conceito de vulcão, 

tais como: “é uma montanha aberta”, ou “uma montanha com um grande orifício”. Mas, 

depois da intervenção pedagógica, verificou-se uma evolução positiva, tendo os alunos 

realizado uma aprendizagem significativa dos conteúdos, evidenciada por respostas 

mais completas. Comparando esta questão do pré-teste, com o pós-teste, verifica-se uma 

evolução bastante positiva por parte dos alunos, facto comprovado pela passagem de 

uma percentagem de respostas erradas na ordem dos 95,8% para 33,3%, o que é muito 

satisfatório. 

Pela observação e análise dos dados recolhidos na tabela 32, constatámos que uma 

percentagem muito significativa (79,2%) respondeu de forma acertada à questão 3, ao 
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mencionar que os materiais que são emitidos por um vulcão encontram-se no “estado 

líquido, gasoso e sólido”, considerando desta forma todos os estados físicos, 

demonstrando a aquisição de conhecimentos científicos durante as aulas. Porém, 20,8% 

dos alunos não acertaram a questão, ao responder apenas “estado líquido”, o que pode 

ser explicado pela distração demonstrada por alguns alunos, durante a realização do 

trabalho prático, onde foram abordados estes conteúdos, ou pelo facto de, visualmente, a 

atividade vulcânica estar fortemente associada às escoadas de lava, criando um 

imaginário difícil de desconstruir.  

Tabela 32 - Perceção dos alunos da amostra sobre o estado físico em que se encontram os materiais 

emitidos por um vulcão (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Estado líquido. 5 20,8 

 Estado líquido, gasoso e sólido. 19 79,2 

 

Verificámos, pela análise da tabela 33, que, tal como aconteceu no pré-teste, a 

percentagem de respostas corretas à questão 4 foi de 100%, demostrando que os alunos 

mantiveram os conhecimentos que já possuíam, provavelmente, por estarem bem 

consolidados. Dado o facto de existirem diversos locais no mundo onde existem 

vulcões, as respostas foram diversas, mas todas corretas. 

Tabela 33 - Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de duas regiões de Portugal/Mundo onde 

ocorrem ou ocorreram vulcões (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Açores e Islândia. 5 20,8 

 Açores e Havai. 15 62,5 

 Açores e Itália. 2 8,3 

 Indonésia e Açores. 1 4,2 

 Havai e Islândia. 1 4,2 

Na tabela 34, constatámos uma grande diversidade de respostas à questão 5, porque, 

como sabemos, são muitos os benefícios e os prejuízos associados ao vulcanismo. A 
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maior percentagem (29,2%), dos inquiridos, respondeu de forma acertada, ao mencionar 

“solos muito férteis”, como benefício da atividade vulcânica e “mata pessoas”, como 

prejuízo. Também 25% dos alunos declararam a “produção de energia e a deslocação de 

pessoas”, acertando igualmente a resposta. Já 20,8% referiu “tratamentos medicinais 

com cinzas vulcânicas e destruição de casas”, sendo a afirmação igualmente correta. 

Também 8,3% dos alunos demonstrou a aquisição de conhecimentos ao mencionar, de 

forma correta, “extração de materiais com interesse económico e mata pessoas”. 

No entanto, 12,5% dos alunos não acertaram na questão, pois referiram apenas 

exemplos de prejuízos “destruição da floresta e mata seres vivos”, demonstrando assim 

que continuam a pensar que não existem benefícios da atividade vulcânica, ou que não 

interpretaram corretamente a questão.  

Tabela 34 - Perceção dos alunos da amostra sobre um benefício e um prejuízo da atividade vulcânica 

(pós-teste). 

N = 24 

                 F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Solos muito férteis e mata as pessoas. 7 29,2 

 Extração de materiais com interesse económico e mata pessoas. 2 8,3 

 Destruição da floresta e mata os seres vivos. 3 12,5 

 Tratamentos medicinais com cinzas vulcânicas e destruição de 

casas. 
5 20,8 

 Destruição de grandes partes da terra e obtenção de novas. 1 4,2 

 Produção de energia e deslocação de pessoas. 6 25 

 

Estas percentagens de respostas erradas podem ser, presumivelmente, explicadas pelo 

facto destes alunos, na aula em que foi abordado este assunto, terem faltado para 

participar num torneio de futebol da escola, não tendo, desta forma, adquirido os 

conhecimentos científicos sobre esta temática. 

Pela análise do gráfico 12, verificámos que na questão 4, mais uma vez, todos os alunos 

acertaram a resposta. Na questão 1 a percentagem de respostas erradas foi de 29,20%, o 

que pode ser explicado por um possível desinteresse por parte dos alunos em responder 

a esta questão porque sentiram dificuldade em elaborar o esboço de um vulcão. Na 

questão 2, ainda houve uma grande percentagem de respostas erradas, na ordem dos 

33,30%, o que traduz algumas falhas na transmissão/aquisição de conhecimentos, o que 

pode ser explicado, entre outras razões possíveis, pelo facto do pós-teste ter sido 

aplicado após as férias da Páscoa, uma vez que se trata de uma questão de 
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memorização. Relativamente à questão 3, a percentagem de respostas erradas foi de 

20,80%, este facto pode ser explicado pela distração demonstrada durante as aulas ou 

por dificuldades de interpretação da questão por parte dos alunos, tendo estes pensado 

que era para apenas indicar um estado físico. 

Na questão 5, verificou-se uma evolução muito positiva por parte dos alunos, com a 

percentagem de respostas certas a aumentar de 54,2%, para 83,3%.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Percentagem de respostas erradas às questões do pós-teste na turma 7ºD. 

4.4.2. Resultados do pós-teste no 7ºE 

Na turma E obtiveram-se os resultados apresentados a seguir, resultantes da aplicação 

do pós-teste, no final da unidade “Vulcanismo”. Nesta turma as aulas não foram 

planificadas segundo a perspetiva CTS. 

Em relação à questão 1, verificámos que 19 dos inquiridos desenharam o aparelho 

vulcânico completo e realizaram a legenda dos seus constituintes. Porém, 3 alunos não 

responderam à pergunta e 2 desenharam o vulcão incompleto, indicando apenas a 

câmara magmática.  

Através da análise da tabela 35, constata-se que 70,8% dos alunos responderam 

corretamente à questão 2, ao afirmarem que um vulcão é uma “abertura na superfície 

terrestre a partir da qual ocorre ascensão à superfície de magma que brota sob a forma 

de lava”.  

Nesta questão, houve uma evolução positiva por parte dos aprendizes, pelo facto de que, 

em comparação ao pré-teste, ter-se verificado um aumento significativo da percentagem 

de respostas corretas. 

No geral, registaram-se respostas mais completas, comparativamente ao pré-teste. 
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Tabela 35 - Perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de vulcão (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Abertura na superfície terrestre a partir da qual ocorre ascensão à 

superfície de magma que brota sob a forma de lava. 
17 70,8 

 Cratera por onde é expulsa lava. 1 4,2 

 Meio com um buraco através do qual é expelido magma. 3 12,5 

 Chaminé pela qual é libertada lava. 3 12,5 

 

Efetuando a análise da tabela 36, verificámos que a maior percentagem (41,7%) dos 

inquiridos, não respondeu de forma correta à questão 3, ao indicar “estado semi-

fundido”. Equiparando com o pré-teste, constata-se que a percentagem de respostas 

erradas aumentou no pós-teste, podendo este facto ser explicado por um eventual 

desinteresse, por parte dos alunos, no preenchimento do questionário em causa. 

Tabela 36 - Perceção dos alunos da amostra sobre o estado físico em que se encontram os materiais 

emitidos por um vulcão (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Estado líquido. 7 29,2 

 Estado semi-fundido. 10 41,7 

 Estado sólido. 2 8,3 

 Estado líquido, gasoso e sólido. 5 20,8 

 

Comparando as respostas corretas no pós-teste, referentes à questão 3, em ambas as 

turmas estudadas, verificámos que a turma 7ºD obteve uma percentagem de respostas 

corretas superior (79,2%) à turma 7ºE (20,8%). 

Conclui-se, da análise da tabela 37, referente à questão 4 do pós-teste, que, tal como 

aconteceu no pré-teste, todos os alunos (100%) responderam corretamente.  

Em ambas as turmas, todos os alunos responderam de forma correta à questão, 

demonstrando interesse e conhecimentos científicos sobre os locais onde ocorrem ou 

ocorreram vulcões. Estes resultados talvez sejam uma consequência do tema surgir 
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muitas vezes, em diversos meios de comunicação social, tal como aconteceu por 

exemplo, com o vulcão da Islândia em 2010, levando os alunos a interessarem-se por 

esta temática. 

Tabela 37 - Perceção dos alunos da amostra sobre o nome de duas regiões de Portugal/Mundo onde 

ocorrem ou ocorreram vulcões (pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Açores e Islândia. 5 20,8 

 Açores e Havai. 13 54,2 

 Açores e Itália. 1 4,2 

 Açores e Madeira. 3 12,5 

 Islândia e Indonésia. 2 8,3 

 

Analisando os resultados expressos na tabela 38, verifica-se que 37,5% dos inquiridos 

declararam “benefícios da atividade terrestre”, sendo uma resposta redundante e pouco 

clara, ao não mencionar concretamente algum benefício, nem algum prejuízo. Este facto 

pode dever-se a que, nesta turma, os benefícios e prejuízos da atividade vulcânica, terem 

sido abordados nas aulas de forma mais sintetizada, porque a turma 7ºD estava mais 

adiantada que esta, devido aos feriados nacionais terem ocorrido nos dias de aulas da 

turma 7ºE. 

Tabela 38 - Perceção dos alunos da amostra sobre um benefício e um prejuízo da atividade vulcânica 

(pós-teste). 

N = 24 

            F% 

Categoria de respostas 
F % 

 Solos muito férteis e destruição de casas. 3 12,5 

 Produção de energia e mata pessoas. 2 8,3 

 Benefícios da atividade terrestre. 9 37,5 

 Produção de energia e deslocação de pessoas. 6 25 

 Produção de rochas. 4 16,7 
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Analisando o gráfico 13, verificámos que houve um aumento da percentagem de 

respostas erradas nas questões 3 e 5. Na questão 4, tal como aconteceu no pré-teste, 

todos os alunos responderam acertadamente. 

Os alunos demonstraram evolução positiva no pós-teste, relativamente às questões 1 e 

2, contudo nas questões 3 e 5 a percentagem de respostas erradas aumentou 

consideravelmente, o que pode dever-se ao facto de, nesta turma, não ter sido utilizada a 

perspetiva CTS nas aulas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Percentagem de respostas erradas às questões do pós-teste na turma 7ºE. 

Através da análise do gráfico 14, verificámos que os alunos da turma 7ºD sofreram uma 

evolução muito positiva, com uma percentagem de respostas erradas inferior à turma 

controlo (7ºE), em todas as questões, exceto na 1 e 2. É salientar ainda, que na questão 

4, todos os alunos de ambas as turmas responderam corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 - Comparação das percentagens de respostas erradas ao pós-teste em ambas as turmas. 
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Efetuado uma comparação entre os resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste, nas 

duas turmas onde realizámos o estudo, verifica-se que na turma D (gráfico 15) 

registaram-se progressos significativos, do pré-teste para o pós-teste, pelo que podemos 

concluir que a utilização da perspetiva CTS, na lecionação dos conteúdos sobre 

“Vulcanismo”, permitiu aos alunos adquirir conhecimentos científicos de forma 

significativa.  

É ainda de ressaltar que, na questão 2 (gráfico 15), verificou-se um aumento 

significativo da percentagem de respostas corretas, passando de um valor na ordem dos 

4,20% para 70,80%, o que é muito significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Comparação das percentagens de respostas erradas no pré-teste e no pós-teste na turma 

7ºD. 

Pela análise do gráfico 16, verificou-se que a turma de controlo não sofreu uma grande 

evolução, devido essencialmente ao facto de, nas questões 3 e 5, ter havido um aumento 

da percentagem de respostas erradas, relativamente ao pré-teste.  

No pré-teste, a turma 7ºE tinha obtido menor percentagem de respostas erradas do que a 

turma 7ºD, nas questões 2, 3 e 5, revelando, nestes dois casos, ter mais conhecimentos 

prévios.  

No entanto, nas questões 3 e 5, a percentagem de respostas incorretas aumentou, o que 

pode ser explicado por um desinteresse por parte dos alunos, durante o preenchimento 

do questionário, ou pelo facto de terem abordado a matéria de forma muito mais sucinta, 

devido a terem ocorrido feriados nacionais, nos dias em que a turma E tinha aulas. 
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Gráfico 16 – Comparação das percentagens de respostas erradas no pré-teste e no pós-teste na turma 

7ºE. 

Devemos mencionar ainda que a turma 7ºE começou a unidade de ensino com 

resultados, obtidos no pré-teste, um pouco inferiores aos da turma 7ºD.  

Após a intervenção pedagógica, a turma 7ºD demonstrou melhores resultados (pós-

teste) na aquisição de conhecimentos científicos sobre esta unidade, tendo-se apurado 

menores percentagens de respostas erradas em todas as questões.  

Por fim, podemos referir que, após a análise do pré-teste e do pós-teste aplicado às 

turmas, na unidade “Vulcanismo”, a turma 7ºD obteve um progresso significativo, 

enquanto que na turma 7ºE não houve evolução positiva, pelo contrário, verificou-se um 

aumento da percentagem de respostas erradas, nomeadamente, nas questões 2 e 5. 

Ao termos efetuado o 1º bloco de regência durante o 1º semestre na turma 7º E e o 2º 

bloco de regência durante o 2º semestre no 7ºD, permitiu-nos observar a evolução dos 

alunos em duas turmas diferentes, para verificar a eficácia da perspetiva CTS na 

aprendizagem e sucesso dos alunos. Após a análise dos resultados do pré-teste e do pós-

teste, efetuado nas duas unidades (“Terra um Planeta com Vida” e “Vulcanismo”), em 

ambas as turmas, constatámos que a turma 7ºE, no 1º semestre, e a turma 7ºD, no 2º 

semestre, mostraram progressos na aquisição de conhecimentos científicos, conforme 

foi analisado anteriormente. Quando se aplicava a orientação CTS, os alunos 

mostravam-se mais interessados nos conteúdos, porque eram temas atuais e 

relacionados com o quotidiano, pelo que queriam saber mais sobre o assunto, ao mesmo 

tempo que eram discutidos aspetos essenciais sobre a Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente. Verificou-se também um maior empenhamento na participação na aula e nas 

tarefas, devido a uma maior motivação. Mesmo os alunos normalmente mais 

introvertidos e com dificuldades, mostraram sentir-se à vontade na aula, o que foi muito 

inspirador para nós. 
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Todo o conjunto de dados, recolhidos nas duas turmas de estudo, é indicador da 

avaliação positiva da aplicação da perspetiva CTS nas aulas de Ciências. 

Podemos concluir, após a aplicação da abordagem CTS, durante as regências no 7º ano, 

que esta é uma estratégia que pode revelar um impacto muito positivo na aprendizagem, 

permitindo a melhoria dos resultados escolares dos alunos. Depois de aplicada esta 

perspetiva CTS nas aulas e tendo em consideração os resultados obtidos, pensamos que 

é importante, durante a planificação e realização das aulas de Ciências, adotarmos 

metodologias inovadoras, que potenciem o sucesso dos alunos. No entanto, esta 

abordagem deve ser encarada com flexibilidade, modificando e/ou ajustando, sempre 

que necessário, os métodos de ensino-aprendizagem às especificidades da escola, da 

turma e dos alunos. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentamos as conclusões resultantes da realização deste estudo (5.1.), 

cujos objetivos, apresentados no início do relatório, foram plenamente alcançados e 

sugestões para futuras investigações (5.2.). 

5.1. Conclusões do estudo  

A abordagem CTS encontra-se vinculada com a educação científica e ambiental dos 

cidadãos, sendo importante, conforme mencionado na revisão literária, na educação em 

Ciências. 

No presente trabalho fizemos referência à importância do Ensino das Ciências e da 

literacia científica na educação dos alunos. O construtivismo foi o modelo por nós 

adotado na prática pedagógica, e foram mencionados alguns métodos de Aprendizagem 

Cooperativa, utilizados na realização das atividades CTS, com os alunos, nas aulas do 

ensino básico e secundário. Aludimos ainda à importância da abordagem CTS, nas aulas 

e no currículo do ensino básico e secundário; referimos ainda as abordagens curriculares 

que podem ser efetuadas, assim como o papel do professor, as estratégias, os recursos e 

os métodos utilizados nas aulas segundo a orientação CTS.  

Apresentamos ainda a planificação das atividades efetuadas nas aulas da intervenção 

pedagógica, nas regências do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, 

fundamentando teoricamente e realizando uma reflexão do estágio pedagógico. Por 

último, apresentamos um estudo prático sobre a importância da orientação CTS nas 

aulas de Ciências, através da aplicação de um pré-teste e de um pós-teste aos alunos do 

7º ano de duas turmas. Realizámos para isso uma comparação entre uma turma em que 

foi aplicada a orientação CTS, nas aulas de Ciências, e outra turma em que essa 

perspetiva não foi considerada.  

Para salvaguardar a eventual influência de outros fatores sobre os resultados deste 

estudo (como por exemplo, o histórico do aproveitamento escolar de ambas as turmas), 

decidimos no segundo bloco de regências trocar a turma de teste, pelo que a turma que, 

na primeira regência, foi a de teste passou a ser, na segunda regência, a de controlo, e 

vice-versa. 

Os resultados que obtivemos no 7º ano de Ciências Naturais, em ambas as regências, 

foram muito positivos, tendo-se verificado um progresso significativo por parte dos 

alunos, do pré-teste para o pós-teste, na turma em que os conteúdos foram abordados 

segundo a orientação CTS. Esta abordagem contribuiu, assim, para o incremento da 

literacia científica dos alunos, o que se reveste de grande importância para a sua 

formação como cidadãos mais informados e cientificamente alfabetizados, de forma a 

desempenharem melhor o seu papel na Sociedade.  

Relativamente à turma de controlo, em ambas as regências, em que não foi utilizada a 

perspetiva CTS por parte do professor, os resultados não foram positivos, pelo 

contrário, foram inferiores à turma de estudo. Esta situação pode ser explicada por uma 
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eventual falta de aproximação do que era ensinado nas aulas, com a realidade quotidiana 

dos alunos; elemento que constitui a grande virtude da orientação CTS. 

Na turma de estudo, a intervenção pedagógica segundo a orientação CTS proporcionou 

aos alunos maior motivação e interesse nas aulas, o que se refletiu no sucesso nas 

aprendizagens científicas e no desenvolvimento de competências atitudinais. 

A permuta que realizámos relativamente à turma de teste e à turma controlo, da primeira 

regência para a segunda, permitiu-nos verificar que foi, efetivamente, a introdução da 

abordagem CTS que constituiu o elemento determinante no sucesso da aprendizagem, e 

não o background que cada turma trazia. A turma mais bem sucedida foi sempre, em 

ambas as regências testadas, aquela em cujas aulas foi seguida a perspetiva CTS. Nestes 

casos, os alunos tiveram um papel mais participativo e, além disso, compreenderam que 

o que aprendem nas aulas de Ciências tem utilidade no seu quotidiano  

A formação dos professores não tem normalmente em conta a perspetiva CTS e, apesar 

de nos documentos oficiais do Ministério da Educação se mencionar que se deve fazer 

referências a aspetos CTS na lecionação dos conteúdos, são muito poucos os 

professores que o fazem. As justificações normalmente apontadas relacionam-se com a 

extensão dos programas, ou com o facto dos exames só terem em conta os conceitos 

científicos. Assim, é importante repensar a formação dos professores, de forma a terem 

em conta a abordagem CTS, como uma forma de melhorar o próprio desempenho, uma 

vez que ao adquirem maior cultura científica, com os conhecimentos devidamente 

contextualizados histórica e socialmente, ficam mais aptos para proporcionar 

aprendizagens científicas mais eficazes aos seus alunos (Fontes e Cardoso, 2006). 

A implementação da abordagem CTS nas aulas não é fácil, pelo contrário, exige, por 

parte do professor, tempo fora do âmbito escolar para escolher, organizar e planificar as 

atividades que pretende realizar e a abordagem que quer efetuar nas aulas. Contudo, 

consideramos que vale a pena o tempo e o trabalho investido na sua elaboração, depois 

de vermos o interesse e a motivação dos alunos nas aulas e a melhoria nos seus 

resultados. 

Existem já alguns estudos nesta área, contudo, atualmente os professores ainda 

privilegiam o ensino transmissivo e, normalmente, não têm em consideração a 

perspetiva CTS. Segundo Schnetzler (2002), os cursos de formação inicial e os estágios 

curriculares, pouco abordam o ensino segundo essa perspetiva, nem introduzem 

questões que envolvam discussões CTS e, também, pouco discutem as dificuldades e 

possibilidades da prática docente. 

Atualmente, continua a ser importante a investigação nesta área, nomeadamente na 

formação de professores, de materiais de ensino segundo a orientação CTS e de estudos 

práticos da aplicação da orientação CTS nas aulas, pelo que a realização do presente 

trabalho pretende contribuir para a investigação e inovação no âmbito da orientação 

CTS e para que os professores vejam o seu efeito na aprendizagem. 
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O ensino pode proporcionar uma ótima e gratificante carreira a todos aqueles que sejam 

capazes de responder aos desafios intelectuais e sociais que a escola coloca. É da 

responsabilidade dos professores modernos o recurso a práticas educativas que se 

tenham mostrado eficazes (Arends, 1995). 

A orientação CTS permite aos alunos abordar assuntos polémicos relacionados com os 

avanços da Ciência e da Tecnologia e o seu impacto na Sociedade e no Ambiente, como 

por exemplo, os problemas ambientais resultantes da utilização excessiva de 

combustíveis fósseis, o armazenamento de resíduos radioativos, as alterações climáticas, 

os benefícios do vulcanismo, entre outros, que muitas vezes aparecem em diversos 

órgãos de comunicação social. Com o intuito de os alunos adquirirem conhecimentos 

científicos de forma a desenvolver o espírito crítico, perante assuntos da atualidade, de 

forma a tornarem-se cientificamente mais alfabetizados e a intervir de forma 

responsável e consciente na tomada de decisões na Sociedade democrática.  

Conseguimos uma maior motivação dos alunos pela aprendizagem, se estes entenderem 

que esta têm utilidade para eles, para o seu quotidiano, como uma forma de 

compreender melhor o mundo que os rodeia, para os ajudar a expressar opiniões e tomar 

decisões sobre diversas questões (Díaz, 2002). 

Concluímos, com a realização deste trabalho, que a orientação CTS é importante para 

incrementar a participação, o interesse e a motivação dos alunos nas aulas, durante a 

abordagem dos conteúdos programáticos, contribuindo para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem e para a literacia científica dos alunos, além de proporcionar o 

desenvolvimento de diversas competências e o gosto por aprender Ciências. Sendo que 

o professor, e a sua forma de ensinar, contribuem decididamente para a aprendizagem 

dos alunos. No entanto, para que possa efetuar um ensino segundo a orientação CTS, o 

professor deve atualizar-se continuamente, de forma a estar sempre informado sobre os 

avanços científicos e tecnológicos, sobre os contextos históricos e sociais em que foram 

produzidos, e sobre os respetivos impactos sociais e ambientais. 

5.2. Sugestões para futuras investigações 

O desenvolvimento deste estudo, ao longo da prática letiva, permite-nos fornecer 

algumas sugestões para futuras investigações, segundo esta linha de orientação, na área 

das Ciências, tais como: a realização de uma investigação mais abrangente, que se 

desenvolva ao longo de todo o ano letivo; um estudo alargado a todas as turmas do 

mesmo ano de escolaridade de Ciências Naturais da escola; um estudo mais amplo da 

aplicação da perspetiva CTS em turmas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, para verificar a evolução dos alunos nos diferentes níveis de ensino e, por 

último, uma investigação ao nível da perspetiva CTS na formação dos professores. 

“…a educação segundo CTS  

é uma educação  

para a vida e para viver” 

Acevedo Díaz (2001) 
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ANEXOS



 
  

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIOS APLICADOS NO ESTUDO RELATIVO À 

ORIENTAÇÃO CTS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

 

Anexo 1.1. Questionário do conteúdo “Terra um Planeta com Vida” 

 

Masculino _______    Feminino _________      Idade________     Turma__________ 

Este questionário é anónimo e não é para a avaliação. Serve de informação para um 

estudo com alunos do 7º ano. Por isso, responde o melhor que souberes. Se não 

souberes, tenta. 

 

1. O que é o ambiente?  

 

 

2. O que é a Biodiversidade? 

 

 

 

3. Indica dois exemplos de ações do Homem que protejam a Biodiversidade. 

 

 

 

 

4. Menciona dois exemplos de benefícios que a Humanidade retire da Biodiversidade. 

 

 

5. Indica o nome de uma região de Portugal/ do mundo que apresenta elevado risco de 

perda de Biodiversidade.  

 

 

 

 

 



 
  

Anexo 1.2. Questionário do conteúdo “Vulcanismo” 

 

Masculino _______    Feminino _________      Idade________     Turma__________ 

Este questionário é anónimo e não é para a avaliação. Serve de informação para um 

estudo com alunos do 7º ano. Por isso, responde o melhor que souberes. Se não 

souberes, tenta. 

 

1. Desenha um vulcão e faz a sua legenda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica por palavras tuas o que é um vulcão.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Em que estado físico se encontram os materiais que são emitidos por um vulcão.  
 

 

 

 

 

 

 

4. Indica o nome de duas regiões de Portugal/Mundo onde ocorrem ou ocorreram vulcões. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Menciona um benefício e um prejuízo da atividade vulcânica. 

 


