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Resumo

A primeira referência à introdução da História da Ciência no Ensino das
Ciências remonta ao final do século XIX e desde aí representa uma
problemática recorrente dos últimos séculos. No seio desta análise destaca-se
o facto de muitas vezes as conceções alternativas dos alunos serem
semelhantes às conceções perfilhadas por antigos cientistas. Nesse sentido a
utilização de materiais e recursos didáticos relacionados com a História da
Ciência ajuda os alunos na compreensão dos conceitos, contribuindo para a
evolução da sua aprendizagem. Neste relatório apresentamos dois pequenos
estudos que tiveram como objetivo principal analisar o efeito da utilização da
História da Ciência na aprendizagem dos alunos. Em ambos os estudos a
metodologia usada foi de investigação-ação, onde estiveram envolvidas duas
turmas do 10ºano de escolaridade, na disciplina de Biologia e Geologia: a
turma em estudo (turma A) constituída por 23 alunos e uma turma como
amostra de conveniência (turma B) constituída por 26 alunos. Na recolha de
dados utilizaram-se dois questionários, ambos usados como Pré-teste e PósTeste. Durante as atividades letivas inseridas na prática de ensino
supervisionado foram introduzidos diversos materiais/recursos didáticos dentro
dos temas “A Terra, um planeta a proteger” e “Diversidade Biológica”, como
textos informativos, fichas de trabalho, entre outros. A utilização da História da
Ciência no Processo de Ensino e de Aprendizagem revelou-se uma ferramenta
importante, pois coloca os alunos numa posição mais favorável em contexto de
sala de aula e como consequência os alunos apresentam uma melhoria nos
seus resultados.

Palavras-chave: Ensino das Ciências Naturais; História da Ciência; Prática de
Ensino Supervisionado, Formação Inicial de Professores.
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Abstract

The first reference to the introduction of the History of Science in Science
Teaching dates back to the late nineteenth century and since then it has been a
recurring problem of the recent centuries. Within this analysis we highlight the
fact that often the alternative conceptions of students are similar to those
conceptions adopted by ancient scientist. In this direction the use of teaching
materials and resources related to the History of Science assists students to
understand the concepts, contributing to the evolution of their learning. In this
report we present two short studies whose main goal was to analyze the effect
of the use of History of Science on student learning. In bath studies the
methodology used was action research, in which were involved two classes of
the 10th grade, in the discipline of Biology and Geology: the class into study
(class A) composed of 23 students and a control class (class B) composed of
26 students. In the data collection there were used two questionnaires bath
used as pre-test and post-test. During the teaching activities embedded in the
pedagogical practice various materials/teaching resources were introduced
within the themes “The Earth, a planet to be protected” and “Biological
Diversity” such as informative texts, worksheets, among others. The use of
History of Science in the Teaching-Learning Process has proved and import
tool, because it places students in a better position in the classroom context and
as a result students have an improvement in their results.

Keywords: Teaching of Natural Sciences; History of Science; Supervised
Teaching Practice; Initial Teacher Training.
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Capítulo I – Enquadramento do Relatório
______________________________________________________________________
O único lugar onde o sucesso vem antes do
trabalho é no dicionário – Albert Einstein.
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Capítulo I – Enquadramento do Relatório
1.1.Contextualização
O presente relatório é fulcral para a obtenção do grau de mestre em
Ensino de Biologia e Geologia no 3ºCiclo do Ensino Básico e Secundário,
sendo baseado na prática de ensino supervisionado desenvolvida ao longo do
estágio. Este estágio decorreu no ano letivo 2014/2015 na Escola Secundaria
de São Pedro – Vila Real, numa turma do 3ºciclo (8ºano de escolaridade) e
outra do secundário (10ºano de escolaridade). Durante a prática de ensino
supervisionado foram desenvolvidos 2 pequenos estudos (Estudo 1 e Estudo 2)
que pretendiam averiguar as melhorias ou não da utilização da História da
Ciência (HC) no Ensino das Ciências Naturais. Para isso recorremos durante a
prática de ensino supervisionado a diversos recursos relacionados com a
História da Ciência, constituindo estes o leque de instrumentos que maior
reflexão serão sujeitos ao longo deste estudo.
Atualmente a HC é uma ferramenta útil no processo de ensino e de
aprendizagem. Alguns investigadores referem que a introdução de materiais da
HC no ensino contribui muito positivamente para o processo de mudança
conceptual dos alunos (Prestes & Caldeira, 2009). Assim, considera-se que a
utilização da História da Ciência pode facilitar o papel do aluno, na medida que
o coloca numa posição mais favorável para junto dos colegas e do professor
expor com maior à vontade as suas ideias e os seus pontos de vista. Esta
posição poderá também facilitar o papel do professor, podendo este usar
metodologias de ensino mais orientadas para a conceção construtivista da
aprendizagem (Sequeira & Leite, 1988).
1.2.Objetivos do Relatório
O estudo que se apresenta tem como principal objetivo geral utilizar a
História da Ciência como ferramenta de ensino e posteriormente refletir sobre a
sua influência no processo de ensino e de aprendizagem, quer ao nível da
planificação e cumprimento das Orientações Curriculares para as Ciências
Naturais, como também ao nível dos resultados dos alunos.
2

Além deste principal objetivo, destacam-se outros, como:
●Utilizar estratégias, técnicas e recursos que tenham como base as
Orientações Curriculares para as Ciências;
●Planificar unidades de ensino em concordância com as Orientações
para o Ensino das Ciências Naturais;
●Construir recursos didáticos relacionados com a HC;
●Utilizar na prática de ensino supervisionado recursos da HC;
●Comparar os resultados obtidos nas 2 turmas envolvidas no estudo;
●Fundamentar teoricamente as metodologias, estratégias e recursos de
ensino utilizados na prática de ensino supervisionado;
●Refletir sobre os aspetos positivos e negativos ao nível da prática de
ensino desenvolvida;
●Contribuir para a melhoria do Ensino das Ciências Naturais.
1.3.Limitações
Por muito que seja o esforço e a dedicação no decorrer do estágio
surgem sempre pequenos percalços que de uma forma ou de outra constituem
entraves ao estudo a desenvolver.
Um desses contratempos relaciona-se com a minha falta de experiência
como docente, o que dificultou a seleção das melhores estratégias, métodos,
técnicas e recursos a utilizar no decorrer das atividades letivas. Isto pode ter
afetado o aproveitamento dos alunos.
Quanto aos conteúdos programáticos lecionados (“A Terra, um Planeta a
Proteger e Diversidade na Biosfera”), penso que os mesmos exigiram um
esforço adicional, pois estes não se tornam tão atrativos para os alunos como

3

por exemplo o vulcanismo, a sismologia ou a obtenção e distribuição de
matéria. Neste sentido foi necessário um esforço maior ao nível da escolha das
estratégias e dos recursos. Tal nem sempre foi possível, o que constituiu desde
logo uma dificuldade na lecionação das aulas.
Por último, e não menos importante, surge a dificuldade na escolha de
materiais/recursos relacionados com a História da Ciência. Esta é uma Ciência
que tem vindo aos poucos a ser introduzida no ensino e como tal a diversidade
de recursos disponíveis é ainda bastante reduzida. Assim foi necessário
construir todos os materiais introduzidos nas aulas, o que levou algum tempo a
serem preparados.
1.4.Organização do Relatório
O presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos, sendo o
primeiro “enquadramento”, aquele onde se apresenta uma introdução geral, os
principais objetivos, as maiores limitações e ainda a organização do referido
relatório.
No capítulo 2 é apresentada uma revisão da literatura referente a
inclusão da História da Ciência no Ensino, assim como às principais vantagens
e desvantagens da sua utilização e quais as melhores estratégias para o fazer.
Neste capítulo apresenta-se ainda uma breve história sobre as temáticas
abordadas durante a prática de ensino supervisionado.
No capítulo 3 é apresentado todo o procedimento realizado durante a
investigação

desenvolvida,

incluindo

a

caracterização

da

amostra,

a

caracterização dos instrumentos de recolha de dados e a forma como os
mesmos foram tratados. Este capítulo será utilizado também para se
apresentarem os principais resultados assim como a discussão dos mesmos.
O capítulo 4 é direcionado para se elaborar uma reflexão sobre a prática
de ensino supervisionado que decorreu. E por último surge o capítulo 5,
reservado para as principais conclusões deste relatório.
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Capítulo II – História da Ciência no Ensino
das Ciências Naturais
______________________________________________________________________
Não

se

conhece

completamente

uma

ciência

enquanto não se souber da sua história – Auguste Comte.
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Capítulo II – História da Ciência no Ensino das
Ciências Naturais
2.1.Introdução
A inclusão da História da Ciência no Ensino não é uma questão recente
nem emerge duma perspetiva atual do ensino das ciências. Segundo Sequeira
& Leite (1988) nos finais do século XIX já alguns professores ingleses incluíam
a História da Ciência nas suas aulas, e a Associação Inglesa para o Avanço da
Ciência defendia, em 1917, a utilização da História da Ciência no ensino das
ciências. Neste sentido, Martins (2006) afirma que a inclusão da História da
Ciência não pode substituir o ensino comum das ciências, mas pode
complementa-lo de várias formas, além de que a introdução de episódios
históricos da História da Ciência é insubstituível na abordagem de uma
conceção adequada da natureza das ciências, das suas limitações e das suas
relações com outros domínios. Campos (2010), acrescenta ainda que uma
utilização adequada da História da Ciência no ensino poderá contribuir para
que os alunos encarem a ciência como um processo coletivo, moroso e
socialmente análogo, combatendo desta forma a visão heróica e singular que
muitos dos alunos possuem acerca dos cientistas.
Neste capítulo irá ser dado um maior enfoque à História da Ciência
implementada durante a prática de ensino supervisionado, salientando as
principais vantagens da sua utilização no processo de ensino e de
aprendizagem. Assim, primeiramente, são abordadas as principais vantagens e
desvantagens da inclusão da História da Ciência no ensino, seguindo-se uma
abordagem às principais estratégias que permitem a introdução dos episódios
históricos no ensino. Por último, apresentamos uma breve história dos
conteúdos abordados durante a prática de ensino supervisionado, que se
inserem nos capítulos: A Terra, um planeta a proteger e Diversidade Biológica.
2.2.Principais Vantagens da inclusão da História da Ciência
Existe uma grande diversidade de estudos na qual se discutem as
contribuições da História da Ciência e qual o seu papel no processo de ensino
e de aprendizagem (Rodrigues & Silva, 2012). Segundo Martins (2007) a
6

História da Ciência apresenta múltiplas dimensões, por um lado, através dos
estudos e investigações que ao longo dos anos têm aumentado as suas bases
teóricas, ou por outro, através das implicações que esta área proporciona para
a Didática das Ciências.
Sequeira & Leite (1988), defendem ainda que a utilização da História da
Ciência parece ser potencialmente vantajosa, devido essencialmente a dois
motivos principais: um deles relacionado com a compreensão dos conceitos,
princípios, leis e teorias aceites na comunidade científica, sendo o outro motivo
focado na aprendizagem do próprio conceito de ciência e da atividade
científica.
De seguida, apresentam-se algumas das principais vantagens que
julgamos serem as mais pertinentes da utilização da história da ciência no
processo de ensino e de aprendizagem:
a)A

introdução

de

alguns

episódios

históricos

permite

compreender as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Segundo
Martins (2006) a inclusão destes episódios no ensino mostra que a ciência não
é uma área isolada, mas sim faz parte de um desenvolvimento histórico, de
uma cultura, de um mundo humano, que sofre influências e influencia por sua
vez, muitos aspetos da sociedade. O mesmo autor afirma que todos
conhecemos nomes como Lavoisier, Newton, Galileu, Darwin, entre outros,
mas aquilo que estava a acontecer ao nível da sociedade na altura das suas
descobertas é algo que fica no mundo do desconhecido. Para o autor isto
contribui para que pareça que a ciência é algo atemporal, que surge de forma
mágica. Neste sentido, o estudo dos episódios relacionados com a história da
ciência pode aproximar as descobertas dos cientistas com o contexto social da
altura em que foram desenvolvidas, passando uma imagem mais real aos
alunos do que é fazer ciência (Matthews, 1995).

b)Introduzir episódios da História da Ciência no Ensino é
insubstituível na formação de uma conceção real sobre a natureza das
ciências, das suas limitações e das suas relações com outros domínios. Para
Martins (2006) estes episódios enaltecem os seguintes aspetos: o esforço
humano para compreender a natureza, uns através de grandes sucessos,
outros pelos fracassos; a contribuição dos cientistas na descoberta de algo
7

importante para a ciência e também os erros dos mesmos; o processo gradual
na formação de teorias, modelos, conceitos e mesmo do próprio método
científico; a existência de teorias alternativas, de controvérsias, de teorias que
caem por terra através de outras mais atuais e mais aceites pela comunidade
científica e a permanência de dúvidas mesmo com teorias bem validadas.
Amador (2010) partilha da mesma opinião afirmando que a História da Ciência
é essencial para a compreensão da natureza do conhecimento científico.

c)A inclusão da História da Ciência é uma ferramenta importante
para a mudança conceptual dos alunos. Segundo Martins (2006) os alunos no
processo de maturação ao nível do ensino passam por um processo
semelhante ao do desenvolvimento histórico da própria ciência. As próprias
resistências dos alunos são semelhantes as dos próprios cientistas do
passado, e mesmo as suas ideias, por mais absurdas que pareçam, podem ser
idênticas a teorias aceites no passado. Embora não haja uma semelhança
completa entre os conceitos prévios dos alunos e as conceções científicas
antigas, os argumentos acima referidos são suficientes para tornar a História
da Ciência um importante aliado neste processo.

d)A História da Ciência contribui para tornar os alunos mais ativos
na sala de aula. Na opinião de Sequeira & Leite (1988) a inclusão de episódios
históricos no ensino permite aos alunos a familiarização com erros e fracassos
de cientistas famosos, contribuindo para que os alunos se sintam mais à
vontade não só para apresentarem ao professor e aos colegas as suas
próprias ideias sobre o mundo, mas também para as discutir e avaliar,
melhorando a comunicação em sala de aula e facilitando o papel construtivista
do professor.

e)A introdução de episódios da História da Ciência pode permitir
uma melhor compreensão de que a ciência não é a aplicação exata de um
método científico ou uma receita que leve à verdade. Os investigadores são
humanos que formulam hipóteses a partir de ideias que podem não ter
qualquer fundamento, ideias baseadas em analogias vagas, preconcebidas nas
observações e experimentos. Além disto, os pesquisadores, constroem teorias
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provisórias que podiam ser contraditórias, defendem as suas ideias com
argumentos que podem ser fracos ou até irracionais, discordam uns dos outros
e até lutam para tentar impor as suas opiniões. Assim, as teorias científicas
constroem-se através da tentativa e do erro, podendo chegar a ser bem
estruturadas e fundamentadas mas nunca podem ser provadas (Martins, 2006).
Noutro extremo, surge o processo científico, sendo este extremamente
complexo, não lógico e não segue nenhuma fórmula infalível. Investigar, é uma
arte, que pode ser aprendida, mas não como uma sequência de etapas nem
como uma receita de culinária. Desta forma, o estudo histórico de como um
cientista desenvolveu a sua investigação ensina mais sobre o processo
científico do que um manual de metodologia científica (Duarte, 2004).

f)A inclusão da História da Ciência no Ensino permite perceber o
processo social coletivo e gradativo de construção do conhecimento. Segundo
Martins (2006) estes episódios permitem formar uma visão mais concreta e
correta da real natureza da ciência, os seus procedimentos e as suas
limitações, contribuindo para desenvolver o espírito crítico dos alunos e
desmitificar o conhecimento científico, sem negar o seu valor. Para Duarte
(2004) a ciência não brota da cabeça de grandes génios. Frequentemente, as
teorias que aceitamos foram propostas de forma confusa, com falhas e sem
possuírem uma base observacional e experimental. Ao longo do tempo, as
ideias vão sendo aperfeiçoadas, através de debates e críticas, que em certos
casos podem transformar quase por completo a ideia inicial. Por exemplo,
quando falamos na visão heliocêntrica do universo, relacionamos de imediato o
nome de Copérnico (1473-1543) no século XVI. No entanto, atualmente existe
pouca semelhança entre aquilo que é aceite e aquilo que Copérnico propôs.

Além das vantagens referidas, outros autores, nomeadamente, Amador
(2010) enuncia outras vantagens acerca da inclusão da História da Ciência no
Ensino, tais como: a História da Ciência facilita as aprendizagens de conceitos,
modelos e teorias; a História da Ciência permite estabelecer relações entre os
modelos representacionais individuais e conceitos, modelos e teorias científicas
nas suas diferentes fases do desenvolvimento científico; o conceito universal
da História da Ciência estabelece conhecimentos do interesse geral, mesmo
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para aqueles alunos que não anseiam ser futuros cientistas; a História da
Ciência aumenta a interdependência entre diferentes áreas do conhecimento.
Além destas, Sequeira & Leite (1988) acrescenta ainda que a História da
Ciência

permite

uma

eficaz

consecução

relativamente

aos

objetivos

estabelecidos para o ensino das ciências.
Apesar de todos estes argumentos favoráveis à inclusão da História da
Ciência no Ensino surgem autores que colocam alguns entraves a essa
inclusão. No ponto seguinte serão discutidos alguns desses entraves segundo
a opinião dos diferentes autores.
2.3.Dificuldades da utilização da História da Ciência
Como já foi referido existem autores que não reconhecem vantagens à
utilização da História da Ciência no Ensino. Um deles é Siegel (1979) que
afirma existirem três principais barreiras para que a História da Ciência não
desempenhe o papel que deveria ter no ensino. Sendo elas: a carência de
professores com formação adequada para investigar e ensinar de forma correta
a História da Ciência; a falta de material didático adequado que possa ser
utilizado no ensino e equívocos que podem ocorrer através da própria natureza
da História da Ciência e do seu uso na educação. Martins (2006) afirma que é
necessário aumentar o número de cursos de pós-graduações em História da
Ciência, assim como é necessário, um maior intercâmbio com os melhores
centros de investigação, novos grupos, departamentos e centros de
investigação na área. Relativamente à falta de material didático apropriado, não
quer dizer que não haja livros em português sobre a História da Ciência. O
problema não é a quantidade, mas sim a qualidade que apresentam.
Normalmente esses livros são escritos por escritores improvisados da História
da Ciência, pessoas sem treino na área, que se baseiam em obras não
especializadas, nomeadamente, em informações de jornais e da internet.
Discutindo a terceira barreira, Martins (2006) indica que uma utilização
inadequada da História da Ciência pode comprometer o bom ensino das
ciências, como por exemplo: a redução da História da Ciência a nomes, datas e
anedotas; conceções erradas sobre o método científico e o uso de argumentos
de autoridade. Refletindo sobre estas barreiras à História da Ciência, Siegel
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(1979) realça que um bom texto sobre a História da Ciência, para poder ser
utilizado no ensino deve conter uma linguagem adequada e simples,
procurando explicar claramente a complexidade histórica real.
Martins (2005) acrescenta que a História da Ciência é feita por seres
humanos e sendo ela baseada na reconstrução de factos e contribuições
científicas que ocorreram, quase sempre, em épocas distantes da atual, é
normal encontrar-se alguns erros nessas reconstruções. Um desses erros
relaciona-se com o uso excessivo da História da Ciência descritiva, ou seja,
uso em excesso de datas e informação pouco relevante. Outro erro muito
frequente na análise histórica é o que Herbert Butterfield (1900-1979) designou
por Whig da história, sendo este conceito sinónimo da História da Ciência
Anacrónica, ou seja, estudar e analisar o passado tendo em conta os atuais
conhecimentos. Por exemplo, isto ocorre quando se associa o conceito de
gene construído pela biologia molecular após 1930, com o trabalho de Mendel
(1822-1884). Neste caso, o historiador da ciência vai procurar no passado,
apenas o que atualmente se aceita. Refletindo sobre esta temática, o ideal
seria que o historiador procurasse familiarizar-se com o contexto social da
época que se desenvolveu algum conceito (História da Ciência Diacrônica)
(Martins, 2005).
Por outro lado, Sequeira & Leite (1988), apontam problemas para a
utilização da História da Ciência no ensino das ciências. Estes são
essencialmente de duas ordens: uma logística e outra científico-pedagógica.
Na ordem logística incluem-se os programas das disciplinas, que os autores
consideram inapropriados, pois não contemplam a História da Ciência e,
geralmente são considerados pelos professores como extensos e, por isso,
dificultam a introdução dos materiais da História da Ciência. Quanto a ordem
científico-pedagógica, esta está relacionada com o conteúdo e as estratégias
adotadas no ensino da História da Ciência. Neste contexto surge a fase de
seleção por parte do professor, não conseguindo este, ser totalmente isento
das suas próprias convicções como professor, assim como com os objetivos de
ensino a atingir nas aulas.
Embora existam todos estes contratempos anteriormente referidos
quanto a utilização da História da Ciência no Ensino das ciências, eles podem
e devem ser ultrapassados. Para que isso seja possível, o professor/historiador
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que utilize a História da Ciência não se deve apenas fixar em datas, biografias
longas e sem referir o contexto social da época em questão. Para ser eficiente
o professor deve tentar aproximar ao máximo os episódios históricos com o
contexto social, temporal e cultural da época, assim como deve expor
hipóteses certas e também as erradas, de modo a mostrar aos alunos que os
cientistas também cometem erros e assim deixar os alunos mais à vontade
para exporem as suas ideias.
2.4.Estratégias para a implementação da História da Ciência
De acordo com Silva (2010) a História da Ciência possui um potencial
favorável ao docente que se preocupe em obter os melhores resultados em
sala de aula. Segundo o mesmo autor, a inclusão da História da Ciência no
Ensino possibilita a construção de diversas estratégias didáticas que abordem
práticas pedagógicas diferentes e pode funcionar também como uma boa saída
para a desmotivação por vezes encontrada nas aulas de ciências. Seguindo
este pensamento, Pozo & Crespo (2009) consideram que a utilização da
História da Ciência no Ensino parte do pressuposto que os estudantes
possuem capacidades intelectuais próximas às dos cientistas e desta forma
eles próprios sentem-se úteis para o decorrer das atividades letivas,
aumentando a sua autoestima, e melhorando a aprendizagem dos aspetos da
natureza da ciência.
Uma importante estratégia para implementar a História da Ciência no
Ensino assenta dentro da Perspetiva Construtivista. A Teoria Construtivista é,
segundo Becker (1994), uma teoria que permite criar o conhecimento como
algo que não é dado, mas sim construído e constituído pelo próprio sujeito
através da sua ação e da interação com o meio. Assim, para este autor, a
conceção construtivista na educação é concebida através dum processo de
construção do conhecimento onde participam tanto os alunos como os
professores, como também os problemas sociais atuais e o conhecimento já
construído. De acordo com Bonito (2008) o objetivo do ensino segundo esta
perspetiva consiste numa potencialização e formação do conhecimento e dos
processos metacognitivos para conseguir que os alunos adquiram a nova
informação. Para completar esta informação, surge a ideia de Argento (2008)
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que afirma que aprender é construir, e a melhor forma de os alunos o
conseguirem é através da resolução de problemas, onde os estudantes
exploram possibilidades, inventam soluções, colaboram com outros alunos,
testam ideias e hipóteses, reformulam os seus pensamentos e finalmente
podem apresentar a melhor solução encontrada. Bonito (2008) acrescenta
ainda que uma aula baseada nesta conceção, o professor deve ensinar os
alunos a planificar e a dirigir a sua própria aprendizagem ao máximo,
assumindo um papel facilitador. Neste sentido adotar uma postura na sala de
aula baseada na Teoria Construtivista, facilita a inserção da História da Ciência
no ensino, na medida que esta coloca os alunos no papel dos cientistas, sendo
ao mesmo tempo desafiados a testar as suas ideias e os seus pensamentos,
ou seja, construírem aos poucos o seu próprio conhecimento.
Prestes & Caldeira (2009) indicam que a inclusão da História da Ciência
no Ensino é também possível através de dois tipos de abordagens: a
abordagem inclusiva (add-on approach) e a abordagem integrada (integrated
approach). A abordagem inclusiva consiste na introdução de episódios
históricos específicos em unidades de um curso de ciência padrão sem a
componente histórica. Este tipo de abordagem partilha uma maior autonomia
com o professor na medida que este adquire um maior à vontade na tomada de
decisão sobre a construção do processo de aprendizagem, além de que
oferece um leque de alternativas passíveis de utilizar nas aulas (Prestes &
Caldeira, 2009). Além disto, a abordagem inclusiva desenvolve a discussão
explícita sobre os modos pelos quais o conhecimento científico se constrói e
permite comparação entre diferentes métodos e técnicas de investigação do
mundo natural (Silva, 2013). Uma outra abordagem poderá ser a abordagem
integrada, que consiste na utilização da perspetiva histórica segundo uma linha
condutora de todo o conteúdo científico a ser trabalhado. Desta forma, cada
conceito seria abordado segundo as suas origens e transformações, bem como
cada método seria analisado com base no seu desenvolvimento histórico
(Matthews, 1995).
Para além das estratégias já referidas, pode-se introduzir a História da
Ciência no ensino através da análise de biografias, fichas de trabalho, fichas
informativas, jogos didáticos, textos históricos, ente muitos outros recursos.
Segundo Silva (2010) a utilização dos textos históricos tem como principal
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objetivo aproximar os alunos das atividades de investigação através dos
momentos de discussão e argumentação. Além disto, os textos históricos
podem ser vantajosos, pois, propiciam aos alunos a leitura de textos científicos,
criam momentos reflexivos entre os modelos criados pelos alunos e os
modelos usados pelos cientistas em momentos do passado, favorecem o
debate e beneficiam na argumentação, quer escrita como oral. A construção
dos textos históricos e de todos os materiais didáticos da História da Ciência
assenta, segundo Silva (2013), na replicação histórica. A replicação é uma
ferramenta muito utilizada pelos investigadores da História da Ciência como um
método útil para a interpretação de textos. Seguindo esta tendência Chang
(2011) apresenta quatro categorias de replicação histórica:
a)Replicação Histórica Original: este é o tipo de replicação mais
próximo do acontecimento original. Através da sua utilização o historiador
verifica conhecimentos tácitos, ao mesmo tempo que desvenda algumas
intenções não explicitas pelo autor do experimento histórico. Este tipo de
replicação usa-se principalmente para aprender sobre a própria História da
Ciência.

b)Replicação Histórica Física: consiste na replicação do fenómeno
investigado apenas no sentido físico, ou seja, recorre à utilização de materiais
atuais em substituição dos que foram usados no passado. Este tipo de
replicação é mais recomendado para auxiliar a compreensão do conteúdo
científico atual, bem como de aspetos da natureza da ciência.

c)Replicação Histórica por Extensão: este tipo de replicação surge
da junção das anteriores. Ela incorpora a investigação para resolver problemas
novos que emergem das observações do experimento original. Neste sentido
dá espaço para que os alunos possam criar novos desenhos experimentais a
partir do experimento replicado.

d)Replicação Histórica Complementar: são os experimentos que
ampliam o conhecimento científico atual, a partir da recuperação de
experimentos do passado, esquecidos ou abandonados. Podem também
auxiliar na educação científica, especialmente ao nível do ensino superior.
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Como termo conclusivo verifica-se que as estratégias didáticas
arquitetadas pela História da Ciência pretendem mostrar aos alunos uma
ciência mais dinâmica e viva, analisando a transformação dos conhecimentos
científicos, desde a sua criação até as ideias mais atuais, constituindo desde
logo um fator bastante motivador para os alunos (Silva, 2010).
2.5.Breve História de Conceitos inseridos no tema “A Terra, um
planeta a proteger”
2.5.1.Breve História do Sonar
O Sonar (do inglês Sound Navigation and Ranging) é um
instrumento utilizado inicialmente em época de guerra para a localização de
submarinos, sendo atualmente mais utilizado na navegação, na pesca, no
estudo dos fundos oceânicos e em estudos atmosféricos. Alguns animais como
golfinhos e morcegos usam um processo idêntico ao do sonar denominado por
ecolocalização ou biosonar. Este processo tem como objetivo detetar a posição
e/ou distância de objetos através da emissão de ondas ultrassônicas, no ar ou
na água (Hansen, 2011).
Os primórdios do uso do sonar datam de 1490 através de Leonardo da
Vinci (1452-1519), quando este usou um tubo inserido na água para detetar
navios, posicionando-o no ouvido. Segundo o autor se pararmos o barco e
introduzirmos um tubo na água e o encostarmos no ouvido, iremos escutar o
som de outros barcos que se encontram a uma distância larga do nosso
local(Hansen, 2011). Posteriormente, em 1687, Isaac Newton (1643-1727) fez
a primeira previsão teórica da velocidade do som. Em 1847, Culladon & Sturm
fizeram a primeira medição precisa da velocidade do som na água. Seguiu-se a
empresa Submarine Signal Company que em 1900 desenvolveu a primeira
aplicação comercial do sonar. Além disto aumentou o alcance do barco para o
farol e inventou a sirene. Um fator importante para o aumento do interesse pelo
sonar ocorreu devido ao desastre do navio Titanic em 1912, demonstrando que
um aparelho deste género podia detetar objetos perigosos como os icebergs.
Dois anos depois, em 1914, Reginald Fessenden (1866-1932) inventou o
primeiro sistema de sonar ativo, sendo este capaz de detetar um iceberg a 2
milhas de distância. Por último, todos estes avanços experimentais
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despertaram o interesse e o sonar foi um equipamento bastante usado durante
a Primeira Guerra Mundial (Hansen, 2011).
2.5.2.Breve História do Desenvolvimento Sustentável
A preocupação internacional com os limites do desenvolvimento
do planeta data da década de 60, quando surgiram as primeiras discussões
sobre os riscos da degradação do meio ambiental (Martins, 2004). Em
consequência desta posição a ONU promoveu a Conferência sobre o Meio
Ambiente em Estocolmo (1972) onde surgiu o conceito de ecodesenvolvimento
(Gavard, 2009). No mesmo ano, Dennis Meadows (1942-atualidade) e os
pesquisadores do Clube de Roma publicaram o estudo Limites do Crescimento
(Martins, 2004).
Em 1973, o canadense Maurice Strong (1929-atualidade) ampliou o
conceito

de

ecodesenvolvimento

para

seis

princípios

básicos

do

desenvolvimento: satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as
gerações futuras; participação da população envolvida; prevenção dos recursos
naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social mais equitativo
e aumentar os programas de educação (Gavard, 2009).
Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid presidentes da Comissão
Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED)
apresentaram em 1987 um documento denominado Our Common Future onde
definiam desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações satisfazerem as suas próprias necessidades (Martins, 2004).
Na

Conferência

das

Nações

Unidas

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento que decorreu no Rio de Janeiro, em 1992, verificou-se que as
preocupações anteriores deram fruto, pois nesta conferência ocorreu um
aumento do interesse mundial pelo futuro do planeta bastante significativa.
Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável deu prova de persistência e
crescente aceitação, começando a impor-se como conceito indispensável para
o discurso dos diferentes atores sociais ligados à problemática ambiental
(Gavard, 2009).
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2.5.3.Breve História do Ordenamento do Território
Segundo Gaspar (1995) desde sempre que a localização das
pessoas, dos bens e dos equipamentos não se deu ao acaso. Para o autor os
principais fatores que influenciaram a necessidade de localização foram: a
maximização dos lucros dos produtores, a otimização da utilização dos
recursos naturais e humanos, as estratégias militares e também os prazeres
individuais.
Cronologicamente, a expressão do ordenamento do território surgiu nos
anos 20, no Reino Unido e na Alemanha aliada à necessidade de limitar o
crescimento das cidades dentro do seu âmbito territorial (hinterland). Apesar de
ter surgido nessa data, só em 1950, a expressão foi utilizada pela primeira vez
em França por Claudius Petit (1907-1989), Ministro Francês da Reconstrução e
do Urbanismo. Este ministro definia o ordenamento do território como a procura
da melhor repartição dos homens em função dos recursos naturais e das
atividades económicas (Gaspar, 1995).
Em Itália o conceito do ordenamento do território foi introduzido pela
primeira vez em 1962 através da revisão da Lei do Urbanismo. Segundo esta,
as regiões estavam obrigadas a adotarem um Piano Regulatore Generale que
juntasse as linhas do ordenamento do território com as opções da planificação
económica social. Em Portugal foi no quadro IV do Plano de Fomento para o
período de 1974-1979 que o ordenamento do território apareceu pela primeira
vez mencionado como uma via para a concretização das medidas económicas.
Precisamente, na Constituição de 1976, no artigo 66.º/2 surge estabelecido que
o ordenamento do território tem como objetivos proceder a uma correta
localização das atividades e do desenvolvimento socioeconómico, além de
verificar a distribuição equilibrada das passagens. Mais tarde, em 1977, através
da Lei n.º79/77, de 25 de Outubro, a responsabilidade do ordenamento do
território passou para as Autarquias (Frade, 1999). Um ano mais tarde (1978)
em Espanha o ordenamento do território deixa de ser competência do Estado e
passa para as Comunidades Autónomas (Gaspar, 1995).
Na Alemanha, a política do ordenamento do território já se discutia antes
da Segunda Guerra. No entanto, foi em 1965 que se aprovou a Lei Federal de
Ordenamento do Território, sendo esta reformulada em 1900 através da
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Criação do Regulamento Federal de Ordenamento do Território. Passados
alguns anos, em 1984, a Conferência Europeia dos ministros responsáveis pelo
ordenamento do território aprovou a Carta Europeia do Ordenamento do
Território. Mais recentemente, em 2006, durante a 14ª Conferência Europeia
dos ministros responsáveis pelo ordenamento do território foi criado o Glossário
do Desenvolvimento Regional, onde o ordenamento do território é definido
como o conjunto de instrumentos utilizados pelo setor público para influenciar a
distribuição das pessoas e das atividades, assim como a localização das
infraestruturas, áreas naturais e de lazer (Gomes, 2013).
2.6.Breve História da Célula
A descoberta da Célula só foi possível devido à preciosa ajuda do
Microscópio. Como se sabe as células possuem dimensões reduzidas e por
isso são invisíveis a olho nu. Por esta razão a descoberta das células sofreu
avanços a par com o aperfeiçoamento das técnicas de microscopia (Moore,
1986). A história da microscopia começou com o fabrico das primeiras lentes
óticas e deve-se a Zacharias Janssen (1580-1638), que em 1590 com a ajuda
do pai Hans Janssen (1534-1592), combinou várias lentes de modo a aumentar
o tamanho dos objetos que pretendia observar. Pensa-se que esta invenção
constitui o primeiro microscópio e que apesar de muito rudimentar possuía um
poder de ampliação a rondar as 30x. Como consequência do aperfeiçoamento
das lentes, Van Leeuwenhoek (1632-1723), apresentou no século XVII um
microscópio simples capaz de ampliar objetos até 200x. O limite máximo de
resolução possível com luz visível foi desenvolvido no século XIX a par da
invenção dos primeiros microscópios binoculares (Martins, 2011).
A primeira referência ao conceito de célula deve-se a Robert Hooke
(1635-1703) quando este, em 1663, colocou um pedaço de cortiça sob o seu
microscópio e mostrou-o aos seus colegas da Royal Society de Londres. Nele
podiam observar-se pequenas cavidades de ar que Hooke denominou por
pequenas celas (Martins, 2011). Segundo Hutt, Tessoro & Meglhioratti (2009)
Hooke era um rapaz humilde e tinha até sido recusado em Oxford aos 18 anos.
Os seus principais passatempos eram dedicados a construção de brinquedos
mecânicos, relógios de madeira e modelos. Mesmo sendo rejeitado, nunca
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desistiu e aos 20 anos voltou a um concurso a Oxford e o filósofo natural
Robert Boyle (1627-1691) reconheceu as suas qualidades e requisitou-o para
seu colaborador. Desta forma, como assistente de laboratório químico, pode
por em prática toda a sua curiosidade e engenhosidade. Para se tornar ainda
mais importante para a citologia (ciência que estuda a célula), Hooke escreveu
o livro Micrographia onde deixou diversos relatos das suas observações
microscópicas. Essa obra foi publicada em 1665, constituindo uma oferta da
Royal Society ao rei inglês da época, Carlos II (1630-1685) (Martins, 2011).
Outro

autor

importante

no

desenvolvimento

da

Citologia

foi

Leeuwenhoek. Este comerciante de tecidos decidiu observar com a ajuda de
uma lupa, fios dos seus estofos. Pouco satisfeito com o que viu e devido à sua
curiosidade por natureza, observou em 1677 uma grande variedade de
organismos que designou por animáculos. Tanto Robert Hooke como
Leeuwenhoek fizeram observações notáveis para o campo da citologia
(Martins, 2011).
Posteriormente surgiu, através do botânico alemão Mathias Schleiden
(1804-1881), a Teoria Celular. Este autor verificou que as plantas
apresentavam todas elas uma organização bem definida. O mesmo constatou
o zoólogo alemão Theodor Schwann (1810-1882), quando comprovou a
mesma coisa, mas neste caso nos animais. As observações destes dois
investigadores permitiram formular a importante teoria celular, passando a
célula a ser definida como a unidade estrutural e funcional de todos os seres
vivos capaz de manter de forma independente o estado vital. Mais tarde, em
1855, a teoria celular assumiu um significado mais amplo, quando outro
cientista alemão, Rudolf Virchow (1821-1902), generalizou a noção de que as
células têm a sua origem em células preexistentes (Gowdak & Martins, 2002).
Por último é importante fazer referência também à cronologia da
descoberta de alguns dos principais constituintes das células. Assim, segundo
Batisteti, Araújo & Caluzi (2009) o primeiro constituinte descoberto foi o vacúolo
em 1676 por Van Leeuwenhoek. Seguindo-se o núcleo em 1833 por Robert
Brown (1773-1858); a membrana celular em 1855 por Karl Nageli (1817-1891)
e Jacob Cramer (1827-1880); as mitocôndrias em 1984 por Richard Altmann
(1852-1900); o complexo de Golgi em 1898 por Camillo Golgi (1843-1926); o
retículo endoplasmático em 1929 por Albert Claude (1899-1983); os
19

cloroplastos em 1954 por Daniel Israel Arnon (1910-1994); os lisossomas em
1955 por Christian de Duve e finalmente os ribossomas em 1955 por George
Palade (1912-2008).
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Capítulo III – Investigação Desenvolvida
______________________________________________________________________
Aquele que duvida e não investiga torna-se
não só infeliz mas também injusto – Blaise Pascal.
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Capítulo III – Investigação Desenvolvida
3.1.Introdução
Neste capítulo descrevem-se os processos seguidos ao longo da
investigação realizada. Assim, começa-se por descrever o estudo efetuado
(3.2.), seguindo-se a caracterização do contexto onde decorreu a investigação
(3.3.).

Posteriormente,

apresenta-se

uma

abordagem

global

sobre

a

metodologia utilizada (3.4.). Nesta parte inclui-se a caracterização da amostra
(3.4.1.), a caracterização do instrumento de recolha de dados (3.4.2.) e por fim
a análise e discussão dos resultados (3.4.3.). No último ponto destacam-se os
resultados do Estudo 1 (3.4.3.1.), inseridos no tema “A Terra, um planeta a
proteger” e os resultados do Estudo 2 (3.4.3.2.), sendo estes relacionados com
o tema “Diversidade Biológica”.
3.2.Descrição do Estudo
A investigação deste estudo desenvolveu-se segundo dois momentos
cruciais e idênticos: o primeiro denominado Estudo 1 que coincidiu com o
Estágio 1 e o segundo momento apelidado de Estudo 2, decorrendo este ao
mesmo temo do Estágio 2. Para ambos os estudos foi necessário num primeiro
momento elaborar um questionário, sendo este o único elemento para a
recolha de dados. Primeiramente foi aplicado como Pré-Teste, e depois no final
da prática d ensino supervisionado como Pós-Teste.
Para melhor se explicar o estudo realizado, realça-se que este decorreu
durante várias fases da prática de ensino supervisionado. Numa primeira fase
selecionou-se a amostra para o estudo. Nela ficou incluída a turma em estudo
(turma A), que coincide com a turma onde decorreu o estágio, e uma amostra
de conveniência, escolhida para melhor se comparar os resultados finais.
Posteriormente

à

escolha

da

amostra,

a

investigação

procedeu-se

respetivamente da seguinte forma: elaboração e aplicação do instrumento de
recolha de dados como Pré-Teste, prática de ensino supervisionado (com o
apoio da HC na turma em estudo), aplicação do mesmo instrumento como PósTeste e por último análise e discussão dos resultados obtidos.
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O questionário usado no Estudo 1 (apêndice 1) possuía no início a
identificação de quem estava a realizar a investigação, seguindo-se três
questões que identificavam o entrevistado. O corpo do questionário continha 9
questões, sendo 2 de verdadeiro/falso, 2 de resposta aberta, 4 de escolha
múltipla e 1 questão de correspondência. As questões abordavam conceitos da
História da Ciência ligados ao tema “A Terra, um planeta a proteger”, como por
exemplo a história do sonar, a origem do termo Recurso Natural e a origem dos
conceitos de Ordenamento do Território e de Desenvolvimento Sustentável.
À semelhança do Estudo 1, no Estudo 2 utilizou-se um novo questionário
(apêndice 2). Este questionário relacionava-se com o tema “Diversidade
Biológica”, sendo a maioria das questões dirigidas à História da Ciência,
incluindo a invenção do microscópio e a descrição dos diversos constituintes da
célula. O questionário utilizado neste Estudo 2 iniciava com a apresentação da
identidade responsável pela investigação, seguindo-se três questões para
identificar o entrevistado. Possuía 11 questões, sendo 10 de escolha múltipla e
apenas 1 de correspondência.
Durante a intervenção pedagógica foi-se introduzindo aos poucos alguns
dos materiais/recursos da História da Ciência, anteriormente selecionados ou
construídos. Estes materiais/recursos foram trabalhados com os alunos durante
toda a lecionação dos conteúdos científicos essenciais a disciplina. No final da
prática de ensino supervisionado aplicou-se os mesmos questionários que
tinham sido aplicados como Pré-Testes, mas desta vez como Pós-Testes, tal
como se explicou anteriormente. Em último, procedeu-se à análise e discussão
dos resultados obtidos. Nesta fase foram comparadas as percentagens de
respostas erradas entre Pré-Teste e Pós-Teste, tanto nos resultados do Estudo
1 como nos do Estudo 2.
3.3.Caracterização

do

Contexto

onde

foi

desenvolvida

a

Investigação
A investigação realizada decorreu durante o estágio supervisionado que
se desenvolveu na Escola Secundária de São Pedro – Vila Real. A História da
Escola Secundária de São Pedro - Vila Real iniciou-se no século XIX, em 1888,
com a criação da Escola de Desenho Industrial de Vila Real. Esta escola iniciou
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a sua atividade docente com um único professor, Nuno de Novaes Junior,
estando nesse ano letivo (1888-89) inscritos 118 alunos e 10 alunas. Este
número baixou no ano letivo seguinte para 57 alunos e 19 alunas, terminando a
década de 90 com um total de 66 alunos e 7 alunas. Devido ao ensino
instituído na época, não era fácil atrair muitos estudantes. Para isso acontecer
a escola começou a premiar os melhores alunos, aumentando-lhes os salários.
Apesar das dificuldades, a Escola mantinha uma forte importância no contexto
local, sobretudo na construção civil, onde o desenho era útil (Aires, 1995).
Na década de 20, do século passado, iniciou-se o ensino comercial,
aumentando com este o número de alunos. Este facto provocou a exigência de
melhores condições, afetando a Escola durante décadas. Primeiro fixou-se na
Rua Direita, depois foi para o Governo Civil, seguindo-se a casa brasonada no
Largo de S. Pedro e finalmente fixou-se no local onde atualmente se encontra.
Esse local foi construído de raiz e inaugurado em Junho de 1961, com a
presença do Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Arantes de Oliveira. Este
edifício era suficiente para responder aos objetivos de uma população
estudantil a rondar os 800 alunos (Aires, 1995).
A Escola de São Pedro foi sempre um espaço cultural, prova disto foram
as múltiplas exposições dos trabalhos realizados, realçando o nome da Escola
quer a nível local quer a nível nacional. Além destas, atividades como orfeão,
bailado e teatro arrastaram centenas de pessoas aos espetáculos realizados
em vários locais de Trás-os-Montes. O desporto foi também uma modalidade
importante, ilustrado por inúmeras taças ganhas pelos jovens e pelos
professores da escola. Outro símbolo importante e ainda hoje presente na
escola é a Festa do Broas, atual jornal da Escola (Aires, 1995). Em Julho de
2002, a escola recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Municipal, entregue pela
Câmara Municipal local. Na atualidade é uma escola que serve as
necessidades da cidade (ambiente urbano) apresentando, na globalidade, bons
resultados escolares. Prova disso é o lugar que ocupa no Ranking de Escolas
2014, 191º, e mais recentemente (2015) a conquista da Medalha de Bronze na
final das Olimpíadas da Física – Escalão A.
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3.4.Metodologia
3.4.1.Caracterização da Amostra
Numa investigação é fundamental identificar uma amostra ou um
grupo de indivíduos a considerar. Segundo Góes, Luz & Possa (2004) uma
amostra é um conjunto de dados representativos de um subconjunto da
população. Por sua vez, uma população é uma coleção de unidades
individuais, por exemplo pessoa, animais ou resultados experimentais, que se
pretendem estudar. De acordo com Carnevalli & Miguel (2001) existem dois
tipos de amostras: probabilística (casual), quando a escolha dos elementos da
amostra é aleatória, ou não probabilística (não casual), quando a escolha dos
elementos é efetuada pelo investigador.
Na opinião de Fontanella, Ricas & Turato (2008) a importância da
amostra e dos processos de amostragem relaciona-se diretamente com o
conceito de validade científica, isto é, a forma como um subconjunto é
constituído cria um importante recurso de validação de estudos científicos, uma
vez que os dados emergem dos elementos que compõem tal subconjunto.
Para este estudo selecionaram-se duas turmas da Escola Secundária de
São Pedro – Vila Real, ambas do Ensino Secundário (10ºano de escolaridade).
Uma das turmas foi utilizada como turma em estudo (turma A) e outra como
amostra de conveniência (turma B), para melhor se refletir acerca dos
resultados finais. A turma em estudo foi escolhida por conveniência, uma vez
que coincidiu com a turma onde se desenvolveu o estágio.
A turma A era constituída por 23 alunos, sendo que destes 12 são
rapazes e 11 raparigas. A média de idades da turma era de 15,35 anos. Dos 23
alunos que constituíam a turma, apenas 4 possuíam escalão, 3 escalão A e 1
escalão B. Quanto ao nível de retenções, a totalidade dos alunos não possuía
qualquer retenção no seu percurso escolar.
Relativamente a forma como se deslocavam os alunos para a escola, 12
dos alunos deslocavam-se a pé, 10 utilizavam o automóvel como o seu meio
de transporte e apenas 1 dos alunos utilizava o autocarro. Quanto ao tempo
que os alunos demoravam a deslocar-se no percurso casa/escola, 9 dos alunos
demoravam menos de 5 minutos e os restantes necessitavam de 5 a 15
minutos para realizarem esse percurso.
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A turma B possuía na sua constituição 26 alunos, sendo que destes 11
são rapazes e 15 raparigas. A média das suas idades é de 15,77 anos. Dos 26
alunos que constituem a turma, 10 possuíam escalão, 3 escalão A e 7 escalão
B. Quanto ao nível de retenções, a maioria da turma não possuía qualquer
retenção no seu percurso escolar, no entanto verificou-se uma retenção no
1ºCiclo e outra no Ensino Secundário.
Relativamente a forma como se deslocavam os alunos para a escola, a
maioria (16) utilizava o automóvel como meio de transporte, 5 dos alunos
deslocavam-se a pé, 4 de autocarro e 1 dos alunos noutro meio de transporte
não mencionado anteriormente. Analisando o tempo que os alunos demoravam
a realizar o percurso casa/escola, verificou-se que a maioria (17) dos alunos
demora de 5 a 15 minutos, seguindo-se 8 alunos que necessitam de menos de
5 minutos e apenas 1 aluno demorava mais de 15 minutos a realizar o trajeto.
3.4.2.Instrumento de Recolha de Dados
A investigação desenvolvida decorreu de forma complementar
com a prática de ensino supervisionado decorrido na sala de aula ao longo do
estágio, como tal houve a necessidade de elaborar alguns instrumentos
específicos apropriados aos conceitos científicos (os questionários), de modo a
atingir os objetivos definidos neste estudo.
Nestes questionários os alunos tinham de responder a questões de
diferentes géneros (escolha múltipla, resposta aberta, verdadeiro/falso,
correspondência), sendo todas as questões elaboradas para testarem os
conhecimentos dos alunos acerca de conteúdos da História da Ciência,
inseridos nos temas que se estavam a lecionar. Para Chagas (2004) o
questionário é um conjunto de questões feitas para gerar os dados necessários
a atingir um objetivo específico. Na opinião de Barbosa (2008) utilizar o
questionário como técnica de recolha de dados é mais vantajoso a nível
financeiro, apresenta as mesmas questões para toda a amostra, garante o
anonimato e na maioria das vezes as questões atendem a uma finalidade
específica da investigação. Fortin, Grenier & Nadeau (1999) afirmam que este
instrumento traduz os objetivos de um estudo com varáveis mensuráveis,
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ajudando a organizar, a normalizar e a controlar os dados, de tal forma que as
informações recolhidas possam ser rigorosas.
Segundo Manzato & Santos (2012) a elaboração de um questionário
requer alguns cuidados essenciais para que este possua uma lógica interna
representativa dos objetivos da investigação. Assim, de acordo com estes
autores, a primeira parte do questionário deve ser reservada para a
identificação de quem faz o estudo, seguindo-se a identificação do
entrevistado, com características como o sexo, faixa etária, profissão. Além
destes, os autores alertam que os questionários devem ser anónimos, e como
tal não consta o nome dos entrevistados. Após a identificação destes
elementos, são colocadas as questões propriamente ditas. Nestas é importante
que a informação seja clara e objetiva, para evitar ser errónea ou invasiva
(Manzato & santos, 2012).
Neste sentido, Fortin, Grenier & Nadeau (1999) apontam que a maioria das
questões elaboradas num questionário deve ser de resposta fechada, embora
também devam apresentar uma ou duas questões de resposta aberta. Para
estes autores, as questões fechadas são mais objetivas e de fácil
compreensão, enquanto que nas questões de resposta aberta, a resposta não
é previsível, permitindo que o inquirido manifeste o seu pensamento livre. Nos
casos de escolha múltipla, as alternativas devem ser mutuamente exclusivas,
ou seja, devem cobrir todas as respostas possíveis e uma das alternativas
deve ser incompatível com todas as outras (Chagas, 2004).
Após a elaboração do instrumento de recolha de dados (questionários)
foi necessário realizar o seu processo de validação, isto para aumentar o seu
grau de confiabilidade. Segundo Nobre (2012) um instrumento para estar bem
consolidado necessita de cumprir três etapas essenciais: a dimensionalidade, a
confiabilidade e a validade. De acordo com o mesmo autor, a dimensionalidade
avalia se o questionário é homogéneo ou heterogéneo, ou seja, se este aborda
apenas um conceito ou se abrange diversos. A segunda etapa, a
confiabilidade, consiste na característica que o questionário deve conter para
medir sem erros. As técnicas mais utilizadas para medir este parâmetro são: a
consistência interna e a estabilidade temporal. A terceira etapa (validade)
consiste em medir se o questionário avalia o que realmente se pretende
analisar, ou seja, um questionário é válido se medir o que os objetivos
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pretendem (Nobre, 2012). Seguindo este pensamento, Hoss & Caten (2010)
acrescentam que as técnicas mais utilizadas para testar a validade são: a
validade do conteúdo, do critério e do constructo. A validade do conteúdo
relaciona-se com a maior quantidade possível de incluir itens, tornando o
conteúdo mais abrangente. A validade de critério é o tipo de validade que
correlaciona um critério externo com as pontuações obtidas como resultados
do questionário. Este tipo de validade é utilizada mais frequentemente quando
um novo instrumento mais simples substitui um mais extenso e menos
conveniente. Por último, a validade do constructo caracteriza-se pela
interpretação da medida de algum atributo ou qualidade que não é
operacionalmente definida (Hoss & Caten, 2010).
Além dos critérios enunciados anteriormente, Silva et al. (2012) salienta
que para além destes, avaliar a semântica do instrumento antes de aplica-lo
pode ser vantajoso na medida que o torna mais coerente, aumentando a
possibilidade de sucesso da sua análise. Estes autores afirmam também que
utilizar uma linguagem próxima dos inquiridos facilita a compreensão das
questões por parte dos alunos, tornando os resultados mais confiáveis e
verdadeiros.
Neste sentido, foram selecionadas duas pessoas especializadas na área
da Didática das Ciências, para que juntas atestassem os parâmetros acima
referidos, nos questionários que foram aplicados tanto no estudo 1 como no
estudo 2. Depois de recolhidas as diversas opiniões dos especialistas
mencionados, procedeu-se as alterações quer a nível frásico, como ao nível de
erros científicos encontrados. Isto permitiu que o questionário chegasse aos
alunos com um rigor maior, com uma linguagem mais clara e com uma
consistência maior. Estes fatores tornam o questionário mais fácil para os
alunos ao mesmo tempo que torna os resultados que dele advêm mais
consistentes.
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3.4.3.Apresentação e Discussão dos Resultados
3.4.3.1.Discussão dos Resultados do Estudo 1
Nesta sessão serão apresentados os principais resultados
obtidos no Estudo 1.É de realçar que os resultados apresentados nesta secção
são um caso isolado, não devendo por isso serem generalizados a todas as
salas de aula. No primeiro gráfico, gráfico 1, apresenta-se a percentagem de
respostas erradas relativamente a dados sobre a História do Sonar.

Legenda:
a – O primeiro registo da utilização do sonar data de 1490 e foi feito por Leonardo da Vinci.
b – Galileu Galilei inventou o sonar para confirmar a teoria do Heliocentrismo.
c – Alguns animais, como golfinhos e morcegos, utilizam a técnica do sonar para detetarem objetos e/ou
alimentos.
d – O desastre do navio Titanic, em 1912, veio deitar por terra a necessidade da utilização do sonar.
Gráfico 1: Percentagem de respostas erradas sobre a História do Sonar comparando Pré-Teste e
Pós-Teste nas turmas A e B.

Verificou-se que, tanto na turma A como na turma B, a maior
percentagem de respostas erradas incide na alínea a, seguindo-se a alínea d, b
e c, respetivamente. Na alínea a, a maioria dos alunos considerava a afirmação
falsa, quando na verdade os registos apontam para que tenha sido Leonardo
da Vinci o primeiro a utilizar algo semelhante ao funcionamento de um Sonar.
Na alínea b, a afirmação era falsa e a maioria dos alunos correspondeu, sendo
prova disso, as baixas percentagens de respostas erradas. Na alínea c,
29

verificou-se a mais baixa percentagem de respostas erradas, demonstrando
isto que os alunos possuem conhecimentos que lhes permitem responder mais
acertadamente. Por último, na alínea d, ocorreu novamente um aumento da
percentagem de respostas erradas, sendo esta afirmação falsa, pois o desastre
do navio referido demonstrou que a utilização da técnica do sonar poderia
evitar esse tipo de acidentes.
Comparando agora as respostas obtidas na turma A e na turma B,
verificou-se que a introdução de materiais de História da Ciência na turma A
favoreceu a aprendizagem destas ideias e conceitos e os alunos a obtiveram
percentagens menores de respostas erradas nos Pós-Testes. Isto é bastante
evidenciado na alínea a, b e c da turma A, onde as percentagens dos PósTestes diminuíram relativamente a dos Pré-Testes. O mesmo não se verificou
na turma B, pois por exemplo na alínea b e d ocorreu o inverso, ou seja,
verificou-se uma maior percentagem de respostas erradas nos Pós-Testes
comparadas com as obtidas nos Pré-Testes.
De seguida ilustra-se no gráfico 2 os resultados obtidos relativos ao
autor do termo recurso natural.

Legenda:
Quem foi o autor do livro Small is Beautiful,
onde se utilizou o termo Recurso Natural pela
primeira vez?
a)Ernst Friedrich Schumacher.
b)Albert Einstein.
c)Isaac Newton.
d)Friedrich Wilhelm Nietzsche.

Gráfico 2: Percentagem de respostas erradas sobre a origem do termo
Recurso Natural comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas turmas A e B.
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Através da análise do gráfico 2 verificou-se que os alunos não
conheciam o autor que introduziu o conceito de Recurso Natural, pois ambas
as turmas apresentam mais de 70% de respostas erradas no Pré-Teste. Mais
uma vez se prova através deste gráfico que a inclusão de materiais didáticos
relacionados com a História da Ciência melhora a aprendizagem dos alunos,
uma vez que na turma A os alunos passaram de uma percentagem elevada de
respostas erradas no Pré-Teste para uma percentagem nula no Pós-Teste,
enquanto na turma B os alunos aumentaram ligeiramente a percentagem de
respostas erradas do Pré-Teste para o Pós-Teste. Estes resultados
comprovam que a introdução da HC é fundamental, por um lado, para a
aquisição de conceitos, bem como para a melhoria da cultura científica.
Através da análise do gráfico 3, foi permitido constatar mais uma vez
que a maioria dos alunos revela baixo conhecimento acerca das temáticas
questionadas.

Legenda:
Das seguintes opções, escolha aquela que
representa os principais minérios explorados ao
longo dos anos de atividade das Minas de São
Domingos (Alentejo):
a) Sal-gema; Cobre e Pirite.
b) Prata; Ouro; Cobre e Pirite.
c) Apenas Ouro e Prata.

Gráfico 3: Percentagem de respostas erradas sobre os minérios
explorados ao longo do tempo na mina referida comparando PréTeste e Pós-Teste nas turmas A e B.

Verificámos que a percentagem de respostas erradas, no Pré-Teste é
elevada (> 60%) em ambas as turmas. Quanto aos resultados da turma A e da
turma B em específico, verificou-se novamente que na turma A houve uma
redução da percentagem de respostas erradas do Pré-Teste para o Pós-Teste,
o que demonstra mais uma vez a importância da inclusão da História da
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Ciência no ensino. Pelo contrário, na turma B, a percentagem de respostas
erradas até aumentou no Pós-Teste.

No Gráfico 4 os alunos foram testados sobre os conceitos de
Desenvolvimento Sustentável, Ordenamento do Território e Geodiversidade.

Legenda:
a – O conceito de Ordenamento do Território foi introduzido por volta de 1945 em França.
b – A introdução do conceito Ordenamento do Território deu-se pela necessidade de atenuar disparidades entre regiões
de países diferentes.
c – A conceção do termo Desenvolvimento Sustentável foi apresentada em 1987, pela Quercus.
d – A Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento é a grande responsável pelo aparecimento do termo
Desenvolvimento Sustentável.
e – O termo Geodiversidade surgiu pela primeira vez em 1993 na Conferência de Malvern.
Gráfico 4: Percentagem de respostas erradas sobre os conceitos de Ordenamento do Território, Desenvolvimento
Sustentável e Geodiversidade comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas turmas A e B.

Pela análise do gráfico 4, verificou-se que os alunos possuem poucos
conhecimentos relativamente as temáticas em causa. Constatámos novamente
altas percentagens de respostas erradas, principalmente no Pré-Teste em
ambas as turmas. A maior percentagem de erros verificou-se nas alíneas a, b e
c, respetivamente. Comparando os resultados da turma A com o da turma B
verificou-se que neste gráfico se obteve um maior equilíbrio. No entanto na
turma A houve uma diminuição da percentagem de respostas erradas na alínea
e, e na alínea a e b não houve alterações entre o Pré-Teste e o Pós-Teste. Já
na turma B, nas alíneas a e b verificou-se um aumento da percentagem de
respostas erradas no Pós-Teste.
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Reforçando a importância que a inclusão da História da Ciência tem para
a melhoria dos resultados dos alunos, destacam-se as conclusões de outros
autores que realizaram algumas investigações sobre esta problemática. Assim
Reis, Silva & Buza (2012) afirmam que a inclusão da HC torna o ensino das
ciências mais atrativo para a aprendizagem dos alunos, uma vez que esses
acontecimentos históricos elevam a motivação dos alunos. Por outro lado,
Correa et al. (2010) reforçam a inclusão da HC no ensino das ciências,
afirmando que esta possibilita a compreensão da natureza dos conhecimentos
científicos, uma vez que aproxima o papel dos alunos com o dos cientistas,
sendo assim uma ferramenta útil, contribuindo para o maior empenho dos
alunos e consequente melhoria dos seus resultados.

3.4.3.2.Discussão dos Resultados do Estudo 2
Nesta sessão serão apresentados os principais resultados obtidos
no Estudo 2. Novamente se realça que os resultados apresentados
correspondem a este estudo isolado e não se devem generalizar a todas as
escolas. No gráfico 5 apresenta-se a percentagem de respostas erradas
relativamente ao autor da obra Micrographia, publicada em 1665.
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Legenda:

60%

A Micrographia é uma das obras (1665) que
descreve as primeiras observações através do

50%

microscópio composto. Quem foi o seu autor?

40%

a) Robert Hooke.

30%

b) Rudolf Virchow.
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c) Isaac Newton.

10%

d) Theodor Schwann.
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Gráfico 5: Percentagem de respostas erradas sobre o autor da obra Micrographia
comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas turmas A e B.
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Verifica-se que tanto na turma em estudo (A) como na amostra de
conveniência (B) existe uma percentagem elevada de respostas erradas (>
70%) no Pré-Teste. No Pós-Teste a turma em estudo (A) apresenta uma
redução de respostas erradas a rondar os 40%. Na amostra de conveniência a
redução foi de 20%. Os resultados obtidos relacionam-se com o facto da obra
mencionada não constar no manual adotado para a lecionação das aulas de
ambas as turmas. Assim é possível afirmar que a introdução destas
ferramentas aumenta o sucesso dos alunos.

Na sequência da questão anterior, os alunos eram questionados acerca
do autor que pela primeira vez utilizou o termo célula, sendo este empregado
pela primeira vez na obra anteriormente referida. Os resultados a esta nova
questão evidenciam-se no gráfico 6.
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Legenda:
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Em 1665 o termo célula foi utilizado pela
primeira vez aquando do estudo de cavidades de

50%

uma placa de cortiça. Quem o utilizou?

40%

a) Matthias Schleiden.

30%

b) Rudolf Virchow.
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c) Robert Hooke.
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d) Anton Van Leeuwenhoek.
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Gráfico 6: Percentagem de respostas erradas sobre o autor que utilizou o
termo célula pela primeira vez comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas
turmas A e B.

Pela análise do gráfico 6 é possível afirmar que os alunos apresentavam
um fraco conhecimento acerca de conhecimentos relacionados com a História
da Célula, uma vez que na turma em estudo a percentagem de respostas
erradas é de 73% e na amostra de conveniência de 68%. Mais uma vez os
resultados

obtidos

no

Pós-Teste

demonstraram

que

a

inclusão

de

materiais/recursos da História da Ciência influenciam positivamente a
aprendizagem dos alunos, isto porque na turma em estudo (A) os alunos
passam de uma percentagem de respostas erradas de 73% para 52%,
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enquanto que na amostra de conveniência a percentagem pouco se altera
(68% para 64%). Estes resultados evidenciam que trabalhar nas aulas
conceitos da ciência através da História da Ciência, melhora a aprendizagem
dos conteúdos ao mesmo tempo que proporciona um aumento significativo da
cultura científica dos alunos.

Relativamente ao autor que observou as bactérias pela primeira vez
verifica-se pela análise do gráfico 7 que os alunos desconheciam esta
informação, uma vez que a turma em estudo apresenta 77% de respostas
erradas e a amostra de conveniência 59%.
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Legenda:
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Quem foi o autor que no ano de 1676 observou

50%

bactérias e as designou por animáculos?

40%

a) Anton Van Leeuwenhoek.

30%

b) Rudolf Virchow.

20%

c) Matthias Schleiden.

10%

d) Marcello Malpighi.

0%
Pré-Teste
(A)

Pós-Teste
(A)
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(B)
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(B)

Gráfico 7: Percentagem de respostas erradas sobre o autor que
primeiramente observou bactérias comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas
turmas A e B.

Mesmo sendo a turma em estudo quem apresentava uma maior
percentagem de respostas erradas no Pré-Teste, verifica-se que esta
apresentava um melhor balanço entre Pré-Teste e Pós-Teste, pois passou de
77% de respostas erradas para apenas 22%. Na amostra de conveniência o
balanço entre Pré-Teste e Pós-Teste foi nulo, uma vez que a percentagem de
respostas erradas foi igual em ambos (59%). Estes alunos não manifestaram
nenhum melhoramento, o que reforça a importância que a História da Ciência
pode ter na melhoria da aprendizagem dos alunos, quer ao nível de
conhecimentos, como ao nível da própria cultura científica. Isto comprova-se
pela análise do balanço obtido pela turma onde houve introdução de
materiais/recursos da História da Ciência (turma A).
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No gráfico 8 encontram-se os resultados obtidos na questão em que os
alunos tinham de estabelecer a correspondência correta entre os principais
constituintes das células e os autores que pela primeira vez descreveram esses
constituintes.
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c-Pós-Teste (B)
d-Pré-Teste (B)
d-Pós-Teste (B)
e-Pré-Teste (B)
e-Pós-Teste (B)
f-Pré-Teste (B)
f-Pós-Teste (B)
g-Pré-Teste (B)
g-Pós-Teste (B)
h-Pré-Teste (B)
h-Pós-Teste (B)
i-Pré-Teste (B)
i-Pós-Teste (B)

a-Pré-Teste (A)
a-Pós-Teste (A)
b-Pré-Teste (A)
b-Pós-Teste (A)
c-Pré-Teste (A)
c-Pós-Teste (A)
d-Pré-Teste (A)
d-Pós-Teste (A)
e-Pré-Teste (A)
e-Pós-Teste (A)
f-Pré-Teste (A)
f-Pós-Teste (A)
g-Pré-Teste (A)
g-Pós-Teste (A)
h-Pré-Teste (A)
h-Pós-Teste (A)
i-Pré-Teste (A)
i-Pós-Teste (A)
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Legenda:
a – Cloroplastos (1954) : Daniel Israel Arnon (1910-1994).
b – Complexo de Golgi (1898): Camillo Golgi (1843-1926).
c – Lisossomas (1955) : Christian de Duve (1917-2013).
d – Membrana Celular (1885) : Karl Nageli (1817-1891) e Jacob Cramer (1827-1880).
e – Mitocôndria (1894) : Richard Altmann (1852-1900).
f – Núcleo (1833) : Robert Brown (1773-1858).
g – Retículo Endoplasmático (1929) : Albert Claude (1899-1983).
h – Ribossomas (1955) : George Palade (1912-2008).
i – Vacúolos (1676) : Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723).
Gráfico 8: Percentagem de respostas erradas obtidas através da correspondência entre os principais constituintes das
células e os seus descobridores comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas turmas A e B.

Neste gráfico os alunos contavam com uma pequena ajuda, pois tanto
os conceitos como os autores possuíam as datas referentes a sua descoberta,
isto para os conceitos, e a data de nascimento e morte para os diversos
autores. Mesmo assim, na globalidade das questões a percentagem de
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respostas erradas, tanto na turma em estudo como na amostra de
conveniência, é muito alta no Pré-Teste, sendo as alíneas a, c, d, h e i aquelas
que apresentaram maiores percentagens de erro. Comparando os resultados
obtidos no balanço Pré-Teste: Pós-Teste, verificou-se que na turma em estudo
(A) existe uma diminuição significativa da percentagem de respostas erradas,
principalmente na alínea a (100% no Pré-Teste para 61% no Pós-Teste), b
(50% no Pré-Teste para 4% no Pós-Teste), d (86% no Pré-Teste para 39% no
Pós-Teste), f (77% no Pré-Teste para 30% no Pós-Teste) e h (86% no PréTeste para 52% no Pós-Teste). O mesmo não ocorre na amostra de
conveniência (B) onde a maioria das alíneas sofreu um aumento da
percentagem de respostas erradas no Pós-Teste. Verificámos que na alínea a
passava de 82% no pré-teste para 91% no Pós-Teste, e na alínea d de 86% no
Pré-Teste para 91% no Pós-Teste. Na alínea e de 77% no Pré-Teste para 86%
no Pós-Teste, na g de 73% no Pré-Teste para 82% no Pós-Teste, na h de 91%
no Pré-Teste para 95% no Pós-Teste e por último na i de 55% no Pré-Teste
para 64% no Pós-Teste. A melhoria nos resultados obtidos na turma em estudo
(A) deve-se principalmente à inclusão de materiais/recursos da História da
Ciência no momento da lecionação destes conceitos, uma vez que estas
informações não constam no manual adotado.
Pela análise do gráfico 9 é possível afirma que os alunos possuem
poucos conhecimentos acerca dos avanços da ciência, pois este relato de
resultados mostra mais uma vez elevadas percentagens de respostas erradas
no Pré-Teste, 81% na turma em estudo e 68% na amostra de conveniência.
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O modelo estrutural do DNA foi proposto por:
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Gráfico 9: Percentagem de respostas erradas sobre os autores do modelo
estrutural do DNA comparando Pré-Teste e Pós-Teste nas turmas A e B.
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Neste sentido verifica-se também que a inclusão de materiais da História
da Ciência na turma em estudo permitiu que esta passa-se de uma
percentagem de 81% de respostas erradas para apenas 39% no Pós-Teste. Na
amostra de conveniência esta diminuição foi menos acentuada (68% no PréTeste para 59% no Pós-Teste).

Reforçando a importância que a introdução de materiais da História da
Ciência tem para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem
destacam-se as conclusões de outros autores que desenvolveram estudos
semelhantes. Assim, Trindade (2011) afirma que os alunos onde se aplicam
instrumentos da História da Ciência revelam uma maior autonomia, pois
desenvolvem segundo o autor, uma capacidade mais forte que a inteligência: a
imaginação. Além disto, o autor defende que as próprias ferramentas
fornecidas pela História da Ciência aos alunos podem fazer com que estes
posteriormente

pesquisem

e

aprendam

mais

sozinhos,

ampliando

a

possibilidade da compreensão da ciência ser mais eficiente. Para Oki &
Moradillo (2008) a inclusão da História da Ciência no ensino faz sentido, na
medida que a análise e discussão de controvérsias científicas permitem o
reconhecimento da ciência como uma atividade humana sujeita a erros e
conflitos. Desta forma os alunos sentem-se mais encorajados a participar,
apresentando com um maior à vontade as suas ideias, deixando o receio de
errar de lado.
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Capítulo IV – Prática de Ensino Supervisionado
______________________________________________________________________
Ensinar não é transferir conhecimentos, mas
criar as possibilidades para a sua própria
produção ou sua construção – Paulo Freire.

39

Capítulo IV – Prática de Ensino Supervisionado
4.1.Planificações e Estratégias utilizadas
No decorrer da prática de ensino supervisionado foram lecionados
diversos temas referentes quer ao Ensino Básico como ao Ensino Secundário.
Dentro destes foram abordados conceitos da Biologia assim como da Geologia.
No 8ºano de escolaridade foram lecionados os conteúdos Interações
Intraespecíficas e Interespecíficas inseridos no tema Dinâmicas de Intereção
entre Seres Vivos e os conteúdos de Recursos Energéticos e Não Energéticos,
Recursos Renováveis e Não Renováveis dentro do tema da Classificação dos
Recursos Naturais. No 10ºano de escolaridade abordaram-se dentro do tema A
Terra, um planeta a proteger os seguintes conteúdos: A face da Terra,
Intervenções do Homem nos subsistemas terrestres, Impactos na Geosfera,
Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Já no tema Diversidade
na Biosfera destacam-se os conteúdos da Organização Biológica, Extinção e
Conservação de Espécies, Unidade Estrutural e Funcional da Célula e os
Constituintes básicos das Células.
Segundo Guerra & Asseker (2011) o ato de planear está presente em
diversas ações humanas e faz parte da história do Homem. Como exemplo, os
autores destacam que a maioria das pessoas ao iniciar o dia, organizam as
suas atividades de acordo com o seu tempo e as suas necessidades. Esta
prática é, na maioria das vezes, realizada mentalmente, constituindo a forma
mais simples de planear. De acordo com a opinião de Leal (2005) o processo
de planeamento insere-se em vários setores da vida social: planeamento
urbano, planeamento económico, planeamento habitacional, planeamento
familiar, entre outros. Do ponto de vista educacional, o planeamento é segundo
o autor, um ato político-pedagógico porque revela intenções e intencionalidade,
isto é, expõe o que se deseja atingir e de que forma. Neste seguimento,
Vaccas (2012) aponta que o planeamento é a primeira ação do professor na
sua prática de ensino, mas também é a última, em forma de reflexão e
avaliação. A mesma autora enaltece que o planeamento educacional assenta
no método marxista das unidades de análise, e corresponde portanto ao ponto

40

de encontro entre a formação do professor (conhecimentos adquiridos) e a sua
atividade docente (prática na sala de aula).
No âmbito da atividade pedagógica, ou seja, na escola propriamente, o
planeamento aparece associado a três ramificações essenciais: o plano de
escola, o plano de ensino e o plano de aulas. O plano de escola corresponde
ao conhecido Projeto Político Pedagógico, onde constam as diretrizes
metodológicas gerais, o sistema de avaliação do plano e a estrutura
organizacional e administrativa. No plano de ensino encontram-se as unidades
didáticas organizadas por ano ou semestre, divididas por disciplinas. Por
último, surge o plano de aula. Neste as unidades e tópicos previstos são
especificados para situações didáticas reais, na forma de conceitos, problemas,
objetivos e estratégias/atividades a implementar (Rapack, 2010). Verifica-se
então que o processo de planear é complexo, pois exige organização,
sistematização, previsão, decisão, entre outros. Só desta forma é possível
garantir a eficiência e eficácia de uma certa ação. Do ponto de vista do ensino,
é importante reforçar que o professor necessita planear, de modo a refletir
sobre a sua ação, antes, durante e depois da prática pedagógica (Castro,
Tucunduva & Arns, 2008).
Ao longo do estágio pedagógico foi necessário elaborar planificações
para todas as aulas lecionadas. Para este efeito construiu-se um modelo de
planificação (apêndice 3) que primeiramente englobasse a generalidade dos
objetivos, dos conceitos, dos recursos necessários para lecionar determinado
tema, e depois que permite-se esmiuçar estes itens para cada aula específica.
Este modelo era constituído pelo sumário da aula, a questão-problema, os
objetivos gerais (cognitivos, procedimentais e atitudinais), os termos e
conceitos principais, as estratégias e atividades a desenvolver na aula e por fim
a forma como será efetuada a avaliação. Como exemplo de algumas dessas
planificações efetuadas, apresentam-se os apêndices 4 e 5. As restantes
planificações estarão incluídas no CD a entregar como complemento deste
relatório.
Na abordagem dos conteúdos durante as aulas recorreu-se com
frequência a algumas aplicações informáticas, realçando-se a utilização
frequente do programa PowerPoint. Nele foram construídas a maioria das aulas
lecionadas como podemos ver pelo apêndice 6. Foi também através deste
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programa que se inseriu a maioria dos conceitos de História da Ciência nas
aulas lecionadas, consoante o apêndice 7 demonstra. Além destas aplicações,
utilizou-se também alguns clipes de vídeo, constituindo estes recursos
didáticos complementares, que têm como objetivo ajudar na aprendizagem dos
alunos, tornando esta mais eficaz. Segundo Lopes & Silva (2011) o professor
deve possuir alguns cuidados na utilização dos recursos de multimédia,
nomeadamente, devem verificar com rigor se os vídeos usados estão em
concordância com os objetivos de ensino, e com aquilo que se está a ensinar
no momento, de forma a que estes não substituam o papel do professor. Além
disto, é importante que o professor verifique se existe uma interação
significativa dos alunos com o vídeo, de modo a torná-lo eficaz.
As estratégias mais utilizadas no decorrer das aulas foram o
questionamento, o trabalho de grupo, os mapas de conceitos e as tabelas
resumo, a discussão alargada e as aulas práticas laboratoriais. Na opinião de
Lopes & Silva (2011) as questões efetuadas pelo professor durante as aulas
(questionamento) transmitem estímulos acerca dos conteúdos essenciais a
serem retidos pelos alunos. Os mesmos autores afirmam que para que este
questionamento se torne ainda mais eficaz, é necessário adotar algumas
condições, como: criar um clima em que os alunos se sintam seguros para
errar, apresentar justificações e provas, mostrar a questão principal a
responder, dar tempo de espera e fornecer constante feedback (informações
dadas aos alunos acerca do seu desempenho em determinadas atividades).
Quanto

ao

trabalho

de

grupo,

este

desenvolveu-se

em

duas

semelhantes modalidades: Jigsaw ou método dos puzzles e STAD (Divisão dos
alunos por equipas para o sucesso). Ambos foram aplicados segundo as
indicações da aprendizagem cooperativa referidas por Lopes & Silva (2009).
De acordo com Pinho, Ferreira & Lopes (2013) a aprendizagem cooperativa
corresponde a um método em que os alunos trabalham em pequenos grupos
heterogéneos, com papéis bem definidos, estando cada um deles alertado de
que o grupo só terá sucesso se todos os seus elementos também o tiverem. As
principais características dos grupos cooperativos são, segundo Magalhães
(2014), a interdependência positiva, a responsabilidade individual e de grupo, a
interação estimuladora, as competências sociais e a avaliação do grupo. Além
destas características, na utilização do STAD construíram-se diplomas para
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entregar como recompensa aos alunos (apêndice 8). De acordo com Lopes &
Silva (2009) estas recompensas motivam os alunos na medida que
correspondem ao seu esforço e ao desempenho por eles obtido.
Os mapas de conceitos e as tabelas resumo foram estratégias utilizadas
como atividades de finalização, que permitiam resumir esquematicamente
determinados conteúdos essenciais na aprendizagem dos alunos. No apêndice
9 apresenta-se um mapa conceitual construído com os alunos nas aulas
lecionadas e no apêndice 10 uma das tabelas resumo utilizadas. Segundo
Tavares (2007) os mapas conceituais são estruturas esquemáticas que
representam um conjunto de conceitos que assentam numa rede de
proposições. Na opinião deste autor o fundamento dos mapas conceituais
apoia-se na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, onde se destaca
a capacidade organizadora do ser humano em relação ao seu conhecimento.
Relativamente à estratégia da discussão alargada, esta foi utilizada para
colocar os alunos em constante argumentação, reforçando neles aspetos
atitudinais e de aprendizagem. Na opinião de Lopes & Silva (2009) esta
estratégia favorece a participação igual de todos os alunos, potencializa as
competências de comunicação e prepara os alunos para desempenharem
diferentes papéis.
Por último, destacam-se as aulas práticas laboratoriais. Segundo
Oliveira (2010) existem diversas potencialidades nos alunos que podem
despertar aquando da realização das atividades experimentais. Destas,
realçam-se o aumento da motivação, a eficácia do trabalho de grupo, o
desenvolvimento da iniciativa pessoal e da tomada de decisões, o aumento da
criatividade, o desenvolvimento da capacidade de observação, a capacidade
de analisar dados e formular hipóteses, a capacidade de assimilar conceitos
científicos, o aumento da proximidade do papel do cientista e da natureza da
ciência. Neste sentido a utilização deste tipo de estratégias torna-se vantajosa
para os alunos. Como tal, sempre que foi possível recorreu-se a este tipo de
estratégia nas aulas lecionadas.
A utilização de diferentes estratégias de ensino nas aulas revelou-se
uma componente eficaz, na medida que mantinha os alunos motivados e
interessados, ao mesmo tempo que combate a rotina verificada em algumas
aulas de Ciências Naturais.
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4.2.Reflexão sobre a Prática de Ensino Supervisionado
Como

já

referido

anteriormente,

a

nossa

prática

de

ensino

supervisionado decorreu durante o ano letivo de 2014/2015. O grupo de
estágio era constituído por três estagiários, todos da área das Ciências
Naturais. Antes do começo do ano letivo, o grupo de estagiários, foi recebido
pela professora cooperante. Nessa visita, a professora, num ambiente bastante
acolhedor, foi-nos falando do funcionamento da escola, ao mesmo tempo que
nos ia apresentando os vários setores inseridos na escola: sala da direção,
bares, sala dos professores, cantinas, secretária, etc. Mostrou-nos também os
laboratórios onde normalmente decorrem as aulas práticas e o material que
estava à disposição para os docentes utilizarem nas aulas. No decorrer da
visita realizámos também o pedido de cartão de docente, sendo este essencial
para entrar no recinto da escola, e por fim a professora fez questão de nos
apresentar aos demais colegas do grupo disciplinar.

Posteriormente,

procedemos à distribuição dos temas e a ordem pela qual os estagiários
realizariam a sua prática pedagógica. Tanto ao nível da turma do 8ºano como
do 10ºano foi a professora cooperante quem escolheu os temas a lecionar, no
entanto a distribuição dos mesmos efetuou-se por sorteio, sendo assim
preferido por todos os estagiários e realizado na presença de todos. Terminado
o processo de distribuição dos temas, a professora cooperante fez um pequeno
comentário a cada um, sugerindo algumas estratégias a usar, além de reforçar
quais os conteúdos essenciais a reter pelos alunos em determinado tema ou
capítulo. Depois desta fase iniciou-se o período de observação que comportou
mais ou menos sete semanas. Esta etapa foi determinante para o
conhecimento das turmas, permitindo assim um levantamento do seu
comportamento, da sua forma de trabalhar, do seu empenho e do interesse
demonstrado ao nível da disciplina. Foi também importante observar a postura
e as estratégias usadas pela professora, sendo esta uma forma de adquirirmos
alguma experiência que será essencial no futuro.
Ao longo da prática de ensino supervisionado recorremos a diferentes
estratégias de ensino para trabalhar com os alunos em ambas as turmas.
Durante o estágio I, que decorreu de 30 de Outubro até 12 de Dezembro, as
principais estratégias usadas foram o trabalho de grupo, a resolução de
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exercícios, a instrução direta e a discussão alargada. No que respeita ao
estágio II, que se desenvolveu de 29 de Janeiro a 17 de Março, as principais
atividades usadas foram o trabalho de grupo, as aulas práticas laboratoriais e a
discussão alargada. No estágio II adotaram-se estratégias que colocaram os
alunos com um papel mais ativo nas aulas, pois isso tornava-os mais
motivados e empenhados na resolução das tarefas. Relativamente a estratégia
da instrução direta, esta revelou-se pouco eficaz pois os alunos não interagiam
nas aulas, tornando estas enfadonhas e pouco motivadoras para eles. Na
turma do 8ºano recorreu-se com frequência ao trabalho de grupo, sendo esta
uma das estratégias que melhor resultava com estes alunos, quer ao nível da
concentração dos alunos, assim como em relação ao empenho e a
aprendizagem dos conceitos. Quanto aos alunos da turma do 10ºano, estes
revelaram-se alunos bastante competitivos entre si e disso resultava desde
logo uma forte motivação e empenho. Como tal era fácil introduzir qualquer
estratégia como se verificou com a introdução da História da Ciência. Para os
alunos conhecerem algumas histórias verídicas que normalmente se escondem
por detrás de um feito importante para a ciência, torna-se bastante motivador,
acabando por manter os alunos sempre interessados e participativos nas aulas.
Como consequência estiveram mais motivados e os resultados revelaram-se
mais positivos. Outro fator importante, no decorrer de todo o estágio, foi a
utilização sempre que possível de exemplos próximos dos alunos, sendo esta
particularidade bastante importante para manter os alunos interessados e
atentos.
No decorrer do estágio supervisionado, a professora cooperante revelouse ser um apoio fulcral, demonstrando sempre muita disponibilidade, mesmo
para além da hora marcada para o apoio de estágio. Estava sempre disponível
para tirar dúvidas, quer fossem relativas a conceitos, estratégias ou mesmo
sobre a melhor postura a adotar na sala de aula. No final de cada aula
lecionada realizava-se sempre um feedback. A professora cooperante expunha
a sua opinião sobre a aula, realçando as estratégias que melhor resultaram, os
principais erros e quais as ideias a melhorar para que a aula seguinte fosse
melhor que a anterior. Além de todo o apoio fornecido durante a lecionação das
aulas, a professora, sempre demonstrou interesse em nos enquadrar
totalmente no papel de um docente afetivo. Neste sentido partilhou sempre o
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seu trabalho enquanto diretora de turma, desde o preenchimento formal de
uma serie de documentos, caraterização da turma, convocatórias de reuniões,
preparação de reuniões, entre muitas outras vantajosas experiências. No que
toca a avaliação, o papel dos estagiários assumiu um carácter diminuto. A
intervenção dos estagiários neste ponto correu aquando da avaliação dos
objetivos atitudinais e procedimentais, em detrimento dos testes de avaliação
sumativa que foram realizados pela professora cooperante. A correção e
cotação dos mesmos estavam também ao encargo da professora. Neste
aspeto poderíamos ter sido mais interventivos, participando na avaliação dos
alunos e ganhando também experiência neste ramo.
Para além de todas as atividades já descritas em relação a prática de
ensino supervisionado merecem destaque outras atividades na qual estivemos
envolvidos, sendo estas consideradas em ambiente escolar como atividades
extracurriculares. Assim destaca-se a participação no jantar comemorativo do
Dia da Alimentação e no Magusto comemorativo do Dia de São Martinho.
Participámos também numa palestra sobre as principais doenças em meio
escolar e na Semana das Broas 2015, com uma atividade de Geocaching e
outra onde se pretendia mostrar aos alunos diversos aspetos da Ciência. Por
último, destaca-se uma viagem de estudo à cidade de Aveiro, onde para além
de conhecermos um pouco da história da cidade, foi possível visitar as Salinas
de Aveiro e ainda o Museu de Ciência Viva da Universidade de Aveiro.
Em último lugar cabe fazer uma reflexão sobre a importância do estágio
supervisionado para a formação pessoal e a nossa formação enquanto futuros
docentes. A prática de ensino supervisionado desenvolvida consiste no
primeiro contacto real do estagiário com o verdadeiro mundo da docência, e
por isto constitui desde logo um marco importante na carreira de um futuro
professor. Durante este primeiro contacto o aluno estagiário coloca em prática
todos os conhecimentos adquiridos anteriormente, quer na licenciatura como
no mestrado, e pode ao mesmo tempo refletir sobre todas as estratégias
usadas, averiguando a sua possível eficácia. Nesta fase o futuro professor é
colocado a prova, pois passa do papel de aluno a professor, tendo que com
isso adotar uma nova postura, sendo necessário um conhecimento sobre a
melhor maneira de o fazer. Além disso o aluno estagiário passa a ter um papel
fundamental na formação e educação dos jovens alunos, assumindo assim
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uma responsabilidade maior. Durante o decorrer do estágio o futuro docente
vai evoluindo enquanto pessoa e como profissional, sendo essencial para isso
a vivência e a experiência que foi adquirindo ao longo de toda a ingressão na
escola. Neste sentido o estágio torna-se fundamental no processo inicial da
formação de futuros professores.

47

Capítulo V – Conclusões
______________________________________________________________________
A vida é a arte de tirar conclusões suficientes
a partir de premissas insuficientes – Samuel Butler.
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Capítulo V – Conclusões

No seguimento da análise dos resultados deste estudo, pode concluir-se
que a inclusão da História da Ciência no ensino é uma ferramenta vantajosa
para melhorar os resultados dos alunos. Além disso poderá contribuir para
manter os alunos interessados e motivados nas aulas. Assim a História da
Ciência poderá constituir uma importante estratégia nos dias de hoje, onde as
exigências dos alunos, como agentes ativos na sala de aula, são cada vez
maiores. Para isto contribui também a adoção de metodologias baseadas no
Construtivismo e o uso frequente de exemplos práticos no quotidiano dos
alunos.
Na comparação dos resultados obtidos verificou-se que os alunos cuja
prática de ensino supervisionado continha recursos da História da Ciência
melhoraram os resultados no Pós-Teste, ou seja, depois de trabalharem esses
recursos. O mesmo não se verifica na amostra de conveniência, onde não
houve intervenção de recursos da História da Ciência, uma vez que os alunos
pioraram os seus resultados nas questões do Pós-Teste. Desta forma
concluímos que a introdução da HC no ensino pode aumentar a eficácia do
processo de ensino e de aprendizagem e como consequência a melhoria dos
resultados dos alunos. Para melhor podermos argumentar neste aspeto tentouse comparar os resultados obtidos nos questionários (Pré-Teste e Pós-Teste)
com os resultados obtidos nos testes de avaliação sumativa. Contudo, isto não
foi possível porque todos os testes de avaliação foram da autoria da professora
cooperante e como tal não os conseguimos comparar.
Ao nível da melhor seleção das estratégias a usar na lecionação, foi
fundamental o período de observação participante nas turmas a lecionar. Esta
postura facilitou a escolha das melhores estratégias, pois através dela foi
possível analisar a turma, ao nível do seu comportamento, do seu empenho e
do seu interesse.
A formação teórica que os alunos estagiários trazem antes da iniciação
do estágio foi essencial para a planificação e seleção das melhores atividades
a desenvolver com os alunos. A componente do estágio foi bastante
enriquecedora ao nível das competências de ensino, assim como pela
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cooperação, reflexão, empenho e dedicação desenvolvida. Ser professor é
adotar um compromisso de responsabilidade com o futuro de milhares de
jovens e por isso é necessário dar o máximo por eles. Neste sentido a relação
professor-aluno é benéfica tanto para os professores como para os alunos.
Como referia e bem Janoi Mamedes, o professor só pode ensinar quando está
disposto a aprender.
Relativamente aos objetivos iniciais, estes foram cumpridos na sua
totalidade. O apoio da professora cooperante, da orientadora de estágio e dos
colegas de estágio foi fundamental na concretização desses objetivos. No
entanto, julgamos que a classe docente deveria estar mais aberta para
implementar um maior leque de ferramentas que podem revelar-se vantajosas
para a aprendizagem dos alunos, como a História da Ciência.
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Anexos
Decreto-lei 139/2012, de 5 de Julho;

Metas Curriculares do Ensino Básico para as Ciências Naturais elaboradas
pelo

Ministério

da

Educação.

Consultado

em

28/7/2015

no

site:

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/eb_cn_metas_curriculares_5_
6_7_8_ano_0.pdf.

Orientações Curriculares do Ministério da Educação para o Ensino das
Ciências

Físicas

e

Naturais.

Consultado

em

28/7/2015

no

site:

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/eb_cfn_orient_curriculares_3c
_1.pdf.

Programa de Biologia e Geologia do 10ºano elaborado pelo Departamento do
E. Secundário do Ministério da Educação.Consultado em 28/7/2015 no site:
http://www.anqep.gov.pt/wwwbase/wwwinclude/ficheiro.aspx?tipo=0&id=6802&
ambiente=WebSiteMenu.
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Apêndice 1: Questionário utilizado no Estudo 1 como
Pré-Teste e como Pós-Teste.
402874 – ESCOLA S/3 S. PEDRO
VILA REAL
Pré-Teste
Disciplina:
Geologia

Biologia

e

Ano: 10º
Duração: 10 minutos

Nome:______________________________________________________________________
Turma_____

Idade:_____
Sexo: Masculino  Feminino 

1-Relativamente à história do Sonar classifique as afirmações em verdadeiras (V) ou falsas
(F).
1.1. O primeiro registo da utilização do sonar data de 1490 e foi feito por Leonardo da
Vinci.___
1.2. Galileu Galilei inventou o sonar para confirmar a teoria do Heliocentrismo.___
1.3. Alguns animais, como golfinhos e morcegos, utilizam a técnica do sonar para detetarem
objetos e/ou alimentos.___
1.4. O desastre do navio Titanic, em 1912, veio deitar por terra a necessidade da utilização do
sonar.___

2-Refere algumas utilizações do sonar?

3-O termo “Recurso Natural” surgiu pela primeira vez em 1970, num livro intitulado “Small is
Beautiful”. Quem foi o seu autor?
a) Ernst Friedrich Schumacher.
b) Albert Einstein.
c) Isaac Newton.
d) Friedrich Wilhelm Nietzsche.
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4-A atividade mineira está bastante presente em Portugal, nomeadamente, em algumas
minas abandonadas como é o caso das Minas de São Domingos – Alentejo. Das afirmações
seguintes, escolha aquela que representa os principais minérios explorados nessas minas.
a) Sal-gema, Cobre e Pirite.
b) Prata, Ouro, Cobre e Pirite.
c) Apenas Ouro e Prata.

5-A origem do termo “Geomorfologia” vem do grego:
a) geos (Terra); morfé (forma) e logos (estudo/conhecimento).
b) palaiós (antigo); óntos (ser) e logos (estudo/conhecimento).
c) geos (Terra); morfé (forma) e palaiós (antigo).

6-Atualmente a política da Reciclagem inclui 5 R´s. Qual a sua designação?
a) Reduzir; Reutilizar; Recuperar; Renovar e Reciclar.
b) Reciclar; Redimensionar; Refazer; Renovar e Recuperar.
c) Reconstruir; Recorrer; Reduzir; Reutilizar e Reciclar.

7-Relacione as datas presentes no Quadro A com as designações das diferentes Conferências
Mundiais realizadas sobre o Ambiente (Quadro B):
Quadro A

Quadro B

A-1972

1-Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (Nairobi Quénia).

B-1992

2-Protocolo de Quioto (Japão).

C-1997

3-Conferência Rio-92, Cimeira da Terra (Rio de Janeiro - Brasil).

D-2002

4-Conferência de Montreal (Canadá).

E-2005

5-Conferência de Joanesburgo (África do Sul).

F-2006

6-Conferência de Estocolmo (Estocolmo - Suécia).

A______
F____

B_____

C____

D____

E___
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8-Classifique as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).
8.1.O conceito de “Ordenamento do Território” foi introduzido por volta de 1945 em
França.___
8.2.A introdução do conceito de “Ordenamento do Território” deu-se pela necessidade de
atenuar as disparidades encontradas entre regiões de países diferentes.___
8.3.A conceção do termo “Desenvolvimento Sustentável” foi apresentada em 1987, pela
Quercus.___
8.4.A Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento é a grande responsável pelo
aparecimento do termo “Desenvolvimento Sustentável”.___
8.5.O termo “Geodiversidade” surgiu pela primeira vez em 1993 na Conferência de Malvern
sobre Conservação Geológica e Paisagística.___
9-Diga por palavras suas o que entende por “Desenvolvimento Sustentável”.

Obrigado pela Colaboração!
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Apêndice 2: Questionário utilizado no Estudo 2 como
Pré-Teste e como Pós-Teste.
402874 – ESCOLA S/3 S. PEDRO
VILA REAL
Pré-Teste
Disciplina:
Geologia

Biologia

e

Ano: 10º
Duração: 10 minutos

Nome:______________________________________________________________________
Turma_____

Idade:_____
Sexo: Masculino  Feminino 
1-O livro intitulado “A Origem das Espécies” foi inscrito por:
a)Charles Darwin.
b)Charles Lyell.
c)Dian Fossey.
d)Robert Hooke.
2-Em 1590 ocorreu a invenção do microscópio composto. Quem foi o seu autor?
a)Robert Hooke.
b)Zacharias Janssen.
c)Rudolf Virchow.
d)Theodor Schwann.
3-A “Micrographia” é uma obra (1665) que descreve as primeiras observações através do
microscópio composto. Quem foi o seu autor?
a)Robert Hooke.
b)Rudolf Virchow.
c)Isaac Newton.
d)Theodor Schwann.
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4-Em 1665 o termo “célula” foi utilizado pela primeira vez aquando do estudo de cavidades
de uma placa de cortiça. Quem o utilizou?
a)Matthias Schleiden.
b)Rudolf Virchow.
c)Robert Hooke.
d)Anton Van Leeuwenhoek.
5-Quem foi o autor que no ano de 1676 observou bactérias e as designou por “animáculos”?
a)Anton Van Leeuwenhoek.
b)Rudolf Virchow.
c)Matthias Schleiden.
d)Marcello Malpighi.
6-Através das observações ao microscópio foi inscrita uma obra intitulada “Anatomia das
Plantas” em 1682. Quem é o seu autor?
a)Robert Hooke.
b)Rudolf Virchow.
c)Matthias Schleiden.
d)Marcello Malpighi.
7-Em 1838 foi enunciada a Teoria Celular. Quem foram os seus autores?
a)Rudolf Virchow e Theodor Schwann.
b)Rudolf Virchow e Matthias Schleiden.
c)Matthias Schleiden e Theodor Schwann.
d)Watson e Crick.
8-O conceito de células “procarióticas” deriva do grego:
a)pró=antes + káryon=núcleo.
b)eu=verdadeiro + káryon=núcleo.
c)poly=muitos + meros=partes.
d)mono=um + meros=partes.
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9-O termo “eucarióticas” provém do grego:
a)pró=antes + káryon=núcleo.
b)eu=verdadeiro + káryon=núcleo.
c)poly=muitos + meros=partes.
d)mono=um + meros=partes.
10-Relacione os constituintes principais das células (Quadro A) com os autores que
descobriram tais conceitos (Quadro B):
Quadro A

Quadro B

A) Cloroplastos (1954).

1) Albert Claude (1899-1983).

B) Complexo de Golgi (1898).

2) Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723).

C) Lisossomas (1955).

3) Camillo Golgi (1843-1926).

D) Membrana Celular (1885).

4) Christian de Duve (1917-2013).

E) Mitocôndria (1894).

5) Daniel Israel Arnon (1910-1994).

F) Núcleo (1833).

6) George Palade (1912-2008).

G) Retículo Endoplasmático (1929).

7) Karl Nageli (1817-1891) e Jacob Cremer (1827-1880).

H) Ribossomas (1955).

8) Richard Altmann (1852-1900).

I) Vacúolos (1676).

9) Robert Brown (1773-1858).

A__

B__

C__

D__

E__

F__

G__

H__

I__

11-O modelo estrutural do DNA foi proposto por:
a)Meselson e Stahl.
b)Marie Curie e Pierre Curie.
c)Watson e Crick.
d)Watson e Meselson.
Obrigado pela Colaboração!
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Apêndice 3: Modelo de Planificação utilizado nas aulas
planificadas.

Descritores de desempenho

Termos e Conceitos

Recursos humanos
e materiais

Atitudinais

Procedimentais

Cognitivos

Objetivos gerais

65

66

Apêndice 4: Planificação para a lecionação do tema

Dinâmicas de interação entre os seres vivos no 8ºano.
Objetivos gerais

Descritores de desempenho
-Distinguir, dando exemplos, interações
intraespecíficas
de
interações
interespecíficas.
-Diferenciar as diferentes relações
interespecíficas, dando exemplos de cada
uma delas.
-Identificar possíveis benefícios ou
prejuízos
relativamente
as
relações
interespecíficas existentes.
-Reconhecer vários tipos de relações
bióticas, em documentos diversificados.

-Interpretar

- Explorar as dinâmicas de interação

Cognitivos

existentes entre os seres vivos.

gráficos que evidenciem
dinâmicas populacionais decorrentes das
relações bióticas.
-Avaliar as consequências de algumas
dessas relações bióticas na dinâmica dos
ecossistemas.
-Distinguir, dando exemplos, as diferentes
interações intraespecíficas existentes.

-Explicar o modo como as relações bióticas
podem conduzir à evolução ou à extinção de
espécies.

Termos e Conceitos

Recursos
humanos e
materiais

-Camuflagem;
-Canibalismo.
-Colónias.
-Comensal.
-Comensalismo.

-Manual
adotado.

didático

-Cooperação.

-Textos (Jigsaw).

-Ectoparasitas.

-Regras (Jigsaw).

-Emigração.

-Tabela de Registo
(Jigsaw).

-Endoparasitas.
-Mini-Teste (1).
-Equilíbrio dinâmico;
-Hospedeiro.

-Folhas para TAF
“Ponto Enlameado”

-Imigração.

-Mini-Teste Final.

-Mimetismo;
-Mortalidade.
-Natalidade.
-Parasita.
-Parasitismo.
-Predação.

Procedimentais

-Predador.
Analisar textos, tabelas, gráficos e
imagens.

-Presa.

Selecionar a informação importante dos
documentos analisados.

-Relações

Interpretar questões problema.

interespecíficas.
Ser assíduo e pontual.

Atitudinais

Mostrar interesse e empenho.
Cooperar nas atividades da sala de aula.

Revelar autonomia na execução das
diferentes tarefas.
Respeitar os colegas, as suas opiniões e
materiais.

-Relações
intraespecíficas.
-Sociedades.

67

Apêndice 5: Planificação Geral para lecionar o tema A

Terra, um planeta a proteger no 10ºano.
Objetivos gerais

Descritores de desempenho
-Identificar todos os constituintes das
áreas continentais.

Termos e Conceitos

Recursos humanos
e materiais

-Identificar os constituintes das áreas
oceânicas estudados.
Distinguir áreas continentais de áreas
oceânicas.

-Indicar meios passíveis de estudar
cada uma das áreas mencionadas.

Cognitivos

-Identificar no mapa do mundo pelo
menos dois exemplos de cadeias
montanhosas, escudos e plataformas.
-Descrever o processo de formação dos
canhões submarinos.

Compreender de que forma intervém o
Homem nos subsistemas terrestres.

Procedimentais

Sintetizar a importância dos meios de
Proteção Ambiental e desenvolvimento
sustentável.

-Identificar pelo menos um exemplo de
impacte ambiental provocado pelo
Homem.
-Descrever de que forma o crescimento
populacional afeta o equilíbrio dos
ecossistemas.
-Enumerar diferentes tipos de recursos
naturais.
-Indicar consequências do abandono de
zonas de exploração de recursos.
-Distinguir recurso renovável de
recurso não renovável e dar exemplos.
-Identificar
riscos
geológicos
associados à sobreexploração de
recursos.
-Indicar duas atividades antrópicas
conducentes a potenciais focos de
poluição.
-Esclarecer quais as consequências do
consumo excessivo de recursos
hídricos, em zonas costeiras.
-Indicar formas de requalificação
ambiental.
-Esclarecer
a
importância
da
implementação
de
medidas
de
ordenamento do território.
-Referir duas alternativas renováveis
para a sobreexploração dos recursos.

Analisar textos, tabelas, gráficos e
imagens.
Selecionar a informação importante dos
documentos analisados.
Interpretar questões problema.
Elaborar esquemas.

Atitudinais

Ser assíduo e pontual.
Mostrar interesse e empenho.
Trazer o material necessário.
Cooperar nas atividades da sala de aula.

Revelar autonomia na execução das
diferentes tarefas.
Respeitar os colegas e as suas opiniões.
Participar por iniciativa própria.

-Afluentes;
-Água doce;
-Aterros Sanitários;
-Cadeias Montanhosas;
-Canhão Submarino;
-Compostagem;
-Crescimento Populacional;
-Crosta Continental;
-Crosta Oceânica;
-Descontaminação;
-Desenvolvimento
Sustentável;
-Dorsais Oceânicas;
-Efluentes;
-Escombreiras;
-Escudos;
-Fitoextração;
-Fitorremediação;
-Fossas Oceânicas;
-Geomonumentos;
-Geomorfologia.
-Geossítio;
-Hiperacumulação;
-Impacte ambiental;
-Intrusão salina;
-Jusante;
-Lixiviados;
-Mineração Ecológica;
-Montante;
-Património Geológico;
-Planície Abissal;
-Plataforma Continental;
-Pluma de Contaminação;
-Poluição;
-Proteção Ambiental;
-Reciclagem;
-Recuperação;
-Recurso Natural;
-Recursos Biológicos;
-Recursos Energéticos;
-Recursos Hídricos;
-Recursos Minerais;
-Recursos naturais não
renováveis;
-Recursos naturais
renováveis;
-Rifte;
-Risco geológico;
-ROV;
-Sonar;
-Talude Continental;
-Viabilidade;
-Vulnerabilidade Geológica.

-Quadro;
-Manual adotado
(páginas 87 a 109);
-Pré-Teste;
-Pós-Teste;
-Fichas de Trabalho
(estudos de caso);
-Computador;
-Projetor para
visualização de
powerpoint (ppt) e
vídeos;
-Grelha de
Avaliação de
Objetivos
Atitudinais e
Procedimentais.
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Apêndice 6:Exemplos de diapositivos construídos com
base no programa PowerPoint.
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Apêndice 7: Exemplos de diapositivos construídos com
base no programa PowerPoint que incluem a HC.
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Apêndice 8:Exemplo de um diploma que serviu como
recompensa no trabalho de grupo STAD.
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Apêndice

9:

Exemplo

de

um

mapa

conceitual

construído durante as aulas lecionadas.
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Apêndice

10:

Exemplo

de

uma

tabela

resumo

construída durante as aulas lecionadas.
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