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1ª Narração Multimodal do Prof B (1ª Fase) 

CFQ – 8º Ano         

Conceitos: Luz; Propagação da luz; Sombras; Espectro eletromagnético  

Contexto: Propriedades e Aplicações da Luz. 

 

Aula nº 1 e 2 (05/06/2008) – 90 min 

Tempo total da aula: 1h; 19min; 23s 

Hora do início da aula: 0h; 00min; 00s 

Hora do início da gravação: 0h; 00min; 00s 

Informações contextuais: A turma é constituída por 29 alunos, com idades compreendidas 

entre os 12 e os 16 anos. Como a turma é desdobrada, a gravação da aula corresponde ao 

segundo turno, lecionado entre as 10.00h e as 11.30h, às quintas-feiras, ao qual se segue um 

intervalo de 15 minutos. Este turno é constituído por 13 alunos: 5 raparigas e 8 rapazes. 

Destes alunos, 2 têm 12 anos (2 raparigas); 8 têm 13 anos (4 rapazes e 3 raparigas); 1 tem 14 

anos (1 rapaz); 2 têm 15 anos (2 rapazes) e 1 tem 16 anos (1 rapaz). Apesar de todos eles 

frequentarem o 8º ano pela primeira vez, 5 alunos apresentam uma ou mais retenções no seu 

percurso escolar.  

Segundo a análise realizada pelo Diretor de Turma estes alunos apresentam um 

comportamento bastante heterogéneo. Se, por um lado a turma é constituída por alunos que se 

destacam de uma forma positiva, cumprindo todas as regras a ter em conta na sala de aula, por 

outro lado, possui também alguns alunos que revelam, pontualmente, um comportamento 

desadequado à situação de sala de aula.   

De um modo geral, as principais dificuldades diagnosticadas nesta turma são ao nível de: 

expressão oral e escrita; interpretação de mensagens em diferentes suportes gráficos; 

compreensão e aplicação de conhecimentos; reconhecimento de informação essencial; 

avaliação de resultados; raciocínio lógico e relacionamento de informação. Não obstante há 

ainda alguns alunos que apresentam dificuldades adicionais: 

- O Bruno foi proposto para beneficiar de adaptações curriculares e condições especiais de 

avaliação. Foram elaboradas competências mínimas a atingir para diversas disciplinas;  

- O Carlos revela um marcado atraso de desenvolvimento global tanto ao nível do 

desenvolvimento cognitivo como ao nível da linguagem e da autonomia, apresentando um 

desajuste entre a idade cronológica e a intelectual. Este aluno teve necessidade de um 

acompanhamento mais individualizado e condições especiais de avaliação e de adaptações 
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curriculares e foi ainda encaminhado para acompanhamento no âmbito da psicologia 

educacional e da orientação vocacional; 

- A Flávia apresenta alguns problemas familiares. Revela pouca autonomia, é muito pouco 

participativa e assume não gostar de estudar.  

No que concerne a apoio social, 12 alunos da turma usufruem de subsídio escolar. 

São alunos desta professora pela primeira vez.  

Todos os alunos habitam nos arredores da escola pelo que utilizam o transporte escolar como 

meio de transporte. Em média, demoram cerca de 20 minutos no trajeto de casa à escola.  

As aulas decorrem sempre na mesma sala, o laboratório, com 6 bancadas (Fig. 1). Como, se a 

professora se mantiver sentada tem uma pouca visibilidade dos alunos, ela permanece a 

totalidade da aula em pé, sentando-se na sua secretária uma aluna (Fig. 2). 

A aluna nº 2 (Beatriz) é uma aluna muito interessada, participativa e adora escrever no 

quadro. Como tal, opta por se sentar o mais próximo possível do mesmo (ver planta – Fig. 2) 

para facilitar esta tarefa que, frequentemente, solicita à professora. 

Frequentou esta aula um aluno do segundo turno (Victor), uma vez que teve necessidade de 

trocar a aula com a de Ciências, devido à não realização do teste desta disciplina, no dia 

marcado. Nesta aula, sentou-se na primeira bancada, junto à janela, ao lado do aluno nº 3, 

Bruno. 

 

  

Figura 1 – Fotografias do laboratório onde decorrem as aulas 

 

Planta da Sala de Aula: este turno é constituído por treze alunos, distribuídos por 5 

bancadas, de acordo com a planta que a seguir se apresenta (Fig. 2).  
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Figura 2 – Planta da sala onde decorreram as aulas 

 

1- António 5- Daniel 8- Flávia 11- João Marcelo 

2- Beatriz 6- Élio 9- Helena Patrícia 12- João Pedro 

3- Bruno  7- Elisabete 10- Joana 13- José Fernando 

4- Carlos     

 

Narrativa sintética de toda a aula: A professora iniciou a aula entregando os testes aos 

alunos e pedindo-lhes para fazerem a correção, em casa, das questões que erraram. Sugeriu 

para o efeito a consulta do livro ou então pedirem ajuda ao aluno João Pedro (que tirou 100%) 

ou à Joana (que prontamente se voluntariou para fazer a correção). Enquanto distribuiu os 

testes, uma aluna (Helena) ofereceu-se para escrever o sumário no quadro.  

Passados 3 minutos do início da aula, a professora informou que vai iniciar o estudo da luz. 

No entanto, os alunos continuaram a falar dos testes e questionaram a professora acerca do 

próximo, uma vez que só vão ter mais duas aulas até ao final do ano letivo. Discutiram a 

possibilidade de o fazerem numa das aulas de Área Projeto ou de Estudo Acompanhado. 

Enquanto esta discussão decorria, os alunos copiaram o sumário do quadro. Um aluno 

questionou a professora se iam “dar” tudo o que estava no sumário ao que a professora 

respondeu afirmativamente, uma vez que estavam atrasados no programa, devido aos feriados 

terem coincidido com os dias das aulas. Todos estes esclarecimentos demoraram, 

sensivelmente, 6 minutos. 
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Aos 9 minutos e 5 segundos a professora referiu que, quando estudaram o som aprenderam 

que existiam três coisas fundamentais para que ele existisse. Questionou os alunos sobre esse 

assunto que responderam de imediato. Logo a seguir colocou a questão “e agora, o que é 

necessário para vermos aquilo que nos rodeia?”. Após ouvir alguns alunos, a professora foi 

introduzindo os conceitos de corpo luminoso, recetor e corpo iluminado, que escreveu no 

quadro. Finalizou, aos 12 minutos e 41 segundos, esquematizando no quadro o chamado 

“triângulo de visão”, que os alunos copiaram para o caderno. Nesta tarefa demorou, 

sensivelmente, 3 minutos e 36 segundos. 

Em seguida colocou nova pergunta: “como é que nós vemos aquele objeto?”, referindo-se a 

um cubo que tinha desenhado no quadro. Ouviu as respostas dos alunos e foi dando 

informação acerca da questão colocada. Neste procedimento demorou 6 minutos e 30 

segundos. (18min; 20s)  

Aos 18 minutos e trinta e dois segundos, a professora colocou uma terceira questão, que 

escreveu no quadro: “a luz propaga-se em todos os meios?”. De seguida escureceu a sala e 

acendeu uma vela, que utilizou em três situações: atrás de um corpo opaco (livro), de um 

corpo transparente (vidro transparente da caixa de ótica) e de um corpo translúcido (vidro 

fosco da caixa de ótica), enquanto questionava os alunos sobre os nomes dos materiais que se 

deixam atravessar pela luz, os que não se deixam atravessar e os que se deixam atravessar 

com alguma dificuldade. Alguns alunos contribuíram com respostas acertadas, nomeadamente 

no que concerne aos corpos opacos e transparentes. Em relação aos corpos translúcidos 

nenhum aluno conseguiu responder. Finalizou esta sequência aos 23 minutos e 3 segundos.  

Em seguida, (24min; 32s) a professora registou no quadro as definições de corpos opacos, 

transparentes e translúcidos (enquanto ia questionando os alunos sobre estes conceitos) e 

esperou que os alunos copiassem para o caderno, o que demorou, sensivelmente, 7 minutos. 

Após ter arrumado a caixa de ótica, a professora colocou, e escreveu no quadro, a 4ª questão: 

(30min; 46s): “o que é a luz e como se propaga?” Começou por questionar os alunos “sobre 

o que era o som”, no sentido de os levar a recordar os fenómenos ondulatórios, acabando por 

referir as duas teorias aceites para a definição da luz e registando-as (uma aluna, a Beatriz, 

voluntariou-se para este efeito) resumidamente no quadro, para os alunos as copiarem para os 

respetivos cadernos, o que terminaram ao momento 41minutos e 41 segundos. Durante esta 

sequência a professora utilizou o retroprojetor para mostrar um acetato onde se “viam os raios 

de Sol a passar através do nevoeiro”.  

De seguida relembrou (questionando) acerca da velocidade do som no ar e informou que a luz 

também tem uma velocidade. Perguntou se esta será maior ou menor que a do som e terminou 
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por “ditar” à aluna, que ainda permanecia no quadro, a velocidade da luz (43min, 39s). 

Recorreu ao manual (pág.139) para os alunos consultarem uma tabela com as velocidades da 

luz em diferentes meios e pediu a uma aluna (Joana) para ler o texto que se encontrava ao 

lado da referida tabela. Durante a leitura a professora mandou sublinhar a primeira parte, 

enquanto relevava a importância de os alunos saberem que a velocidade da luz depende do 

meio (46min; 48s). 

Após ter apagado o quadro, escreveu a 5ª questão “como é que se formam as sombras?” 

referindo que este assunto já tinha sido estudado no 7º ano. Novamente a aluna Beatriz se 

voluntariou para “passar” no quadro o que a professora ia ditar. Ofereceu-se também para 

fazer uma demonstração com a sua mala, ao que a professora acedeu, dando-lhe indicações 

para aproximar e afastar a mala e referindo o conceito de penumbra, que questionou. Em 

seguida, a professora demonstrou e explicou a formação da sombra e da penumbra, 

iluminando uma moeda com o retroprojetor. Os alunos repetiram o mesmo procedimento, 

aproximando e afastando a moeda (57min; 29s). 

De seguida desenhou no quadro, enquanto explicava, o esquema de um eclipse solar. Esperou 

que os alunos copiassem para o caderno o esquema. A aluna Beatriz (acompanhada pela 

professora) ajudou um aluno que não conseguia copiar convenientemente. Esta tarefa 

finalizou ao momento 1h; 05min; 24s após o que a professora colocou a 6ª questão, que 

escreveu no quadro: “será que toda a luz é visível?”. Depois de ouvir algumas respostas a 

aluna Beatriz escreveu no quadro os resumos feitos pela professora relativamente às radiações 

que constituem o espectro eletromagnético, tentando sempre fazer analogia com o aprendido 

no som, para o qual questionava os alunos. Algumas das radiações, bem como algumas 

aplicações foram respondidas corretamente pelos alunos.  

A gravação da aula terminou ao momento 1h; 19min; 23s com a professora dizendo a um dos 

alunos (Victor) para ir fazer a experiência que este tinha proposto durante a aula.    

 

Episódios da aula 

1º Episódio 

Início: 09min; 05s; 

Fim: 18min; 20s; 

Após ter distribuído os testes, escrever o sumário relativo a estas aulas (Fig. 3) e combinar 

com os alunos a realização do 2º teste, a professora escreve no quadro a seguinte questão: “o 

que é necessário para vermos o que nos rodeia?”. 
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Sumário: 

O que é a luz; 

Propagação da luz; 

Sombras; 

Espectro eletromagnético 
Figura 3 – 1º registo efetuado no quadro 

Aos 9 minutos e 5 segundos, a professora inicia este tema dizendo:  

Professora _Nós quando estudamos o som, dissemos que havia 3 coisas fundamentais para 

existir som. Quais eram?  

_A fonte, o meio e o recetor _dizem alguns alunos. 

Professora _E agora o que é necessário para nós vermos aquilo que nos rodeia? 

António _A luz. 

Professora _Ou seja, nós precisamos de um corpo luminoso (escreve no quadro). O corpo 

luminoso emite … 

_Luz –diz outro aluno. 

_… E pronto, já temos a luz (desenha lâmpada) _refere a professora enquanto acaba de definir 

“corpo luminoso” no quadro_. E mais? O que nós precisamos? (10min; 00s) 

Aluno _Precisamos olhos. 

Professora _Então os olhos recebem a luz, não é? O que é que nós precisamos? _questiona 

novamente a professora. 

Daniel _Recetor. 

Professora _Precisamos de um recetor. Muito bem, Daniel. Recetor é o que recebe… 

_Isso é para passar não é professora? _Interrompeu um aluno. 

Professora _Convém _diz, enquanto escreve e define “recetor”, no quadro_ … e quando nós 

falamos do som dissemos que era necessário …  

_A fonte _responde uma aluna.  

_Um meio _acrescentou imediatamente a professora_. Um meio para que o som se 

propagasse. E esse meio podia ser… 

Daniel _Gás, líquido ou sólido _responde prontamente. 

Professora _Muito bem Daniel. Esse meio podia ser um gás, um líquido ou um sólido. E na 

luz? 

_Na luz? _Interroga-se uma aluna. (10min; 54s) 

Professora _No teste não tinha uma questão acerca de uma explosão na Lua?  

_Sim _respondem alguns alunos.  

_E dizia que o som não chegaria até nós _continua a professora. 
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Patrícia _Porque o som não se propaga no vazio. 

Professora _o som não se propaga no vazio _concorda_. E a luz? 

_Também não _diz outro aluno. 

António _A luz propaga-se. (11min; 15s) 

Professora _ Muito bem António. A luz propaga-se porque… 

Beatriz (quase em simultâneo com a professora) _Por isso é que nós vemos a luz das estrelas! 

_Então quer dizer que ali _diz a professora referindo-se ao que estava escrito no quadro_, o 

meio, nós já o vamos excluir. Mas há ainda outra coisa importante. Nós agora vamos ter … os 

objetos. Então, nós vamos acrescentar aqui o corpo iluminado _diz, enquanto escreve no 

quadro_. O corpo iluminado recebe a luz do corpo luminoso e difunde-a, espalha-a, transmite-

a. Resumindo, temos aqui aquilo a que nós chamamos o triângulo de visão _Refere-se ao 

quadro (12min; 01s)_. Eu vou fazer aqui um desenhinho e vocês vão lembrar-se de uma coisa 

muito semelhante que fizeram naquele teste. É assim: nós temos a fonte de luz, depois temos 

um olho (um recetor, diz um aluno), e depois temos um objeto qualquer, explicava a 

professora enquanto desenhava o objeto (um cubo) no quadro.  

_Então, como é que nós vemos aquele objeto? _Questiona a professora referindo-se ao cubo 

(12min; 43s). 

Aluna _A luz bate no cubo. 

_A luz bate no objeto, e reflete para o olho _diz outra aluna. 

Professora _Muito bem. A luz bate no objeto e transmite-a para o olho. 

_Naquele inquérito! _diz uma aluna, enquanto o António, coloca uma questão que não se 

consegue perceber. 

Professora _Diz, António.  

Este aluno refere também o esquema que saiu no pré-teste, ao que a professora respondeu 

afirmativamente, continuando: 

_Tinha lá um esquema assim. A luz também chega ao nosso olho. Nós vemos a luz do Sol … 

_Ou de uma lâmpada _acrescenta uma aluna.  

_É assim, nós vemos o ponto luminoso _continua a professora. (13min; 13s) 

Aluna _É assim: a luz bate no objeto para que nós o possamos ver. Mas também é preciso a 

luz porque senão… 

Professora _Porque senão… continua, estás a dizer muito bem _incentiva a professora.  

_Porque senão, não conseguimos ver o objeto _concluiu a aluna. (13min, 27s) 

Professora _Exatamente. É preciso que a luz incida no objeto. Nós precisamos sempre da 

fonte de luz, do recetor e que a luz incida no objeto, que depois o objeto transmite a luz.  
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Aluno _Ó stora, naquele esquema o meio é o ar. 

Professora _Aquilo não é propriamente um meio. Aquilo é um objeto. O objeto difunde a luz 

ou transmite. O objeto aqui transmite a luz e nós chamamos a isto aqui, o triângulo de visão, 

concluiu a professora, enquanto terminava o esquema (Fig. 4). (14min; 07s) 

 

Figura 4 – 2º registo realizado no quadro, pela professora 

_É preciso passar aquilo ali? _questiona uma aluna, ao que a professora respondeu 

afirmativamente.  

A professora espera que os alunos copiem. Fazem-no em silêncio. Aos 15 minutos e 14 

segundos pergunta se já pode continuar. Os alunos precisam de mais tempo. Aos 16 minutos, 

alguns alunos tinham concluído. Passados 15 segundos, a aluna Beatriz, que já tinha tudo 

copiado, diz à professora que tinha lido um poema de Einstein. Entretanto, o Carlos decidiu 

subir mais o banco, acabando por quebrar o silêncio que se estava a sentir. Enquanto espera 

pelos alunos mais atrasados, a professora questiona a Beatriz (aos 17 minutos e 20 segundos) 

sobre o que leu acerca de Einstein. Esta refere que foi à Internet ver poemas sobre Einstein, 

um dos quais referia a visão. Refere ainda que ele tinha lá uma frase que dizia assim: 

“tínhamos duas formas de aprender. Uma que é acreditar que existem milagres a outra é 

acreditar que tudo na vida é um milagre”. Entretanto alguns alunos questionam o “que é essa 

coisa?” acerca do que está no quadro, ao que a professora responde ser uma lâmpada (18min; 

20 s), não dando seguimento à intervenção da Beatriz. 

Este episódio demorou, sensivelmente, 9 minutos e 15 segundos. 

 

2º Episódio 

Início: 18min; 32s 

Fim: 30min; 45s 

A professora inicia este episódio escrevendo a 3ª questão no quadro: “A luz propaga-se em 

todos os meios?”:  

_Ora bem, nós vamos ter que apagar a luz porque eu coloquei ali uma questão no quadro que 

era se a luz se propagava em todos os meios. Nós vimos que o som se propagava nos sólidos, 
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nos líquidos e nos gases _disse a professora enquanto os alunos escurecem totalmente a sala 

_Olhem agora para aqui _continua a professora, enquanto coloca entre uma vela acesa e os 

alunos, um livro_. Se eu colocar este livro assim, vocês não conseguem ver a vela através do 

livro _afirmou_. E agora? _Questiona, enquanto retira o livro que estava colocado à frente da 

vela acesa.  

Agora sim _Referem alguns alunos. 

_Então é assim _esclarece a professora_: esses corpos que não se deixam atravessar pela luz 

têm um nome. Qual é? ... Vocês sabem _afirma_. Qual é esse nome? _Questiona novamente.  

_O quê? _Perguntou um aluno que estava distraído. 

_Os corpos que não se deixam atravessar pela luz _repete a professora_. Nós não vemos 

através deles _Continua. 

_São luminosos _responde uma aluna. 

_Iluminados _acrescenta uma outra. 

Após resposta negativa por parte da professora a estas duas respostas, a Joana responde:  

_Opacos. 

_Opacos, muito bem Joana. Então é assim _resume a professora, escrevendo no quadro_: Os 

corpos opacos não se deixam atravessar pela luz. (21min; 14s)  

_Temos outros _continua a professora_ que vocês também sabem bem o nome, que são 

aqueles que se deixam atravessar pela luz… vocês veem tudo muito bem. Veem todos os 

contornos dos objetos, do isqueiro, da minha mão… esses corpos são os corpos quê? 

_Opacos _refere novamente a Joana. 

_Ó professora, então vê-se bem? É a Lycra _diz outro aluno. 

Como nenhum aluno responde corretamente a professora continua a questionar, enquanto 

coloca entre a vela acesa e os alunos um vidro transparente, da caixa de ótica:  

_Como é que se chamam aqueles corpos que nós conseguimos ver através deles? Que deixam 

a luz passar?  

_Transparentes _diz o Élio. 

_São os transparentes. Muito bem Élio (22min; 14s) _incentiva a professora, enquanto chama 

o Victor à atenção_. Há outros que vocês conseguem ver mas não muito bem _refere a 

professora enquanto coloca entre a vela acesa e os alunos um vidro fosco, da caixa de ótica. 

_Mas não vemos a vela, só se vê a luz! _Refere o António.  

_Vocês não veem os contornos dos objetos. Veem só a luz _concorda a professora, referindo-

se ao que estava a ser demonstrado_. Estes têm um nome, um outro nome. Alguém sabe?  
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Como ninguém responde, continua dando a resposta “são translúcidos” enquanto os alunos 

acendem as luzes da sala. (22min; 54s) 

O aluno Victor teve que ser chamado novamente à atenção. Como não pertencia a este turno 

mostrou tendência para implicar com um colega e perturbar a aula, sempre que podia. 

Aos 24 minutos a professora escreve, no quadro, a resposta à 3ª questão, colocada no início 

do 2º episódio: “não. A luz propaga-se nalguns materiais”, após o que esclareceu que a luz se 

propaga com maior ou menor dificuldade em alguns materiais. De seguida, escreve no quadro 

o nome dos corpos que acabaram de estudar e respetivas definições (Fig. 5), questionando 

simultaneamente, em jeito de revisão, os alunos (dando preferência aos mais problemáticos, 

como o Victor) sobre este assunto.  

A luz propaga-se em todos os meios? 

Não. A luz propaga-se nalguns materiais. 

 

Corpos transparentes: a luz propaga-se sem dificuldades. 

Corpos opacos: não se deixam atravessar pela luz. 

Corpos translúcidos: deixam-se atravessar pela luz com alguma 

dificuldade 
Figura 5 – 3º registo efetuado no quadro, pela professora 

Em relação aos corpos opacos e transparentes, os alunos corresponderam ao solicitado. No 

que concerne aos corpos translúcidos foi a aluna Joana que respondeu correta e imediatamente 

(26min; 52s). Na tentativa de esclarecer este “nome”, que pareceu mais difícil de assimilar 

pelos alunos, a professora tentou exemplificar: 

_Translúcidos _repete a resposta da Joana_. Este nome é que é um pouco diferente … acho 

eu, porque os outros vocês conhecem. Não se lembraram da resposta mas conheciam 

_continua_ Opacos. As meias opacas _refere, no sentido de dar exemplos conhecidos dos 

alunos.  

Imediatamente o Bruno, o mesmo que estava sempre a implicar com o Victor e com a nota do 

teste, responde: 

_E as de Lycra e as de mousse … –  (27min; 09s) 

Não foi obtido nenhum comentário a esta resposta. Nem por parte dos alunos nem pela 

professora. Quando questionei a professora sobre o porquê da ausência de resposta por 

parte dela, justificou dizendo que este aluno costuma interromper sistematicamente a aula o 

que a leva, por vezes, a ignorar as suas intervenções. Acrescentou ainda a limitação de tempo 

para cumprir o programa. 

Entretanto um colega interrompeu a aula pedindo algo que se misturasse com azeite para a sua 

aula de Ciências da Natureza (2º ciclo). A professora foi ao anexo buscar clorofórmio e um 
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aluno ofereceu-se para levar o material para o laboratório ao que a professora referiu que já 

estava fechado (27min; 32s).  

Na tentativa de captar a atenção dos alunos que, devido a esta interrupção, se mostravam um 

pouco agitados, a professora solicitou ajuda para a definição de corpos translúcidos, que ia 

escrevendo no quadro. Nesta tarefa foi ajudada pela aluna Beatriz (28min; 32s). Espera que os 

alunos copiem, o que demorou sensivelmente 2 minutos. 

 

3º Episódio 

Início: 30 min; 46s; 

Fim: 46 min; 48s; 

Este episódio é iniciado com a 4ª questão que a professora escreve no quadro e que os alunos 

copiam para o caderno: “O que é a luz e como se propaga?”. 

_Nós agora vamos ver o que é a luz e como é que ela se propaga _Refere a professora_. 

Temos aqui algumas coisas …  

Imediatamente, o Victor mostra interesse no prisma. Como este aluno gosta de chamar a 

atenção, por vezes fazendo alguns disparates, a professora chama-o à atenção para a 

fragilidade do mesmo, uma vez que tem medo que o parta. Nesse sentido, pede aos alunos 

para não tocarem no material. De seguida questiona esse aluno (Victor) se se lembrava como 

é que tinham definido o som, ao que ele respondeu: “sei lá!”.  

Mais uma vez questionei a professora sobre a sua opinião acerca deste tipo de resposta. 

Justificou, dizendo que este aluno tem problemas familiares e que, sempre que pode, gosta de 

ser o centro das atenções. 

Um aluno diz que sabia. A professora, não se apercebendo quem tinha dado esta resposta, 

questiona:  

_Quem é que disse “eu sei?”  

O Daniel acusou-se.  

_Diz Daniel _pede-lhe a professora. 

_O som é uma vibração que os corpos transmitem _diz o Daniel. 

_É um fenómeno ondulatório _acrescenta a Joana. 

_Isso é a onda _interfere o Daniel. 

_Diz mais alto _pede a professora à Joana. 

_É um fenómeno ondulatório produzido através de ondas mecânicas que se transmitem no ar 

_responde a Joana. 

A professora completa a definição: 
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_Que se transmitem através de ondas mecânicas e longitudinais. (32min, 03s) 

Nesta altura, a professora refere que a luz é muito mais complexa que o som.  

_Por isso existem duas teorias que são aceites. Uma delas é a teoria corpuscular _diz, 

enquanto escreve no quadro_. Alguém se lembra do significado de corpúsculo? _Questiona. 

_É um músculo _refere um aluno.  

Esta resposta causa admiração na professora e provoca alguns risos nos restantes colegas. 

Logo de seguida a professora questiona novamente:  

_Vocês lembram-se da teoria, que falamos no início, cinético-corpuscular? 

_Eu sei _diz um aluno. (32min; 54s) 

_E o que era, lembram-se? Alguém tem alguma ideia? 

_É o movimento _refere uma aluna_. Não? 

_A palavra cinética significa movimento _confirma a professora_. Movimento de quê? 

_Das partículas _referem alguns alunos, em simultâneo. 

_Que são os…? _Questionou novamente. 

_Corpúsculos _repetem novamente os mesmos alunos. (33min; 10s) 

_Então, segundo esta teoria, a luz é um feixe, um feixe de partículas _informa a professora 

enquanto escreve no quadro (Fig. 6).  

Um aluno não entende a palavra “feixe”. A professora explica-lha como sendo um conjunto. 

Continua dizendo que a luz também é definida pelo fenómeno ondulatório, o que escreve no 

quadro (Fig. 6). Refere a outra teoria, a teoria ondulatória, assemelhando-a ao som, que 

também é um fenómeno ondulatório. Relembra mais uma vez as ondas sonoras e questiona os 

alunos se ainda se lembram do outro tipo de ondas que tinham estudado, ao que o Fernando 

responde imediatamente: transversais e eletromagnéticas. Após esta resposta, confirmada por 

mais alguns alunos, a professora escreve no quadro: “a luz propaga-se através de ondas 

transversais e eletromagnéticas”. (34min; 45s) 

Enquanto a professora escreve no quadro (Fig. 6), o Daniel questiona se é necessário 

responder isto tudo se, a mesma pergunta sair no teste. A professora dá-lhe a entender que 

apenas quer que eles compreendam as duas teorias que estão a estudar.  

Demorou 1 minuto nesta explicação. 

De seguida, enquanto os alunos copiam do quadro, e em jeito de resumo, a professora explica 

novamente o que tinha escrito (Fig. 6), referindo ainda que as ondas eletromagnéticas não 

precisam de meio para se propagarem, o que acontecia no som. Espera, sensivelmente, 2 

minutos e 15 segundos.  
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O que é a luz e como se propaga? 

Teoria corpuscular: a luz é um feixe de partículas. 

Teoria ondulatória: a luz é um fenómeno ondulatório 

- A luz propaga-se através de ondas transversais e 

eletromagnéticas. 

- A luz propaga-se em linha reta e em todas as direções. 

- A velocidade da luz no ar e no vazio é 300 000 km/s 
Figura 6 – 4º registo representado no quadro, pela professora 

Aos 38 minutos a Beatriz oferece-se para ser ela a escrever no quadro. A professora aceita.  

_Ó professora, o que quer que eu escreva? _pergunta a Beatriz.  

_A luz propaga-se através de ondas transversais e eletromagnéticas _dita-lhe a professora, ao 

mesmo tempo que um aluno (Daniel) também dá a mesma resposta. (38min; 14s)  

Como a professora pede à Beatriz para escrever a seguir ao que já está escrito, o Daniel 

questiona:  

_Ó professora, não se devia por como título: como é que se propaga a luz?  

Como não obtém resposta, repete a pergunta, mostrando preocupação com a organização do 

caderno, uma vez que o mesmo também conta para a avaliação qualitativa.  

Após resposta negativa, por parte da professora, esta prossegue a aula mandando apagar as 

luzes para mostrar uma imagem no retroprojetor.  

Aos 39 minutos e 55 segundos a professora refere que vai projetar um acetato (Fig. 7) que tem 

umas imagens que os alunos já viram no seu dia-a-dia, o que eles acabam por confirmar.  

 

Figura 7 – acetato projetado para ilustrar a propagação retilínea da luz 

_Está muito nevoeiro _diz a professora referindo-se à imagem_. Quando os raios de Sol se 

propagam através do nevoeiro nós vemo-los sempre em linha reta. Então, eu quero que vocês 

registem ainda “a luz propaga-se em linha reta e propaga-se” … só numa direção ou em 

todas? _Questiona. 
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_Em todas _respondem alguns alunos. 

_Em todas as direções _confirma a professora, destacando a resposta do António (para o 

motivar), apesar de terem sido vários alunos a responder.  

Após terem acendido novamente a luz do quadro, a professora refere que não vai aprofundar 

mais esta matéria e pede à Beatriz para escrever no quadro a frase “a luz propaga-se em linha 

reta e em todas as direções”. (41min; 41s) 

Aos 41 minutos e 45 segundos a professora relembra os alunos que o som tinha uma 

velocidade e questiona-os acerca dessa velocidade, no ar, a 20 oC: 

_Qual é a velocidade do som no ar, a 20 graus? 

_Fica levezinho _refere o Bruno. 

_Ó João, lembraste tu?  

_340 _responde o João. 

_340 m/s _completa a professora_. A luz tem uma velocidade também _informa_. Será maior 

ou menor? 

_Maior _respondem alguns alunos.  

_Muito maior _completa outro_. Por isso é que dizem a velocidade da luz.  

_Então alguém sabe? _Questiona a professora acerca do valor_. Eu sei que já falaram nisso no 

7º ano.  

_O professor era pequenino! _Responde o Bruno, numa das suas habituais intervenções.  

_Ó professora, era qualquer coisa como 100 vezes 90 mil… _tenta uma aluna. 

_Não era anos-luz? _Sugere outra. 

Após resposta negativa da professora, uma outra aluna ainda tentou: 

_Isso não tem a ver com anos-luz? 

_Tem a ver mas não é… (neste momento a professora foi interrompida por um aluno, não 

acabando a frase)  

_Ó Beatriz escreve lá então “a velocidade da luz no ar e no vazio é 300 mil km por segundo”. 

A Beatriz questionou a professora acerca do número que escreveu, no sentido de saber se o 

tinha escrito corretamente. Em seguida, a professora manda-a sentar. 

Seguidamente (43min; 39s) realça que a velocidade da luz é muito elevada, sendo 

praticamente a mesma no ar e no vazio. Questiona o Victor se nos outros meios seria igual, 

referindo como exemplo a velocidade do som: 

_E nos outros meios, Victor? Por exemplo, quando nós estivemos a dar o som onde é que era 

mais rápido o som? Nos sólidos, nos líquidos ou nos gases?  

_Era nos sólidos _responde uma aluna, uma vez que o aluno questionado não respondia. 
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_Muito bem _incentiva a professora_. Só que na luz já não acontece isso _continua_. Na luz a 

velocidade é superior nos gases e no vazio. 

Para confirmarem o que tinha acabado de referir, pede aos alunos para abrirem o manual na 

página 139 para verificarem as velocidades da luz nos diferentes meios, frisando o facto de 

que no ar e no vazio é quando ela apresenta a maior velocidade sendo, para os outros 

materiais sempre inferior. Em seguida pediu a uma aluna (Joana) para ler o texto que se 

encontra ao lado da tabela (Fig. 8). Enquanto isso acontecia, mandou sublinhar a primeira 

parte, dizendo que os alunos têm que saber que a velocidade depende do meio. 

 

 

Figura 8 – Texto (do manual) sobre a velocidade da luz 

Este episódio terminou aos 46 minutos e 48 segundos, com a professora frisando a última 

frase do texto. 

_É isso exatamente o que parece. É tão rápida que parece instantânea. No entanto tem uma 

velocidade, está João? Posso apagar o quadro?  

… Apaga o quadro. 

 

4º Episódio 

Início: 47min; 14s 

Fim: 1h; 05min; 40s 

Este episódio tem início com a professora a dizer que o que vão fazer a seguir também já o 

tinham abordado no 7º ano embora possam não se recordar. Dirige-se ao quadro e escreve a 

seguinte questão: “Como é que se formam as sombras?”, referindo que vão tentar entender 

como é que as formas se formam.  

Logo de seguida, a Beatriz questiona: 

_Professora, posso ir passar ao quadro?  
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_O quê? _Pergunta-lhe a professora. 

_O que você vai ditar, claro _responde-lhe a aluna. 

_Mas eu não sei se vou ditar! … Vou pensar.  

_Então pense _diz a aluna na esperança de ir novamente escrever no quadro. 

_Estiveram aqui a fazer aquela experiência … _a professora não consegue acabar a frase. 

Imediatamente um aluno pediu para a fazer sem a professora ter referido qual era. A 

professora referiu que achava interessante que os alunos gostassem de fazer experiências mas 

que esta (explicada no final), só a iriam fazer, quando faltassem 10 minutos para o final da 

aula.  

Dirige-se então para a Beatriz e diz-lhe para escrever no quadro o seguinte: “devido à 

propagação retilínea da luz e (aluna não consegue escrever retilínea, e professora explica que 

vem de linha reta (50min) e ao facto dela se propagar em todas as direções, quando a luz 

incide num objeto opaco vai dar origem a uma coisa que vocês … 

_É a sombra _diz a Beatriz. 

_A sombra e mais? _Questiona a professora. 

_Posso demonstrar professora?  

_Agora não _diz, na tentativa de ganhar tempo para deixar os alunos realizarem a experiência, 

sugerida pelo Victor, no final da aula. 

_É que eu punha a minha mala e via-se a sombra _continua a aluna. 

_Então faz lá _acaba por concordar. 

_A luz incide na minha mala e faz uma sombra _demonstra a aluna, colocando a sua mala 

entre a luz do projetor. 

A professora, aproveitando a sugestão da aluna, sugere-lhe que aproxime e afaste a mala 

lentamente, na tentativa de obter melhores resultados.  

_Então é assim, vamos lá continuar _disse à aluna.  

_Agora já está _respondeu esta, que não desistiu enquanto não conseguiu o resultado 

pretendido.  

No entanto, a professora conclui a frase que tinha iniciado: … dá origem à sombra e à 

penumbra” (Fig. 9).  

_Ó Carlos, ouviste falar em penumbra? (52min; 47s) 

Como é que se formam as sombras? 

- Devido à propagação retilínea da luz e ao facto dela se propagar em todas as direções, 

quando a luz incide num objeto opaco dá origem à sombra e à penumbra.  
Figura 9 – 5º registo efetuado no quadro 

_Eu não _respondeu o Carlos.  
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_Eu já _responderam duas alunas. 

_A Joana e a Patrícia já tinham ouvido falar em penumbra _repetiu a professora. 

_Ó professora, olhe aqui como se vê bem _diz novamente a Beatriz.   

_Espera. Agora não _responde-lhe a professora, dirigindo-se para uma das alunas (a Patrícia) 

que mencionou ter ouvido falar em penumbra. 

_A zona de penumbra da Lua _refere a aluna. 

_A zona de penumbra da Lua?! … Ó Joana e tu? 

Joana _O quê? 

_Sei que ouviste falar em penumbra e o que é isso? _Questiona novamente. 

Joana _Eu já não sei muito bem, sei que é uma zona de escuridão ao redor da qual a luz 

incide, que faz um diâmetro até.  

_Quando fazia, a professora explicava assim com uma bola _completa outra aluna_. Assim 

_continua exemplificando_. Neste lado estava escuro e deste lado estava dia. 

_Pois era _Relembra outro aluno. 

_Depois era qualquer coisa que ela dizia que num lado onde havia maior escuridão era a zona 

de penumbra _continua a aluna. 

_Isso não teria a ver com o dia e a noite? _Questiona a professora. 

_Sim era como se estivéssemos na Terra _concluiu a aluna. 

_Era isso _confirma outra aluna. 

_Vocês se calhar já não se recordam muito bem. É assim, vamos ver aqui, não aí _diz a 

professora a um aluno que já se estava a preparar para usar o retroprojetor e pedindo à Beatriz 

para o ir desligar. 

_Ó professora então a zona de penumbra é a zona da luz ou da escuridão? _Pergunta outra 

aluna. 

_Já vamos ver. Anda cá. Traz uma moeda. De preferência uma moeda de 2 euros para todos 

vermos. 

Escurecem novamente a sala e a professora explica que não vai usar o retroprojetor porque já 

tinha tentado e não tinha dado resultado. Usa então a caixa de ótica e uma moeda de 2 euros. 

_Nós vemos aqui …Pega aqui… Incide aqui… Ora bem o que é que vocês estão a ver ali? 

_continuou a professora enquanto ajuda os alunos a fazer a demonstração. 

_Uma zona mais clara e uma mais escura _respondem os alunos. 

_A zona mais escura e a zona mais clara _repete a professora_. É assim, vocês disseram isto 

mais ou menos, só que estão a trocar a sombra com a penumbra. A sombra é a parte central, a 

mais escura. A penumbra é a zona aqui mais clarinha _explica a professora, esclarecendo 
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ainda que quando não conseguem ver muito bem, esse facto é devido à distância a que 

colocam a moeda. Ainda experimentam com o retroprojetor mas, na realidade, os resultados 

não são tão evidentes. Contudo, deixa que os alunos experimentem aproximando e afastando 

a moeda, tarefa que termina aos 57 minutos e 45 segundos. 

De seguida a professora informa os alunos que vão fazer uma coisa que já tinham feito no ano 

anterior. Dirige-se ao quadro e esquematiza um eclipse do Sol, enquanto explica: 

_Têm aqui o Sol com a luz a propagar-se em todas as direções. Depois eu representei aqui a 

Lua e vamos representar agora a Terra. Agora eu vou desenhar apenas alguns raios (mas eu 

queria que vocês fizessem este esquema no vosso caderno, está bem?) vindos do Sol e que, ao 

atingirem a Lua vão originar aquilo que se chama então,  

_A penumbra _referem os alunos enquanto, em simultâneo, a professora responde_: a sombra, 

aqui nesta parte _indica ela no esquema. 

_E depois já sei. A penumbra era ali _acrescenta a Beatriz, indicando corretamente. 

_Como a luz se propaga em todas as direções nós conseguimos traçar outro raio, vindo do 

Sol, noutra direção e que vai causar aqui a tal penumbra. Nesta parte, alguns raios incidem. E 

nós quando olhamos, vamos supor que nós estamos aqui nesta zona de sombra, esta é a 

sombra, se nós olharmos para o Sol, nós não o vemos. Não há raios que cheguem aqui, mas 

Daniel _Professora, só uma pergunta … (59min; 31s) 

_Espera um pouco Daniel que eu já vejo, mas se estivermos aqui nesta zona, alguns raios 

incidem e então nós conseguimos ver _continuou a professora_. Vemos nesse caso o eclipse 

parcial do Sol. Só vemos uma parte. Na moeda, eu tinha a fonte de luz, tinha a moeda e tinha 

assim a sombra e a penumbra _exemplifica a professora, no quadro, fazendo a analogia entre 

o Sol e o foco de luz; a Lua e a moeda; a Terra e o alvo (uma folha de papel)_. Se nós 

fossemos tão pequeninos que nos conseguíssemos meter ali e se olhássemos não víamos a luz 

da lâmpada mas nestas zonas já víamos, está? Diz Daniel. 

Daniel _Ó stora mas a penumbra … não é? _Indica no quadro a dúvida que tem entre a 

sombra e a penumbra. 

_Não, a isto chama-se zona de penumbra, cone ou zona.  

Vários alunos questionam ao mesmo tempo. A professora repete a mesma explicação.  

Ao momento 1h; 1min; 07s; a professora pede aos alunos para copiarem para o caderno o 

esquema resultante (Fig. 10).  
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Figura 10 – 6º registo efetuado no quadro pela professora, referente ao eclipse solar 

Como a aluna Beatriz é mais despachada, passado 1 minuto já estava a questionar a 

professora acerca da próxima pergunta. Como a professora não adiantou a matéria sem que 

todos tivessem copiado o esquema, esta aluna ofereceu-se para ajudar alguns colegas a copiá-

lo, enquanto o explicava (corretamente e sob a vigilância da professora).  

Nesta tarefa os alunos demoraram cerca de 4 minutos e 16 segundos. 

 

5º Episódio 

Início: 1h: 05min; 40s 

Fim: 1h: 19min; 23s 

Na tentativa de dissuadir a aluna Beatriz de continuar a explicar aos colegas a tarefa anterior, 

a professora inicia este episódio dirigindo-se diretamente para ela:  

Professora _Ó Beatriz vou lançar uma outra questão: será que toda a luz é visível? _questiona, 

enquanto escreveu a pergunta no quadro. 

_Não _responde imediatamente o João. 

_Beatriz, o teu colega João disse que não, não concordas? _Continua a professora tentando 

chamar-lhe a atenção para esta nova pergunta.  

_Concordo _responde.  

_Então escreve lá _pede-lhe a professora_. “Não”. Então qual é a luz que nós conseguimos 

ver? (1h; 06min; 32s) 

_Isso é tipo o som. Nós ouvimos dos 20 aos 20000 Hz _responde o Daniel. 

_Muito bem Daniel … “Nós só vemos uma parte da radiação que chega até nós …” _dita a 

professora para a Beatriz escrever no quadro, aproveitando a resposta do Daniel_. Agora 

posso perguntar uma outra coisa? Vocês já usaram o vídeo, não já? Pelo menos uma vez. 

_Já _respondem alguns alunos.  

_António, lembraste? _Questiona a professora.  

Neste momento os alunos apresentam-se um pouco dispersos, não colaborando nas respostas. 

A professora preparava a demonstração relativa à decomposição da luz, através da caixa de 

ótica e de um prisma. Aos 1h; 08min; 28s, eleva um pouco a voz e continua: 
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_Escutem lá agora. Nós vamos ver então qual é a luz que conseguimos ver. Estão a ver ali a 

decomposição da luz. Estão ali a ver as sete cores do arco-íris. Vocês já tinham feito isto, não 

já? _questiona a professora relativamente a esta demonstração_ Aquela luz que nós 

conseguimos ver, nós chamamos a luz visível ou a luz branca _informa.  

Pede a um aluno para acender novamente as luzes da sala. 

_Ó Beatriz, queres continuar a escrever? Então “…até nós – A luz branca ou visível. Todas as 

radiações constituem o espectro eletromagnético”. (1h; 10min; 45s) 

A professora retoma a aula: 

_Nós falamos de espectro sonoro. Quem é que se lembra da definição de espectro sonoro? 

_É o conjunto de todas as frequências … _tenta responder um aluno. 

_… e o espectro eletromagnético vai ser um conjunto de radiações que também têm 

determinadas frequências _acrescenta a professora, referindo que alguns alunos já tinham dito 

a definição porque tinham olhado para o livro, apesar de não ser isso o que ela pretendia pois 

o que ela queria era que os alunos se lembrassem de algumas radiações_. Alguém se lembra? 

_Questiona. 

Aluno _R-X. 

P _O R-X. Vocês fizeram algum R-X há pouco tempo? 

_Fizemos todos _diz uma aluna, pois tinha sido feito o rastreio à tuberculose nessa escola 

muito recentemente.  

_E mais? Mais radiações? _Continua a perguntar a professora.  

Alguns alunos vão dizendo UV, IV, micro-ondas … 

Neste momento, a professora dirige-se para a aluna Beatriz e pede-lhe para escrever a seguir 

ao “… espectro eletromagnético: ondas rádio; micro-ondas … resultando o registo que se 

apresenta na figura 11. 

Será que toda a luz é visível? 

- Não, nós só vemos uma parte da radiação que chega até nós: a luz branca ou visível. 

Todas as radiações constituem o espectro eletromagnético: 

- Ondas rádio; 

- Micro-ondas; 

- Radiação infravermelha; 

- Luz visível; 

- Radiação ultravioleta; 

- Raios X; 

- Raios gama 
Figura 11 – 6º registo efetuado no quadro 
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Enquanto a aluna escreve no quadro a professora prepara a sala, escurecendo-a, para mostrar 

o espectro eletromagnético aos alunos, através de um acetato (Fig. 12), tendo o cuidado de 

perguntar se todos conseguiam ver bem. 

 

Figura 12 – acetato projetado na aula aquando da explicação do “espectro eletromagnético” 

A Joana pede para tirar fotocópia do acetato. A professora informa que têm a imagem no 

livro. Depois prossegue com uma explicação abreviada do espectro eletromagnético: 

_Têm então aí as micro-ondas e os IV que são antes da luz visível, têm menos energia. À 

medida que nós vamos “subindo” desde as ondas rádio até aos raios gama, vai aumentando a 

energia das radiações. Então ela já registou ali as ondas rádio, as ondas micro-ondas _diz, 

referindo-se ao que a Beatriz tinha escrito no quadro.  

Neste momento, um aluno refere:  

_Micro-ondas? Eu também tenho micro-ondas!  

_A seguir: radiação IV, luz visível, aquela que nós conseguimos ver _continua a professora, 

enquanto um aluno refere:  

_Vemos tão pouco! Fogo!  

_R-X _continua a professora.  

Neste momento os alunos ficam mais barulhentos. O final da aula aproxima-se e eles querem 

realizar a experiência que a professora tinha prometido ao Victor.  

Ao momento 1h; 17min; 13s, após a Beatriz ter escrito no quadro todas as radiações 

constituintes do espectro eletromagnético, apoiando-se no acetato projetado, a professora 

pergunta aos alunos se tinham entendido. 

_Ó stora, eu percebi _diz a Beatriz que, imediatamente, refere todas as radiações e respetivas 

gamas de frequência_. Ó professora, nós só vemos esse bocadinho? 
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_Só vemos esse bocadinho _confirma a professora_. Mas apesar de só vermos esse 

bocadinho, tal como acontecia no som, o homem não utiliza algumas das radiações que aí 

estão. Por ex…? 

Beatriz _Utiliza as micro-ondas 

_Para aquecer os alimentos _acrescenta a professora  

_os IV para os telemóveis, os R-X, e a UV é aquela que o Homem não utiliza, filtra, e os raios 

gama … são o quê? _continua a Beatriz. 

Professora _Os raios gama são radiações muito energéticas que nós não utilizamos, pelo 

menos que eu tenha conhecimento. 

Beatriz _E servem para quê? 

P _Essa radiação é libertada por exemplo por determinados átomos que são radioativos. 

Beatriz _Ahh. As Ondas rádio… 

P _As ondas rádio são usadas para quê? Alguém sabe? 

A _Já sei são para nós ouvirmos rádio. 

P _São utilizadas nas comunicações _concluiu a professora_. Agora já não vamos fazer mais 

nada. Se o Victor quiser, agora pode vir fazer a experiência. (1h; 19min; 23s) 

A aula acabou com os alunos a realizarem a experiência que o Victor pediu (acenderam uma 

vela e colocaram num recipiente com água. Inverteram um matraz tapando a vela. A água 

subiu quando a vela se apagou), não relevante para esta aula, mas que eles quiseram realizar 

porque a tinham visto num programa de televisão (ABCiência).  

 


