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2ª Narração Multimodal do Prof B (1ª Fase) 

CFQ – 8º Ano         

Conceitos: Reflexão da luz; Leis da reflexão  

Contexto: Propriedades e Aplicações da Luz. 

 

Aula nº 3 (12/06/2008) – 45 min 

Tempo total da aula: 0h; 33min; 59s 

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. 

 

  

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 decorrem 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: Devido à escassez de tempo, e como esta era a última 

aula do período (e do ano letivo), geralmente destinada à auto e heteroavaliação, a professora 

pretendeu apenas dar alguns conhecimentos acerca da reflexão da luz, uma vez que se tinha 

comprometido comigo a lecionar esta matéria. Como tal, iniciou a aula dizendo que a mesma 

ia ser rápida, pois os alunos não contavam com aula neste dia. Começou por questionar uma 

aluna acerca da reflexão do som. Após ouvir as respostas dadas pelos alunos, a professora 

definiu a reflexão da luz, que escreveu no quadro para os alunos copiarem.  

Logo de seguida informou que existem dois tipos de reflexão e fez a distinção entre reflexão 

especular e difusa, dando exemplos do dia-a-dia, com a intervenção dos alunos. Fez um 

pequeno resumo no quadro, que os alunos copiaram. 

Ao momento 13min; 10s, a professora iniciou a explicação das leis da reflexão. Decidiu, em 

primeiro lugar, escrever as duas leis no quadro, usando um esquema, e só depois explicá-las, 

na tentativa de demorar o menos tempo possível. Durante a explicação a professora fez as 

respetivas demonstrações usando, para tal, uma lâmpada, uma ranhura e um semicírculo 

graduado, da caixa de ótica. Neste procedimento demorou, sensivelmente, 9 minutos e 30 

segundos. 
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Para finalizar a aula, a professora abordou ainda os diferentes tipos de espelhos, mais 

concretamente os espelhos planos, côncavos e convexos, bem como as características das 

imagens por eles obtidas. Iniciou esta sequência ao momento 22min; 40s, questionando os 

alunos se “os espelhos são todos iguais?”. Após ouvir as respostas, fez circular uma colher 

pelos alunos para eles visualizarem os seus rostos, de ambos os lados da colher. Entretanto, 

esquematizou no quadro um espelho plano, um côncavo e um convexo, explicando a 

diferença que existe entre eles. De um modo resumido explicou ainda as características das 

imagens obtidas por estes espelhos e referiu ainda algumas aplicações dos mesmos. Terminou 

a aula pedindo aos alunos para se dirigirem ao telescópio, que existia na sala, para observarem 

o rosto através do espelho, que os alunos iam fazendo circular entre si, para todos verificarem 

o fenómeno.  

A gravação terminou com esta tarefa aos 33minutos e 59segundos. 

Após terminar a gravação os alunos resolveram o pós-teste e fizeram a auto e heteroavaliação.   

 

1º Episódio 

Início: 00min; 00s 

Fim: 33min; 59s; 

_Vamos lá a começar a falar da reflexão da luz … _diz a professora enquanto escreve o 

sumário no quadro (Fig. 3):  

 

Figura 3 – 1º registo efetuado no quadro 

_… E vamos recordar aquilo que falamos do som. Elisabete o que era a reflexão do som?  

Como esta aluna não responde, a professora dirige a pergunta ao Bruno, que também não 

consegue responder.  

_Reflexão é quando um sonar encontrava um obstáculo e voltava para trás _responde o Élio.  

A professora repete a resposta dada pelo Élio. 

_Pelo menos a 17 m, não é? _Questiona um aluno. 

_Não. A menos de 17 m dá-se a reverberação e depois se for igual ou superior a 17 m temos o 

eco _esclarece a professora. 

_Mas tem que se estar a 17 m! _continua o aluno. 
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_Mas isso é o eco e nós agora estamos a definir para a reflexão _responde-lhe a professora_. 

Reflexão é quando algo bate num obstáculo e volta para trás. Na luz acontece a mesma coisa. 

Então é quando um raio luminoso incide numa superfície e é refletido, ou seja, volta para trás. 

Continua a propagar-se no mesmo meio _informa a professora. 

 _Ó professora, isso não dá em todas as superfícies _acrescenta um aluno. 

_Pois não _concorda a professora_. Nós temos por ex, corpos que são transparentes, quer 

dizer que a luz atravessa-os. 

_Opacos _acrescenta uma aluna. 

_Se for um corpo opaco aí é que já não atravessa e então é refletida _continua a professora_. 

Então é assim _diz enquanto escreve no quadro (Fig. 4): 

 

Figura 4 – 2º registo efetuado no quadro 

Enquanto isto acontece, um aluno continua a referir os corpos transparentes, ao que a 

professora continua a responder que “não pode ser transparente”.  

_Porque é que não pode ser transparente, professora? _Questiona o mesmo aluno. 

_Porque é assim se a superfície for transparente, nós tínhamos ali aqueles vidros, não é? _Diz 

a professora indicando os vidros das janelas_. O que é que acontece à luz? A luz não passa 

através deles? 

_Passa _concorda o aluno.  

_Então mesmo que exista ali alguma reflexão há um outro fenómeno, que se chama refração, 

mas nós não vamos chegar aí.  

_Mas o que quer dizer isso, refração? _Questiona novamente o aluno.  

_Já vamos ver isso _responde-lhe a professora enquanto continua a escrever a definição da 

reflexão da luz no quadro: “então é refletida (volta para trás) continuando a propagar-se no 

mesmo meio (Fig. 4).  

_Ó stora ali incide numa superfície, quê? _questiona-a a Joana acerca do que está no quadro 

_Nós já vamos ver Joana, com calma.  

Os alunos copiam para o caderno. Um pede autorização à professora para desviar o cabo do 

computador para ver melhor o quadro. Após esperar que os alunos copiem, a professora 

continua: 

_Então é assim: existem dois tipos de reflexão que nós vamos ver agora. Uma em que se 

forma uma imagem nítida do objeto e outra em que isso não acontece. A 1ª nós chamamos 
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reflexão especular, é quando a luz incide numa superfície que é polida. Nós temos superfícies 

polidas e outras que não são. Umas mais, outras menos _continua a professora a informar, 

enquanto se movimenta na sala verificando se todos os alunos já acabaram de copiar o que 

estava no quadro (Fig. 4).  

Após perguntar se pode apagar o quadro a professora faz o seguinte esquema (Fig. 5). 

 

Figura 5 – 3º registo efetuado no quadro 

_Então temos dois tipos de reflexão que é a especular que é quando incide numa superfície 

que é polida e se forma uma imagem do objeto _continua a professora, aos 5min e 45s_. Por 

exemplo os espelhos. Quando a luz incide num espelho… 

_Ele reflete _conclui um aluno. 

_Muito bem _concorda a professora_. O espelho é polido. Mas não é a única superfície que 

temos polida. Por exemplo … 

_O quadro branco _diz um aluno, referindo-se a um quadro branco que se encontra na sala ao 

lado do quadro negro. 

_Aquele quadro? _pergunta-lhe a professora, indicando o quadro branco_. Aquele consegue-

se ver. Embora mal, mas consegue-se. Por exemplo estas bancadas. Elas estão muito riscadas 

mas se estivessem muito polidas conseguia-se ver. (6min; 29s)  

_No alumínio, também se consegue! _Diz o Daniel. 

_Sim _concorda a professora. 

_No alumínio normal, sem ser pintado _completa outro aluno. 

_Desde que a superfície seja bem polida nós temos a reflexão especular _conclui a professora, 

perante os exemplos dados por estes alunos_. Outro exemplo é a água dum lago ou dum rio 

quando não tem corrente nenhuma nem há vento e não há ondulação nós conseguimos ver a 

imagem dos objetos. Isso chama-se reflexão especular _continua a informar a professora_. Eu 

vou já escrever à frente aqui: acontece quando a superfície, não vou escrever aqui onde incide 

a luz, está bem? é polida e se forma uma imagem do objeto (Fig. 3) _escreve a professora no 

quadro_. … depois temos outro tipo de reflexão que é a reflexão difusa. 

_Só há mais essa não é? Da reflexão? _Pergunta um aluno. 
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_É _responde-lhe a professora_. No caso da reflexão difusa ou não temos a formação da 

imagem ou então a imagem é tremida, não é nítida. 

_Quando está, tipo, desfocada _responde um aluno. 

_Sim. Por exemplo quando nós olhamos para o rio e o rio está com muita ondulação, nós 

vimos uma imagem muito pouco nítida. Isto é a reflexão difusa ou difusão _informa a 

professora_. E em muitos outros materiais que não se formam, não quer dizer que não haja a 

difusão, que não haja a reflexão. Há. Nós chamamos a difusão quando a superfície tem assim 

rugosidades. Nalgumas dá para perceber bem as rugosidades noutras não, mas aí há reflexão 

só que não se forma imagem. (09min; 08s) 

Após esta exposição a professora completa, no quadro, o esquema (Fig. 5). 

_Ó stora mas nos espelhos faz parte uma dessas? _Questiona um aluno.  

_Faz, nos espelhos acontece a reflexão especular, os espelhos são polidos. 

_E nas esponjas? – Pergunta o mesmo aluno. 

_Nas esponjas … há difusão da luz, isso tem imensas rugosidades. Parte da luz que aqui 

incide é refletida. Não toda, alguma também é absorvida, mas parte é refletida _explica a 

professora. 

_Ó stora eu não percebi muito bem esta aqui _diz um aluno. (10min;34s) 

A professora termina o esquema (Fig. 5). 

_Eu sei que vocês já falaram da cor dos objetos em Educação Visual, falaram? _Continua. 

Alguns alunos dizem achar que sim. 

_Vocês já devem ter falado na cor dos objetos. O Pedro, há algum tempo, falou na cor dos 

objetos e falou em absorver determinadas cores ou não. 

_O preto absorve muito a luz _diz uma aluna. 

_Absorve a luz visível, ou branca _acrescenta a professora_. Vocês já sabem isso. Pronto, 

nesta esponja, o que é que acontece? Ela também está a absorver. Absorve luz. Só que não 

absorve tudo, está a ser refletida.  

_Reflete como, aí? _Questiona a Beatriz. 

_Incide e volta para trás _diz a professora. 

Um aluno pede-lhe para a professora fazer a demonstração. Como a professora diz que “aqui 

não dá para fazer”, um aluno sugere a utilização de um foco.  

_Ó professora com um foco preto ou até com a luz do retroprojetor _sugere a Beatriz. 

_Vamos fazer uma daqui a pouco, está bem? Só que é com um espelho! _Promete a 

professora. 

_Com um espelho é que dá bem _concorda a Beatriz. 
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_É tipo como o prisma _acrescenta outro aluno. 

_Ó professora, já experimentou ver televisão através de um espelho? Aparece a imagem 

completamente ao contrário! _Continua a Beatriz. 

A professora concorda com o que a Beatriz diz e espera que o Carlos acabe de passar o que 

está no quadro (Fig. 5). Aguarda, sensivelmente, 1 minuto. 

Aos 13min e 10s, a professora retoma a aula: 

_Vamos então passar então para duas leis, que são as leis da reflexão. Eu vou por aqui as duas 

e no fim explico. Acho melhor assim. Está bem? Concordam ou não? 

A professora faz, no quadro o esquema que se apresenta na figura 6. 

 

Figura 6 – 4º registo efetuado no quadro 

Aos 15min e 42s, a professora termina o esquema que consta na figura 6.  

_Já têm aqui as leis. Eu agora vou explicá-las e depois vamos ver aí isto. Vocês vão conseguir 

ver bem. Vamos fazer uma experienciazinha para vocês verificarem isto _diz a professora. 

Neste momento um aluno interrompe para perguntar à professora se ainda vão fazer o teste na 

próxima semana, ao que a professora responde negativamente, uma vez que é a última semana 

de aulas. Retoma aula: 

_Então o que é isto do raio incidente e a normal? Está aqui uma coisa que eu ainda não falei: a 

Normal _informa a professora que segue com a despectiva explicação: 

_Quando nós temos uma superfície onde incide um raio, que é o raio incidente, aquela linha 

imaginária que eu tracei aqui, que é perpendicular à superfície onde incide o raio, nós damos 

o nome de normal. É uma linha imaginária. Ó António, entendeste o que é isto da normal? 

_…O António brinca com a pergunta_ É uma linha imaginária que é perpendicular à 

superfície onde incidem os raios. Está bem? Então, o raio incidente é fácil. Eu vou desenhar 

isto direitinho. Um raio incidente. Diz ali que o raio incidente, a normal e o raio refletido 

estão no mesmo plano. Então significa isto, o quê? Que se isto incidir na vertical… vamos 

supor que tenho aqui esta folhinha de papel _exemplifica usando uma folha de papel_ Se 

incidir assim é refletido para cima, na vertical também. Se incidir na horizontal, é refletido na 

horizontal. Pronto. É somente isto. Não tem nada de especial. 
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_Depende como está o objeto _diz uma aluna. 

_Exato _concorda a professora_. Relativamente à outra é mais simples ainda. E esta vocês 

vão perceber bem. Há um ângulo, que nós chamamos ângulo de incidência, que vai ser o 

ângulo que o raio incidente faz com a tal linha imaginária que nós chamamos normal. 

Uma aluna interrompe para dizer que não percebeu “aquilo” da linha imaginária. A professora 

exemplifica novamente recorrendo ao esquema do quadro: 

_Por exemplo, isto assim é a normal, está bem? _Diz, enquanto aponta para a linha que 

representa a normal no esquema. 

_Sim, já percebi isso _refere a aluna. 

_É uma linha que está ali. Tu não a vês mas está _conclui a professora. 

_Ó stora isso aí é por volta de 75 graus, não é? _Questiona um aluno relativamente aos 

ângulos do esquema. 

_É por volta disso. Então, o ângulo que depois existe aqui _diz a professora apontando para o 

esquema… 

_É igual ao outro _conclui o mesmo aluno. 

_… a que nós vamos chamar o ângulo de reflexão, vai ser igual ao outro, muito bem. Isto é a 

2ª lei da reflexão. Quer isto dizer que se, por acaso, incidir assim o raio, e eu perguntasse qual 

destes a ou b estaria correto… _diz a professora enquanto desenha no esquema dois raios 

refletidos. 

_É o b _interrompem simultaneamente os alunos. 

_É o b, porque o ângulo de incidência _tenta concluir a professora… 

_Tinha que ser igual _continuam os alunos. 

_Tinha de ser igual ao ângulo de reflexão _termina a professora. (19min; 25s) 

Entretanto, a professora organiza o material para fazer a demonstração das leis da reflexão. 

Um aluno oferece-se para ajudar. A professora escurece a sala e recorrendo a uma lâmpada, 

uma ranhura e a um semicírculo graduado, ajuda os alunos a realizarem a experiência. Dá 

indicações em como devem fazer incidir o raio. Ajuda-os a verem o raio refletido e questiona-

os onde está a normal. Faz a experiência para 50, 60, 20 e 0 graus, explicando onde se 

encontra o raio incidente e o refletido e fazendo-lhes notar que são sempre iguais. No final 

desta atividade informa que o que estiveram a fazer são as leis da reflexão. Entretanto, um 

aluno questiona se o esquema que está no quadro é para a 2ª lei. A professora refere que é 

para as duas. 

Aos 22min e 40s, a professora diz aos alunos que ainda quer falar de algo mais. Recorrendo a 

colher de sopa que levou para a aula, a professora continua: 
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_Nos espelhos acontece a reflexão especular. Os espelhos são-nos muito úteis. Só que, será 

que os espelhos são todos iguais? 

_Não _respondem em simultâneo, vários alunos. 

_Então, são diferentes em quê? (23min; 28s) 

_Há redondos, quadrados, maiores, mais pequeninos, médios, grandes _dizem os alunos a rir. 

_E quanto à forma? _Questiona-os a professora. 

Como não obteve nenhuma resposta a esta questão, a professora recorre à colher e continua: 

_Nesta colher, apesar de não estar muito polida, vê-se a imagem. Vocês já olharam para a 

vossa imagem nesta colher?... Assim e assim? _Questiona-os a professora, enquanto vira a 

colher_. Passem a colher e depois virem ao contrário _sugere aos alunos. 

_Mas vê-se ao contrário! _repara a Beatriz. 

 _E do outro lado? _Pergunta-lhe a professora. 

_Vê-se direito. 

A Beatriz nunca tinha reparado neste fenómeno. Passa a colher aos outros alunos para 

verificarem o mesmo. Após todos terem feito esta observação, a professora continua: 

_Os espelhos que há por aí não são todos iguais. Há uns que são… 

 _Planos _interrompe um aluno. 

_Planos _concorda a professora enquanto faz o esquema no quadro_. São direitos, assim. Eu 

desenhei aqui um esquema. Esta aqui é a parte que é polida _diz, referindo-se ao esquema que 

consta na figura 7. 

 

Figura 7 – 5º registo efetuado no quadro 

_É onde a luz incide _ajuda a Beatriz. 

_Sim. Depois há outros que são como essa colher do lado de dentro. Nós damos-lhe o nome 

de côncavos _informa a professora enquanto desenha o espelho côncavo que consta da figura 

7.  

_Ó professora o que é esse raio? _Questiona um aluno, referindo-se ao esquema. 

_Isto não é raio. Aqui é a face polida. A nossa mão. Isto aqui é côncavo e deste lado é 

convexo _exemplifica a professora.  

_Mas esta é que é a parte polida, não é stora? _diz o aluno referindo-se à mão. 
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_Sim _concorda a professora_. Por exemplo, olhem para a minha mão. Se a parte polida for 

esta, é côncavo. Se a parte polida for esta aqui, é convexo. Está bem? É como aquela colher. 

Dum lado é côncava que é a parte onde vocês colocam a sopa e da outra parte é convexa 

_continua a esclarecer_. E existem estes 3 tipos de espelhos. E eles são-nos muito úteis. 

Porque será? 

_Para ver as várias formas que pode ter o objeto _diz uma aluna. 

_Este dá sempre ao contrário _acrescenta um aluno referindo-se ao espelho convexo. 

_É assim: nós usamos muito estes espelhos planos em casa, para nos vermos _continua a 

professora. 

_Há, pois é _acrescenta uma aluna. 

_As imagens que nós obtemos são do mesmo tamanho. E nós queremo-nos ver do mesmo 

tamanho.  

Relativamente aos espelhos côncavos, a professora explica aos alunos que já não vai ter 

tempo de realizar a experiência que realizou com a outra turma do 8º ano. Por isso que iam só 

focar o que achava mais importante: 

_Estes espelhos (os côncavos) são utilizados, por ex, pelas senhoras, para se maquilharem. 

Ampliam, não muito, a imagem de modo a que a mulher se possa pintar com mais pormenor. 

_Ó stora, é o côncavo? _Pergunta-lhe um aluno. 

_O côncavo _confirma a professora_. Estes espelhos ampliam as imagens. Vocês têm aí no 

telescópio, por exemplo, vocês podem, agora não, mas daqui a bocadinho tirar aquela tampa e 

olharem para dentro _acrescenta a professora quando vê que os alunos fazem intenção de se 

levantarem para irem confirmar_. Tem lá um espelho côncavo e vocês vão ver a vossa cara 

muito grande. Estes aqui, os convexos… 

_Diminuem _interrompe o Bruno. 

_Estes diminuem _concorda a professora_. As imagens aparecem mais pequeninas. Isto 

também é muito útil numa coisa que, por exemplo, nos cruzamentos _(Aluna: ah, então é 

esse)_ ou então nas curvas _(todos os alunos querem dar exemplos de onde existe ou viram 

um)_ porque os convexos, diminuem… _(Aluno: ó stora, só uma pergunta)_ o tamanho e 

“cabe” muita coisa num espelho pequenino. 

_Ó stora, a pessoa passa a pé ou de bicicleta em frente do espelho e não se vê. Só se vê 

quando depois já está mais à frente _diz um aluno. 

_Pois é! _Concorda uma aluna.  

Aos 30min e 31s a professora sugere aos alunos para olharem para o espelho do telescópio e 

confirmarem o que tinham aprendido. 
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Passados, sensivelmente, 2 minutos, a professora retoma a aula referindo que existem mais 

aplicações destes espelhos. Sugere que os alunos vejam no livro essas aplicações, durante as 

férias, uma vez que é interessante.  

A seguir, passa um espelho aos alunos, com uma face côncava e outra convexa. Pede-lhes 

para passarem a mão pelas duas faces do espelho e para identificarem qual o lado côncavo e 

qual o convexo. Acrescenta ainda que se quiserem podem observar também as suas faces:    

_Vocês podem por a mão para sentir dum lado e doutro. Vocês sentem bem a concavidade e 

identificam. Senão também podem ver agora a vossa cara dum sítio e do outro.  

Os alunos veem e passam o espelho, enquanto a professora arruma o material. (33min; 59s) 

 

 

 

 

 


