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resumo Actualmente, Portugal encontra-se num processo de reorganização curricular 
que inclui propostas inovadoras para o ensino-aprendizagem das Ciências no 
3O ciclo do ensino básico. Nesta perspectiva, pretendeu-se desenvolver um 
estudo que desse resposta ao seguinte problema de investigação: "Conceber 
e validar estratégias de ensino-aprendizagem, a partir da análise de 
dificuldades sobre conceitos de som, no contexto da actual reorganização 
curricular do 3O ciclo do ensino básico". Assim, procedeu-se ao levantamento e 
análise das actuais orientações curriculares para o 3 O  ciclo do ensino básico 
no que diz respeito aos conteúdos inerentes ao sub-tema Produção e 
Transmissão do Som, bem como de outros documentos orientadores do 
currículo. Procedeu-se igualmente ao levantamento bibliográfico sobre 
concepções alternativas relativamente a esses conteúdos. Posteriormente, foi 
elaborado um conjunto de estratégias para o estudo do Som dando ênfase a 
interdisciplinaridade, optimizando tempos lectivos para a discussão de temas 
relacionados com o tópico e a diversidade de metodologias de ensino- 
aprendizagem. Contemplaram-se essencialmente estratégias de cariz 
experimental, que fossem de encontro a melhoria da compreensão dos 
conceitos subjacentes ao tema, nomeadamente através de situações- 
problema. Salienta-se ainda o recurso a aspectos de História da Ciência como 
uma das metodologias utilizadas nesta abordagem. A implementação e 
avaliação das estratégias foi feita na Escola EB 213 José Ferreira Pinto Basto 
de ilhavo, no ano lectivo 2004/2005, e envolveu alunos de duas turmas do 8* 
ano, professores e outros profissionais ligados a audiometria e ao ruído. O 
estudo desenvolvido utilizou uma metodologia de investigação mista, 
englobando, fundamentalmente uma dimensão de investigação-acção mas 
também um formato quase-experimental. As potencialidades das estratégias 
foram analisadas através de vários instrumentos concebidos para o efeito, tais 
como registos de aulas observadas e questionários aos alunos. Estes últimos 
do tipo diagnóstico e de interesses, tendo-se também administrado 
questionários aos outros intervenientes neste processo de investigação. Da 
análise dos resultados foi possível concluir que: 
questionários aos outros intervenientes neste processo de investigação. Da 
análise dos resultados foi possível concluir que: 
Os alunos evidenciaram um maior envolvimento durante o processo de ensino 
e no final revelaram melhores competências, comparativamente a situações 
lectivas mais tradicionais; 
Os professores das disciplinas envolvidas consideraram bastante positiva a 
abordagem na medida em que promoveu e desenvolveu a articulação de 
saberes disciplinares, assim como a realização de actividades conjuntas entre 
professores de áreas distintas; 



Os profissionais externos que intervieram consideraram que a sua participação 
neste processo foi eficaz na sensibilização dos jovens para a prevenção do 
ruído. . -  - -  

Apesar das limitações do estudo, considera-se que dá um contributo 
significativo quer para professores, quer para investigadores na medida em 
que apresenta todo um conjunto de situações, actividades e materiais 
propostos que se poderão utilizar no contexto de sala de aula ou servir como 
recurso de trabalho. 
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In the past few years Portugal has been undergoing a process of curriculum 
reorganization which has pioneering proposals to the teaching and learning 
process of Sciences in the elementary level - 7'" and SIth grades. From this 
point of view we intended to develop a study which would provide us with an 
answer to the following investigative problem: In the framework of present 
reorganization of curricula for the 3rd cycle of basic education: To conceive and 
validate teacher-learning strategies following the analysis of difficulties on 
concepts of sound. Thus, we selected and analysed the present curriculum 
guidelines for this level of education as far as the contents related with the 
production and the transmission of sound are concerned, as well as other 
curriculum guidelining documents. We also selected bibliography concerning 
alternative conceptions to those contents. Afterwards, a set of strategies were 
created in order to study the sound promoting cross-section among different 
curriculum subjects and managing the lesson time in such a way that the 
discussion of issues related with sound as well as the diversity of teaching 
methodology were possible. In this learning process we mostly thought of 
experimental strategies which would lead to a better understanding of those 
contents, narnely using problem-solving situations. Data of the History of 
Science were used as one of the methodologies in this approach. We 
implemented and evaluated the strategies in Escola EB 213 José Ferreira Pinto 
Basto de ilhavo in the school year 200412005 and involved two 8th grade 
classes, one experimental, where the strategies were implemented, namely 
involving some teachers and other sound and audiometria professionals, and 
another one used as the control-class, to each we did not teach, that followed a 
more traditional way of teaching. The study we developed used a mixed 
investigation methodology , essentially includi ng action-research dimension but 
also a quasi experimental format. The potencial of strategies were analysed 
through a variety of instruments especially designed for this study, such as the 
record of supervised lessons, the diagnosis questionnaire (which was handed 
out before and after the implementation of the strategies in both classes) a 
questionnaire of interest, both given to the students, and also questionnaires 
aiming at coliecting information from other intervenients. 
From the analysis of the results, we concluded that: 
The students gave evidence of a deeper commitment during the process of 
teaching and revealed better skills, when compared to more traditional 
scenarios; 
The teachers involved considered this study a positive approach in the sense 
that it promoted and developed the intersection among different subject 
contents, as well as, their own envolvement, although coming from different 
areas; 



The other professionals admitted that their participation in this process has 
contributed to alert the young people to harmful effects of noise. 
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Capítulo 1. 
PROBLEMÁTICA EM ESTUDO 

 
1.1. Introdução 
 

Ao entrarmos num novo século, torna-se cada vez mais evidente a nossa 

dependência dos avanços da ciência e da tecnologia, a que constantemente recorremos para 

tomar decisões quer individuais quer colectivas. A ciência e a tecnologia deixaram de fazer 

parte do discurso académico de alguns, para serem vistas como uma “coisa pública”, de 

construção social, que deve fazer parte dos conhecimentos básicos de todos os cidadãos.   

Neste contexto, Portugal encontra-se nos últimos anos num processo de reforma 

curricular que inclui propostas inovadoras para o processo de ensino e aprendizagem das 

ciências no 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos). 

Assim, este primeiro capítulo procura enquadrar, em linhas gerais, o estudo em que 

se baseia a dissertação.  

Com base nas suas características, este capítulo está dividido em 6 secções: 

• estabelecer o enquadramento das Ciências Físico-Químicas no quadro da actual 

reorganização curricular (secção 1.2); 

• uma pequena abordagem relativamente aos quatro temas organizadores que 

constam das orientações curriculares para o 3º ciclo do ensino básico no que diz 

respeito ao currículo de Ciências Físicas e Naturais (secção 1.3);   

• formular-se-á o problema de investigação (secção 1.4);  

• os respectivos objectivos de investigação (secção 1.5);  

• focar-se-á a importância do estudo (secção 1.6); 

• finalmente apresenta-se a organização do presente estudo (secção 1.7).  

 

1.2. As Ciências Físico-Químicas no quadro da actual reorganização           
curricular do  3º ciclo do Ensino Básico 

 
Um outro modo de olhar para o ensino das ciências foi sentido nas últimas décadas, 

com a constatação da disparidade entre os interesses dos alunos e a escola. O avanço 

científico e tecnológico requer pessoas com um elevado conjunto de competências em 
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diversas áreas do conhecimento, facilidade de comunicação, vontade de aprender e de 

resolver problemas. 

Esta nova visão para o ensino das ciências aponta para uma aprendizagem 

contextualizada e pretende preparar cidadãos para o entendimento da ciência de uma forma 

geral, tendo como grande objectivo aumentar o nível de literacia científica da população.  

Nesta linha orientadora, surgiu a reforma no ano lectivo 2002/2003, em que  

professores e alunos do 7º ano do ensino básico se depararam com grandes alterações 

devido à implementação da Reorganização Curricular. Esta Reorganização surge na 

sequência do projecto de Reflexão Participada sobre os currículos do ensino básico (ME-

DEB, 1997), iniciado no ano lectivo de 1996/1997, que deu origem a um estudo 

diagnóstico da situação. Na altura registavam-se taxas elevadas de abandono e insucesso 

escolar e portanto havia uma certa dificuldade em que a escolaridade obrigatória fosse 

cumprida. 

O Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, que regulamenta a Reorganização 

Curricular do Ensino Básico, estabelece os princípios organizadores da sua gestão 

curricular, bem como da avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do 

currículo nacional. Este é entendido como o conjunto de aprendizagens e competências, 

integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a desenvolver pelos 

alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objectivos consagrados na Lei de 

Bases do Sistema Educativo para este nível de ensino.  

O conhecimento científico não se adquire simplesmente pela vivência de situações 

quotidianas pelos alunos. Há necessidade de uma intervenção planeada pelo professor, a 

quem cabe a responsabilidade de sistematizar o conhecimento, de acordo com o 

desenvolvimento dos alunos e dos contextos escolares.  

As mudanças anunciadas pela Reorganização Curricular do Ensino Básico dizem 

respeito à gestão do tempo lectivo, à introdução de áreas curriculares não disciplinares  

(Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica), à disposição dos programas 

de Ciências em torno de temas gerais e, fundamentalmente, à admissão da ideia do 

desenvolvimento de competências a atingir até ao final deste nível de ensino. A educação 

para a cidadania, o domínio da Língua Portuguesa, a valorização da dimensão humana do 

trabalho e a aplicação das tecnologias de comunicação e informação são tidas como 
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desenvolvimentos a nível transdisciplinar e que por isso devem ser promovidas por todas 

as componentes curriculares. 

 

1.2.1. Análise comparativa entre a situação anterior e a actual, no que 

diz respeito à organização e gestão do currículo nacional das Ciências 

 

Até ao ano lectivo 2001/2002 as disciplinas de Ciências Físico-Químicas e Ciências 

Naturais estavam organizadas de uma forma independente e distribuídas pelos três anos do 

3º ciclo do ensino básico, como é descrito na tabela 1.1: 
 

Tabela 1.1 – Organização das disciplinas de Ciências Físico-Químicas e Ciências 
Naturais antes de 2001/2002 

 Ciências Naturais Ciências Físico-Químicas 
7º ano 4x50 min -------------- 
8º ano 3x50 min 4x50 min 
9º ano ------------- 3x50 min 

 

Na actual reorganização curricular as Ciências Físico-Químicas e as Ciências 

Naturais iniciam-se no 7º ano e prolongam-se até ao 9º ano. Não existe uma distribuição 

rígida do tempo lectivo por cada uma das disciplinas ao longo dos 3 anos, no entanto a 

nenhuma delas deverá ser atribuída uma carga horária semanal inferior a 90 minutos em 

cada ano. Uma distribuição possível de tempos lectivos é indicada na tabela 1.2, destacada  

a seguir: 
 

Tabela 1.2 – Organização da área disciplinar de Ciências Físicas e Naturais no 
quadro da actual reorganização curricular 

 Ciências Naturais Ciências Físico-Químicas 
7º ano 90 min 90 min 
8º ano 90 min 90 min 
9º ano 90 min 90 min 

 

Nota: É de salientar que existem mais 45 minutos a gerir pelas duas disciplinas 

Deste modo, averigua-se que antes da reorganização curricular de 2001/2002 a 

carga horária total das ciências para os 3 anos era de 14 tempos lectivos de 50 minutos o 

que prefaz 700 min, e actualmente são 6,5 blocos de 90 minutos o que dá 585 minutos. 

Regista-se, assim, um decréscimo da componente lectiva das ciências na actual 

reorganização curricular.   
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  Pode-se concluir que apesar de várias investigações referirem a importância do 

ensino das ciências desde cedo, o que acontece é que o tempo que lhes é destinado é, sem 

dúvida, insuficiente para se incutir o gosto por estas. Tal como referem Pedrosa e Martins 

(2001), o tempo não é por si só indicador suficiente da importância atribuída, em termos 

formativos, às ciências, no entanto, este tempo é demasiado baixo para alunos em final de 

um ciclo de estudos obrigatório, que se preparam para escolher os seus futuros que 

incluirão ou excluirão a ciência. 

 Uma proposta para colmatar este problema será propôr actividades 

interdisciplinares. Assim, segundo Cachapuz et al. (2001), as orientações curriculares para 

o ensino básico apontam para a interdisciplinaridade no sentido de compreender o mundo 

na sua globalidade e complexidade, conciliando as análises fragmentadas que as visões 

analíticas dos saberes disciplinares fomentam, fundamentam e reforçam. Para tal é 

necessário que os professores estejam sensibilizados para esta perspectiva de ensino e que 

tenham condições de a colocar em prática. Torna-se, por isso, urgente envolver os 

professores em actividades colaborativas e interdisciplinares, a fim de os inquietar nas suas 

concepções de ciência e do que é “ser professor” de ciências dentro do novo paradigma, 

bem como consciencializá-los das suas limitações em termos de conteúdos e metodologias 

e do caminho a percorrer na direcção desejada. 

  As novas orientações curriculares para o ensino básico e mais concretamente para o 

ensino das Ciências Físico-Químicas apontam para uma educação em Ciência em moldes 

diferentes, isto é, esta deixará de se preocupar somente com a aprendizagem de um corpo 

de conhecimentos ou de processos de ciência, mas antes garantir que essas aprendizagens 

se tornarão úteis e utilizáveis no dia a dia – não numa perspectiva meramente instrumental 

mas sim numa perspectiva de acção – no sentido de contribuírem para o desenvolvimento 

pessoal e social dos jovens, num contexto de sociedades tecnologicamente desenvolvidas 

que se querem abertas e democráticas. 

Deste modo, os professores de ciências do ensino básico e secundário, deverão 

tentar inovar as suas práticas lectivas, tendo sempre como finalidade melhorar as 

aprendizagens dos seus alunos e paralelamente procurar novos caminhos para o seu 

desenvolvimento académico e profissional. 
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1.3. Os quatro temas organizadores do currículo de Ciências Físicas e  

Naturais 

 
 A reorganização curricular, introduz a área disciplinar de Ciências Físicas e 

Naturais (que engloba as áreas de Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais) e está 

orientada ao longo do 3º ciclo do ensino básico em torno de quatro temas organizadores: 

Terra no Espaço; Terra em transformação; Sustentabilidade na Terra; Viver melhor na 

Terra. 

O esquema (Fig. 1.1) a seguir ilustrado indica a relação existente entre estes temas 
gerais. 

 
Figura 1.1 -  Esquema organizador dos quatro temas  do ensino das  Ciências no 

ensino básico (extraído de Galvão, 2001) 
 

Este esquema salienta a importância de explorar os quatro temas numa perspectiva 

interdisciplinar, em que a interacção Ciência – Tecnologia – Sociedade – Ambiente deverá 

constituir uma vertente integradora e globalizante da organização e da aquisição dos 

saberes científicos. Trata-se assim de uma aprendizagem das ciências numa perspectiva em 

que as competências e os conhecimentos são valorizados pela aprendizagem activa e 

dentro de determinados contextos, em que a comunicação, a tomada de decisões, a 

pesquisa poderá contribuir para o desenvolvimento sustentado de que tanto se fala.  

O primeiro tema – Terra no Espaço – explora a localização do planeta Terra no 

Universo e sua inter-relação com este sistema mais amplo, bem como a compreensão de 

fenómenos relacionados com os movimentos da Terra e sua influência na vida do planeta. 
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O segundo tema – Terra em transformação – centraliza a aprendizagem em 

conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os fenómenos 

que nela ocorrem. 

No terceiro tema – Sustentabilidade na Terra – pretende-se que os alunos tomem 

consciência da importância de actuar ao nível do sistema Terra, de forma a não originar 

desequilíbrios, contribuindo para uma gestão dos recursos existentes. Pretende-se que o 

processo de ensino e aprendizagem das ciências seja feito numa perspectiva global e 

interdisciplinar, em que se dê valor a competências e conhecimentos numa aprendizagem 

contextualizada e activa de modo a formar cidadãos participativos e que contribuirão para 

um futuro sustentado.  

O quarto tema – Viver melhor na Terra – aborda aspectos inerentes à qualidade de 

vida, onde estão sem dúvida a saúde e segurança, tanto numa perspectiva individual como 

colectiva.  

Estes temas têm subjacentes a ideia estruturante “Viver melhor no planeta Terra” 

que pressupõe uma intervenção humana crítica e reflectida, visando um desenvolvimento 

sustentável que, tendo em consideração a interacção Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente, se fundamente em opções de ordem social e ética e em conhecimento científico 

esclarecido sobre a dinâmica das relações sistémicas que caracterizam o mundo natural e 

sobre a influência dessas relações na saúde individual e comunitária (ME-DEB, 2001). 

Nesta perspectiva todas as aprendizagens deverão ser canalizadas de forma a que os 

alunos atinjam este grande objectivo. 

 

1.4.  Definição do problema de investigação 
 

O mundo actual está constantemente a ser confrontado pela construção de novos 

conhecimentos. Inovações científicas e tecnológicas invadem, a um ritmo acelerado, a 

nossa sociedade. Para um país ter um desenvolvimento científico e tecnológico é 

absolutamente fundamental que haja um investimento ao nível da Educação em 

Ciência/Tecnologia.  

Contudo, estes avanços acarretam novos problemas e desafios a que é preciso dar 

resposta. 
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Atendendo a que o tema a investigar se enquadra na disciplina de Ciências Físico-

Químicas realçamos, de seguida, o contributo desta ao longo do 3º ciclo do Ensino Básico: 

• Assegurar a promoção da literacia científica dos jovens, o que legitima as 

expectativas de formação de cidadãos com conhecimentos e competências 

capazes de se repercutirem em actuações mais informadas e no exercício pleno 

da cidadania. No entanto, é indispensável que as práticas lectivas e as 

metodologias adoptadas pelos professores estejam em consonância com as 

novas orientações, os interesses dos alunos e a sua motivação. 

• Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente inter-relacionados  o 

saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do 

quotidiano; 

• Fomentar o gosto por uma constante actualização de conhecimentos. 

Assim, a educação neste início do século XXI, não pode preparar os alunos apenas 

para o exercício de um único emprego ou função para toda a vida. Cabe à Escola  

desenvolver nos jovens competências relacionadas com a aquisição de saberes em diversas 

áreas, com a comunicação dos mesmos e com a aprendizagem ao longo da vida. Tais 

competências não se coadunam com um ensino científico compartimentado, em que os 

conteúdos estão descontextualizados da realidade dos alunos (DEB, 2000). 

Atendendo a todas estas premissas o tema escolhido para desenvolver este estudo 

foi o Som que é sem dúvida interessante e cativa os alunos da faixa etária em que é 

abordado (8º ano de escolaridade). Todos sabemos que o Som faz parte do nosso 

quotidiano. Cada um de nós pode produzir uma quantidade enorme de sons. A audição é 

um dos sentidos fundamentais à compreensão da Terra e do Universo. Todavia, nem todos 

os sons são audíveis ou suportados pelo Homem. 

Desta forma, com este estudo pretende-se dar resposta ao seguinte problema de 

investigação:  

Conceber e validar estratégias de ensino-aprendizagem, a partir da análise de 

dificuldades sobre conceitos de som, no contexto da actual reorganização curricular do 

3º ciclo do ensino básico. 

 Propõe-se, deste modo, desenvolver um trabalho que aborde esta problemática. 
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1.5. Objectivos de investigação 

 

A partir do problema de investigação formulado definiu-se o seguinte objectivo 

geral: 

• Conceber, implementar e avaliar estratégias para o sub-tema Produção e 

Transmissão do Som integrado no tema organizador Sustentabilidade na Terra à 

luz das actuais perspectivas curriculares. 

Com a finalidade de concretizar este objectivo geral foram definidos os seguintes 

objectivos específicos: 

• Proceder a um levantamento e análise das actuais orientações curriculares para 

o 3º ciclo do ensino básico no que diz respeito a conteúdos de Som, assim como 

de outros documentos orientadores do currículo. 

• Explorar modos de como se poderá fazer a interdisciplinaridade, bem como, 

outras formas que propiciem uma melhor aprendizagem dos conceitos. 

• Implementar estratégias de cariz essencialmente experimental e com recurso à 

perspectiva CTSA (incluindo a dimensão da História da Física e da resolução de 

problemas) tendo em vista a melhoria da compreensão destes conceitos. 

• Avaliar o impacto, em contexto de sala de aula, das estratégias concebidas. 

 

1.6. Importância do estudo 

  

 Uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem das ciências poderá e deverá ser 

enriquecida dando destaque à análise de actividades propostas pelos investigadores e ao 

que sucede quando as respectivas propostas são introduzidas no contexto interactivo de 

sala de aula (Candela, 1997).  

 Nesta perspectiva, Cachapuz (1995) refere que é no cruzamento da investigação em 

didáctica com a epistemologia das práticas dos professores que se devem gerar matrizes 

inovadoras de ensino. A investigação em Didáctica da Física desempenha nesta vertente, 

um papel crucial no conhecimento profissional sobre como se ensina Física, em particular 

pelo seu contributo para a concepção e avaliação de estratégias de ensino e aprendizagem 

de inovação. 
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Dever-se-á olhar para o processo de ensino-aprendizagem das ciências de uma 

forma dinâmica, ir tentando abordagens diferentes e consequentemente fazendo a 

respectiva avaliação. A abordagem de situações-problema do quotidiano é um dos 

processos que poderá permitir construir solidamente conhecimentos. Possibilita reflectir 

sobre os processos da ciência e da tecnologia bem como as suas inter-relações com a 

sociedade e ambiente, facultando uma aprendizagem nos domínios científico e tecnológico, 

o que levará a uma tomada de decisões mais informada e responsável. Desta forma   

desenvolvem-se capacidades, competências, atitudes e valores propiciando uma educação 

para a cidadania. 

Neste contexto pode-se estimular o pensamento do aluno introduzindo ideias- 

desafio partindo de situações-problema. Esta será a estratégia base das abordagens a 

desenvolver neste estudo. 

Pretende-se, ainda, que seja feito um levantamento e análise das orientações 

curriculares no que diz respeito ao tema organizador Sustentabilidade na Terra e mais 

concretamente a conteúdos de Som. 

Dessa análise deverão destacar-se os aspectos da comunicabilidade propiciadores 

de uma melhor percepção dos conteúdos em questão, bem como de potenciais concepções 

alternativas. Para tal irão sugerir-se e implementar-se diversas actividades, 

predominantemente experimentais que venham de encontro à melhoria da compreensão 

dos conceitos numa perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente. 

 

1.7. Organização do estudo 

  

O estudo apresentado nesta dissertação, encontra-se organizado em 5 capítulos para 

além da Bibliografia e Anexos. Passa-se a descrever sumariamente a informação contida:  

 Capítulo 1 – Problemática em estudo - Neste capítulo contextualiza-se o estudo 

desenvolvido na presente dissertação. São formulados o problema de investigação e os 

objectivos  em que se baseia a dissertação. 

 Capítulo 2 – Revisão de literatura - Apresenta-se uma síntese das leituras 

realizadas, referentes ao tema focado nesta investigação.  

Faz-se o levantamento e análise das actuais orientações curriculares para o 3º ciclo 

do ensino básico no que diz respeito a conteúdos de som, assim como de outros 
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documentos orientadores do currículo. Desenvolve-se um estudo sobre concepções 

alternativas relativamente a estes conteúdos. Traçam-se, em linhas gerais, as actuais 

perspectivas para o ensino das ciências. 

Capítulo 3 – Metodologia de investigação - Discute-se e fundamenta-se a 

metodologia adoptada no desenvolvimento da investigação, definida após reflexão sobre o 

problema e os objectivos de investigação. Os principais instrumentos de recolha de dados e 

o método de análise dos mesmos são aí também descritos. Destaca-se igualmente a 

concepção e implementação das estratégias de ensino – aprendizagem.  

 Capítulo 4 – Análise de dados e apresentação dos resultados - É elaborado um 

comentário das aulas das diversas disciplinas intervenientes ao longo da implementação 

das estratégias de ensino e aprendizagem. Apresentam-se os resultados obtidos com os 

vários instrumentos de recolha de dados administrados sendo comentada a respectiva 

análise.  

 Capítulo 5 – Conclusões e implicações do estudo - Neste capítulo apresentam-se 

as principais conclusões do estudo, as limitações do mesmo, tanto ao nível da metodologia 

utilizada na investigação como no que respeita ao contexto em que decorreu o estudo. 

Finalmente são focadas possíveis implicações do estudo ao nível do processo de ensino e 

aprendizagem da Física, bem como propostas de investigação futura. 

 Bibliografia - Apresenta-se a listagem das obras e dos artigos citados e/ou 

consultados bem como a legislação fundamental. 

 Anexos - Contêm as cartas de apresentação, os questionários administrados aos 

vários intervenientes no estudo, a planificação e o material que se utilizou durante a 

implementação da estratégia de ensino – aprendizagem em contexto de sala de aula.  
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Capítulo 2.  

REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1. Introdução 
 

A revisão de literatura constitui um marco teórico que expõe e analisa as teorias ou 

grupos de teorias que servem de fundamento para explicar os antecedentes e interpretar os 

resultados da investigação (Arnald et al., 1992). 

Neste capítulo pretende-se fundamentar e enquadrar o trabalho efectuado e 

apresenta-se dividido em 4 secções: 

• Procede-se ao levantamento e análise das actuais orientações curriculares para o 

3º ciclo do ensino básico no que diz respeito a conteúdos de Som assim como 

de outros documentos orientadores do currículo (secção 2.2); 

• Abordam-se as concepções alternativas de um modo geral, focando, 

particularmente, as consideradas mais relevantes no ensino-aprendizagem da 

Física (secção 2.3); 

• Faz-se um levantamento sobre concepções alternativas relativamente a 

conteúdos de Som (secção 2.4); 

• Foca-se, em linhas gerais, as actuais perspectivas para o ensino das ciências 

contemplando as suas principais dimensões (secção 2.5). 

 

2.2. Levantamento e análise das actuais orientações curriculares para o 
3º ciclo do ensino básico no que diz respeito a conteúdos de Som e 
outros documentos orientadores do currículo 

 

As orientações curriculares são entendidas como o conjunto de aprendizagens e 

competências que integram conhecimentos, capacidades, atitudes e valores a desenvolver 

pelos alunos ao longo de toda a escolaridade, de acordo com os objectivos consagrados na 

Lei de Bases do Sistema Educativo. Os documentos actuais de orientação curricular 

incluem a definição de competências transversais e de competências essenciais para cada 

área curricular e para cada disciplina, que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo 

de cada ciclo e nível de ensino. A opção pelo termo orientações curriculares em vez de 

programas insere-se no conceito de flexibilização curricular, tentando assim que o 
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currículo formal possa dar lugar a decisões curriculares que impliquem estratégias de 

ensino e aprendizagem diversificadas e diferenciadas. 

Primeiramente vamos considerar o texto das orientações curriculares para o 3º ciclo 

do ensino básico, Ciências Físicas e Naturais (ME-DEB, 2001) relativamente ao Tema 

Organizador “Sustentabilidade na Terra” onde se insere o Sub-tema Produção e 

Transmissão do Som. 

Posteriormente identificam-se: 

• os conteúdos de Física que lhe estão subjacentes; 

• as competências a desenvolver;  

• a relevância científica, social, tecnológica e ambiental atribuída ao tema; 

• a incorporação dos saberes disponíveis dos alunos. 

A seguir, transcreve-se um extracto do texto normativo, referente ao sub-tema: 

Produção e transmissão do som 

 Neste sub-tema pretende-se que os alunos conheçam como se produz e detecta o 

som, as suas características e natureza e as suas aplicações. 

• Esta temática pode iniciar-se com a identificação de diferentes tipos de sons e 

de fontes sonoras. Os alunos nestas idades interessam-se por música. Sugere-se 

que levem para a escola instrumentos musicais (tambor, xilofone, flauta, 

guitarra, viola) para classificá-los (percussão, sopro ou cordas), atendendo ao 

modo como os sons são produzidos. Estudar as propriedades dos sons (altura, 

intensidade e timbre). Também podem pesquisar sobre os instrumentos 

musicais usados em diferentes regiões do país e ao longo dos séculos, 

reconhecendo a influência da Tecnologia. 

• Estudar a propagação do som em diferentes meios. Para isso, sugere-se a 

realização de experiências envolvendo a propagação do som nos sólidos, nos 

líquidos e no ar. A realização de experiências no vácuo permite mostrar que o 

som precisa de um meio material para se propagar. 

• Planear diferentes experiências com os alunos para determinação da velocidade 

do som no ar e levá-los, posteriormente, a realizá-las, a elaborar o relatório e a 

discutir os resultados obtidos. Os alunos devem investigar o que acontece ao 

som quando incide em diferentes superfícies e quando passa através de meios 

distintos. 
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• Os alunos podem medir os níveis sonoros nas diversas zonas da escola, usando 

um sonómetro. É importante discutir os problemas de audição que surgem 

quando há exposição a fontes sonoras com intensidade elevada, recorrendo-se, 

se tal for possível, à colaboração de um médico (de acordo com a evidência 

médica, se se conseguir ouvir música proveniente de um walkman a uma 

distância de 2 metros, pode haver distúrbios auditivos para quem o tiver junto 

do ouvido). 

• Sugere-se que os alunos identifiquem aplicações do som no dia a dia e as 

expliquem. 

 

2.2.1 - Conteúdos de Física subjacentes 

 
 A seguir apresentam-se os conteúdos de Física que estão subjacentes ao texto 

normativo das Orientações Curriculares. Deste modo, pode-se facilmente identificar os 

seguintes conteúdos objecto de ensino:  
 

• Fontes sonoras 

Os sons musicais 

Instrumentos musicais 
 

 

 

• Transmissão do som 

O ouvido humano 
 

• Características das ondas 

Frequência 

Comprimento de onda 

Período 

Amplitude 

Velocidade de propagação 
 

 

 

• Atributos do som 

Intensidade 

Altura 

Timbre 

 

• Intensidade sonora e nível de intensidade 

sonora. 
 

• Fenómenos que ocorrem com o som 

Reflexão 

Refracção 

Absorção 
 

• Ultra-sons e infra-sons 

      Espectro sonoro 

      Poluição sonora 
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2.2.2 - As competências a desenvolver 
 

A noção de competência surge na década de 90 do século XX e foi introduzida nos 

sistemas escolares de vários países (desde a Europa à América do Norte e Norte de África). 

Esta relaciona-se com o processo de activar recursos (conhecimentos, capacidades e 

estratégias) em vários tipos de situações, existindo uma necessidade por parte do aluno de 

mobilizar diversos saberes para a sua resolução, desenvolvendo deste modo uma 

autonomia em relação ao uso do saber. Para Perrenoud (2001), a competência é uma mais 

valia (capacidade para resolver problemas, construir estratégias, tomar decisões). 

Sobre a noção de competência o pedagogo dos nossos dias, Jonnaert (2003) refere 

que é uma tarefa executada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, que integra 

saberes, saberes-estar, saberes-fazer ou saberes-tornar-se numa situação dada; uma 

competência é sempre contextualizada numa situação precisa e está sempre dependente da 

representação que a pessoa faz da situação.  

Conforme se denota neste conceito estão presentes três componentes comuns: 

• Os saberes; 

• As capacidades; 

• As situações – problema. 

Por saberes entende-se os conteúdos, os recursos, os conhecimentos. Muitos dos 

saberes são disciplinares e outros são não disciplinares. 

As capacidades relacionam-se com as aptidões de saber-fazer (por exemplo, 

analisar, comparar, discriminar), de saber-estar (por exemplo, participar interessar-se) de 

saber-tonar-se (por exemplo, planificar, adaptar-se). 

A  situação-problema  relaciona-se com a resolução de dificuldades ou de questões 

apresentadas em contexto. Estas dificuldades ou questões são de vários âmbitos – dúvidas, 

contradições, provocações, trabalhos de investigação, trabalhos de projecto.  

Um aspecto inovador da actual reorganização curricular foi a organização do ensino 

com o propósito de desenvolver um conjunto de competências gerais e específicas de cada 

área disciplinar. 

Assim, o desenvolvimento de um grupo de competências que se inserem em 

diferentes domínios, tais como o conhecimento (substantivo, processual ou metodológico e 

epistemológico), o raciocínio, a comunicação e as atitudes, é essencial para a literacia 

científica. Atingir a meta da literacia científica implica que os alunos saibam mobilizar 
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conhecimentos científicos, bem como capacidades que ajudem a pensar que lhes permitam 

descodificar informação e lidar com problemas/situações em contexto real. 

As competências devem ser desenvolvidas transversalmente e em simultâneo, na 

implementação de experiências educativas.  

A seguir apontam-se as competências essenciais para a literacia científica a 

desenvolver durante o 3º ciclo do ensino básico (ME-DEB, 2001): 

• Competências no domínio do conhecimento: 

 Conhecimento substantivo: que se traduz no conhecimento científico propriamente 

dito; 

Conhecimento processual: conhecimento que se relaciona com o processo pelo qual 

se constrói o conhecimento; 

Conhecimento epistemológico: refere-se  ao conhecimento de descobertas de 

cientistas com êxitos e fracassos e com a influência da sociedade sobre a ciência; 

• Competências no domínio do raciocínio: traduzem-se de um modo geral no 

pensamento crítico; 

• Competências no domínio da  comunicação: traduzem-se na capacidade de 

argumentação, na defesa e exposição de ideias; poder de análise e de síntese;  

• Competências no domínio de atitudes: diz respeito à implementação de 

atitudes inerentes ao trabalho em ciência, como por exemplo a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho. 

Elaborar materiais didácticos que contribuam de alguma forma para o 

desenvolvimento destas competências constitui também um dos objectivos deste trabalho. 

Contudo, é de realçar que nem todas elas irão ser desenvolvidas em cada momento, pois o 

que se pretende é que estas sejam alcançadas globalmente no final do 3º ciclo do ensino 

básico (9º ano de escolaridade).  

De seguida transcrevem-se as competências gerais que os alunos deverão adquirir 

ao longo do Ensino Básico (ME-DEB, 2001): 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações do quotidiano; 

• Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para as expressar; 
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• Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para reestruturar o pensamento próprio; 

• Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para apropriação de informação; 

• Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas 

aos objectivos visados; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a utilizar em conhecimento 

mobilizável; 

• Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões; 

• Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

• Cooperar com os outros em tarefas e projectos comuns; 

• Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e qualidade de vida. 

 
2.2.3 - Relevância científica, tecnológica, social  e ambiental atribuída ao 

tema      
     

Ao analisar as orientações curriculares para o ensino básico constata-se que estas 

apontam para uma exploração dos quatro temas gerais segundo uma  perspectiva  de 

interacção entre Ciência – Tecnologia – Sociedade -  Ambiente mais vulgarmente 

conhecida por CTSA.  

 Esta vertente de ensino e aprendizagem tem como objectivo primordial  preparar os 

alunos para usar a ciência e a tecnologia na melhoria das suas condições de vida diária, a 

aplicação do conhecimento científico na vida quotidiana e também a introdução das 

implicações sociais e ambientais do desenvolvimento científico e tecnológico.  

Com base neste tipo de aprendizagem os alunos reconhecem e valorizam a 

importância da ciência para a melhoria das condições de vida da sociedade em geral, a 

formação científica, o uso diário do pensamento científico e a adaptação de uma atitude 

crítica sobre os problemas de hoje no binómio ciência e sociedade. 

 Deste modo, o tema Som permite a tomada de consciência acerca de alguns 

fenómenos do quotidiano, como a música e outras aplicações deste no nosso quotidiano 

como o sonar, a ecografia, etc. 
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  Por outro lado, deparamo-nos com os efeitos nocivos deste na saúde pública, em 

que os futuros cidadãos, neste momento alunos do ensino básico, irão confrontar-se com 

realidades nos órgãos de comunicação social e que para as quais deverão ter capacidade 

para proceder a uma análise crítica acerca de tudo o que possam ouvir ou ver. O ruído 

constitui uma ofensa ecológica com repercussões psicológicas e fisiológicas graves, 

podendo implicar a perda da acuidade auditiva, problemas cardíacos, distúrbios do sono e 

problemas psicológicos (informações da Organização Mundial de Saúde – OMS). Em 

Portugal a surdez é a segunda doença profissional, sendo o ruído apontado como um dos 

principais motivos de reclamação dos portugueses. Num estudo realizado pela ex-Direcção 

Geral do Ambiente, em 1996, constata-se que mais de 60% dos portugueses vive com 

índices de ruído acima dos que a OMS recomenda (mais de 55 dB) e 19% expõe-se a 

barulho incomodativo (mais de 65dB). 

 
2.2.4 - A incorporação dos saberes disponíveis dos alunos 

 
O ser humano desde criança constrói conhecimento. Deste modo, desenvolvem-se 

formas de raciocínio e ideias que funcionam razoavelmente no contexto do senso comum e 

para muitos fins práticos. Os alunos trazem para a sala de aula todo este conjunto de 

saberes, bem como dificuldades, dúvidas e curiosidade para saber mais sobre este ou 

aquele assunto. Grande parte destes conhecimentos não foram obtidos por processo 

académico e nunca serão confrontados com este. Outros alunos interiorizam conceitos mais 

ou menos adequadas, do conhecimento científico ou suas versões alternativas que podem 

ajudar ou dificultar o processo de ensino e aprendizagem sobre um dado assunto científico, 

dependendo da maneira como o professor faz essa mobilização e do modo como o faz. 

 Os saberes disponíveis que os alunos, eventualmente, terão sobre o tema Som, 

poderão relacionar-se, por exemplo, com o funcionamento dos instrumentos musicais, as 

características que pode ter um som ou ainda os possíveis factores que contribuem para o 

agravamento da poluição sonora ou processos de a minimizar. Tais conhecimentos são de 

ter em conta quando se desenvolve este tema. Para além deste tipo de conhecimento 

também possuem a competência para procurarem informação, nomeadamente na internet, 

desde que sejam orientados nas suas escolhas.  
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 Estes saberes disponíveis dos alunos podem originar concepções alternativas, mas 

poderão ter um âmbito mais vasto e poderão enquadrando de um modo mais adequado a 

natureza e o uso dessas concepções.  
 
2.3 - O movimento das concepções alternativas 
 

Tal como foi referido no final da secção anterior, não se pode ensinar Ciências 

Físico-Químicas ou outra Ciência tendo como pressuposto que a aprendizagem de um dado 

conhecimento se inicia nesse momento. 

 Pelo facto de se tratarem de ideias que surgem como alternativas a versões 

científicas, de momento aceites, surge a designação de concepções alternativas. Estas 

concepções não devem ser confundidas como interpretações localizadas ou momentâneas, 

mas sim como potenciais modelos explicativos. 

 O movimento de investigação das concepções alternativas colocou em destaque a 

necessidade do ensino das Ciências em geral e o da Física em particular, ter em 

consideração as concepções dos alunos durante a aprendizagem de conceitos.  

Segundo este movimento que surgiu na década de 70 do século XX, cada indivíduo 

é portador de um conjunto de conhecimentos que resulta da sua percepção do mundo, bem 

como da percepção/compreensão de outros indivíduos, que por sua vez adapta e apropria. 

Grande número dos estudos sobre concepções alternativas de diferentes conceitos 

científicos abrangem alunos de vários graus de ensino (onde se inclui o universitário) em 

diversos países e em variados ramos da Ciência (Física, Química, Biologia e Geologia,...). 

No contexto da educação em Ciência este movimento de investigação representou 

um passo muito grande no caminho da identificação de um corpo de conhecimento 

autónomo e de considerável relevância. 
 

2.3.1 - Características das concepções alternativas 
 

As características mais estudadas relativamente às concepções alternativas são as 

seguintes: 

• Coerência (entendida como a inexistência de contradições internas);  

• Universalidade (uma certa independência relativamente a factores geográficos 

e culturais); 

• Persistência (pressupõe a estabilidade e resistência à mudança); 
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• Consistência (corresponde à utilização da mesma concepção em contextos 

diferentes, ainda que cientificamente semelhantes). 

De seguida descrevem-se resumidamente alguns factores inerentes a cada uma 

delas. 

• Coerência  

 Alguns autores defendem a existência de um sistema coerente de concepções que se 

ligam entre si e que, em muitos casos, apresentam semelhanças com teorias propostas ao 

longo da História da Ciência estando actualmente abandonadas (Pintó et al., 1996). 

Existem outros autores que consideram que isso se passa em algumas situações, noutras 

situações, as concepções formam um conjunto que apresenta uma certa coerência variável, 

isto é, são “... flexíveis e contêm portanto numerosas contradições internas...” (Driver, 

1981:93). Desta forma, está aberta a polémica no que diz respeito à coerência nas 

concepções alternativas.   

• Universalidade  

 Vários estudos mostram ideias semelhantes em comunidades diferentes (Pintó et 

al., 1996). Segundo Wandersee et al. (1994) foi assinalada, igualmente, uma dada 

independência da idade, da capacidade intelectual, da religião e do sexo. 

 Existem estudos indicando que factores culturais, ambientais e linguísticos não são 

alheios à construção de ideias alternativas (Pintó et al., 1996). O número de vezes com que 

as concepções alternativas aparecem varia, em grande parte, com o domínio de 

conhecimento e com o nível e qualidade da instrução recebida (Wandersee et al., 1994). 

 Estes autores salientam, ainda, que o número de vezes com que aparecem certas 

concepções alternativas varia muito com a idade, enquanto outras variam abruptamente.  

• Persistência  

 É sem dúvida notória a persistência das concepções dos alunos. Muitas 

investigações desenvolvidas denotam que algum tempo depois da aprendizagem formal, de 

um certo tema, os alunos voltam aos mesmos conceitos que usavam antes dessa 

aprendizagem. 

 Na perspectiva de Pintó et al.  (1996) esta estabilidade e resistência à mudança leva 

a moderar certas expectativas no que concerne aos programas didácticos: não se pode 

esperar que algumas aprendizagens se efectuem em pouco tempo. Mudar concepções 

criadas ao longo da vida leva o seu tempo. 
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 Giordan e Vecchi (1994) demonstram esta propriedade, ao estudar concepções de 

professores do primeiro ciclo do Ensino Básico, e de alunos do final do 1º e 2º ciclo, 

constatando uma grande semelhança entre elas. Na perspectiva destes autores, essa 

semelhança pode ser explicada com base na grande persistência das concepções. Esta, 

perante as abordagens didácticas tradicionais, é tida como um dos pontos delicados.  

Salienta-se, ainda, que os professores de hoje foram os alunos de ontem e todos tiveram o 

mesmo tipo de formação, pelo menos no que concerne ao facto de não serem tomadas em 

conta as suas representações. 

 Segundo Wandersee et al. (1994) torna-se necessário diferenciar entre “resistência” 

face a uma instrução convencional sustentada e de boa qualidade, envolvendo alunos 

dotados, motivados e bem preparados e um simples erro na aprendizagem num curto 

espaço de tempo em condições desfavoráveis. Ao analisar descrições de investigações 

efectuadas por diversos autores, conclui-se que nem todas as concepções alternativas são 

tenazes. É fundamental distinguir entre os conceitos que podem exigir métodos bem 

delineados de mudança conceptual e aqueles que é provável cederem perante estratégias 

convencionais mesmo que bem planeadas. 

• Consistência  

 Esta propriedade das concepções alternativas assume especial relevância para a 

didáctica, na medida em que se pode ou não estabelecer uma situação de partida para a 

abordagem didáctica de um dado assunto. 

 Embora os primeiros estudos, sobre este tema, admitissem que os alunos usavam as 

suas concepções alternativas de um modo coerente, investigações posteriores obtiveram 

resultados diferentes apresentando a mesma situação num contexto quotidiano e num 

contexto científico. Segundo Pintó et al. (1996) parece evidente que os alunos nem sempre 

categorizam do mesma forma as situações que para os cientistas são semelhantes. 

 Na perspectiva de Driver e Oldham (1986), referem que em virtude das ideias 

científicas leccionadas poderem ser aplicadas em contextos escolares estereotipados, como 

nas respostas de um exame, estas ideias não são usadas fora do contexto formal da escola 

para explicar os fenómenos do nosso dia a dia. Tal põe em evidência o facto dos alunos se 

depararem com dificuldade em relacionar ou associar o que aprendem com as situações da 

vida corrente. Muitas vezes os alunos recorrem à memorização para conseguirem bons 

resultados nos exames/testes, contudo quando lhes é pedido para explicar, prever ou 
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interpretar fenómenos do mundo real constata-se que o que memorizaram é inútil e voltam 

às suas concepções sobre o mundo real (Fellows, 1994). 

 Para Solomon (1983) existe uma dicotomia entre o mundo real e o simbólico, 

denotando-se uma grande dificuldade que os alunos têm em relacionar os dois mundos. 

 
2.3.2 - A importância do conhecimento das concepções alternativas face 

ao processo ensino – aprendizagem de Física 
 

O estudo das concepções alternativas dos alunos é um assunto que tem sido 

enfatizado por muitos autores sob o ponto de vista do processo ensino-aprendizagem das 

ciências mais especificamente o das Ciências Físico-Químicas.  

Procuram-se, assim, desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem que levem a 

uma efectiva mudança conceptual. Contudo, para as implementar é fundamental 

diagnosticar as concepções alternativas dos alunos sobre dado assunto.  

Segundo Cachapuz (1995), a aprendizagem das Ciências não se esgota só na 

mudança de conceitos, mas envolve também mudanças metodológicas. No entender de Gil 

(1986), a pouca existência de competências dos alunos no que diz respeito ao trabalho 

científico, é uma razão considerada fundamental para a difícil tarefa que é a promoção da 

mudança conceptual, sobretudo em alunos mais jovens.  

O trabalho científico, mais concretamente, a actividade prática é um dos processos 

para produzir mudança conceptual. O aluno inicia uma actividade de exploração pessoal 

em que estuda, observa e regista factos, atribuindo um significado às soluções encontradas, 

acabando deste modo por transparecer as suas ideias, pois formula juízos acerca deles. 

Deste modo existe oportunidade para que surjam e se discutam diferentes representações 

das experiências. Ao proporcionar o conflito entre as concepções idiossincrásicas de cada 

aluno e os resultados práticos, poderão ser elaborados novos modelos interpretativos. 

Uma forma de tratamento didáctico das concepções alternativas dos alunos é a sua 

substituição pela versão científica em estudo, em duas etapas articuladas: 

1ª etapa – Desvalorizar a concepção do aluno, destacando as suas limitações e 

fragilidades, questionando sobre a sua utilidade; 

2ª etapa – Tentar incutir no aluno o reconhecimento de que a versão científica em 

estudo é mais coesa, nomeadamente pela sua maior amplitude de aplicabilidade. 
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A criação de situações de conflito cognitivo nos alunos é outra proposta de 

trabalho. Para Cachapuz (1995), é uma maneira de tornar mais fácil rupturas conceptuais. 

Tal como refere o autor, este processo enfatiza a possível interacção entre os alunos como 

um meio fundamental para o desenvolvimento intelectual, ou seja, explorando o percurso 

da aprendizagem como uma co-construção. Desta forma dever-se-á destacar o trabalho em 

grupo, no que diz respeito a situações-problema, de modo a facultar propostas aos alunos, 

bem como proceder à exploração da intersubjectividade. 

Para existir mudança conceptual, só por si, não basta haver situação de conflito. O 

conhecimento é construído como mediador do conflito, isto é, ajuda a explicar a 

importância das actividades construtivas na aprendizagem dos alunos. 

Muitos estudos realizados têm mostrado que existem certos paralelismos entre as 

concepções alternativas dos alunos e modelos históricos da ciência, ou seja ideias que eram 

aceites pela comunidade científica de então. Este tipo de convergência não chega, só por si, 

para demonstrar que o aluno reproduz as fases da produção de ciência. No entanto, 

proporcionam uma interessante abordagem de uma unidade didáctica atendendo à vertente 

da sua evolução histórica. 

É de salientar que qualquer que seja o modo de abordagem escolhido, o 

planeamento e a organização do processo de ensino-aprendizagem deve ser realizado tendo 

em conta as ideias prévias dos alunos, adquiridas quer através do ensino precedente, quer 

através das suas vivências pessoais. Em muitos casos as concepções alternativas orientam 

os esforços do professor para dados aspectos dos conceitos que é preciso investir, servindo 

portanto como indicadores para a aprendizagem. 
 
2.4 - Concepções alternativas em Física: caso particular do Som 
 

Uma  primeira constatação que se faz ao efectuar uma pesquisa bibliográfica sobre 

o tema das concepções alternativas é que a literatura sobre diversos tópicos da Física e da 

Química é bastante vasta. 

 Os temas de Física que assumem uma maior relevância são, entre outros: 

electricidade, luz, calor e temperatura, força e movimento, energia e som. A seguir, 

referem-se como exemplo algumas concepções alternativas em Som: 

• Associação entre velocidade de propagação e potência da fonte. A velocidade 

de propagação não está associada ao meio de propagação. 
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• A velocidade de propagação decresce com a distância. 

• Quanto mais denso é um meio mais difícil é a propagação. 

• O som propaga-se no vazio. 

• O som transmite-se numa dada direcção por colisões entre partículas. 

• O som não pode atravessar a superfície de separação entre dois meios. 

• O eco resulta da colisão do som com um obstáculo. 
 

 A investigação de algumas ideias, que envolvem o conceito de som, é sem dúvida 

um dos objectivos deste estudo.  

 Elaborou-se uma pesquisa bibliográfica das ideias dos alunos sobre este assunto, 

uma vez que é importante conhecê-las antes da sua leccionação. 

 Existem algumas investigações relativamente a esta temática das quais se salientam 

quatro estudos que se passam a referir: 

• Primeiro estudo: - Realizado no Canadá, incide sobre uma amostra de dez 

estudantes universitários de Física (Linder e Erickson, 1989); 

• Segundo estudo - Efectuado em Portugal, incide sobre uma amostra de 

estudantes dos ensinos básico e secundário (Caldeira et al., 1991); 

• Terceiro estudo - Incide sobre uma amostra de catorze estudantes universitários 

de  física, canadianos e sul-africanos (Linder, 1993); 

• Quarto estudo - Realizado em Portugal, envolveu 50 estudantes de diferentes 

níveis de escolaridade, foca as dificuldades conceptuais no ensino e 

aprendizagem dos fenómenos ondulatórios (Portela, 1994). 

Passam-se a destacar os aspectos considerados mais relevantes de cada estudo: 

Primeiro estudo: - Realizado no Canadá, incide sobre uma amostra de dez estudantes 
universitários de Física (Linder e Erickson, 1989)  
 

Foca as conceptualizações dos alunos sobre som tendo como ponto de partida as 

entrevistas clínicas com uma variedade de demonstrações e experiências. Para Marton 

(1981) a análise das transcrições verbais é elaborada com base numa perspectiva 

fenomenográfica, tendo como objectivo a detecção, nos alunos, de formas diferentes de 

elaborar significados no que diz respeito a fenómenos sonoros. 

Estas ideias foram agrupadas em dois tipos diferentes de explicação, conforme a 

perspectiva em que se colocava o aluno: microscópica ou macroscópica. 
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A - Perspectiva microscópica 

A explicação diz respeito ao comportamento de moléculas, as ideias dos alunos 

indicam uma percepção para a materialização do som (partícula de som). Segundo os 

autores existem duas características básicas para estas ideias: a conceptualização da 

molécula transportadora de som e a da molécula condutora de som. 

Conceptualização da molécula transportadora de som 

• A sua propagação é tida como um processo de transporte de entidades sonoras, 

(pequenas “coisas” responsáveis por aquilo que ouvimos), através do meio, 

realizado por moléculas individuais desde a fonte sonora até ao ouvido. 

Segundo os autores esta conceptualização do som invocou um mecanismo para 

a sua propagação que consistia em “objectos” minúsculos e discretos 

responsáveis por aquilo que ouvimos.  

  Assim a propagação do som é acompanhada por um transporte directo das 

partículas de um ponto para outro ponto do meio. 

Conceptualização da molécula condutora de som 

• A sua propagação é entendida como o resultado de transferência de vibrações 

ou perturbações por um efeito de condução de uma molécula para a próxima. 

Nesta perspectiva, a propagação do som não envolve o transporte de matéria entre 

diferentes pontos do meio. O mecanismo de propagação do som é tido como um conjunto 

de colisões moleculares em linha recta, efeito de dominó, que possibilita a transferência de 

partículas sonoras, ou como resultado de um acoplamento de ressonância entre moléculas. 

Nestas duas vertentes está elucidada a transferência de propriedades macroscópicas para o 

plano microscópico. 

B – Perspectiva macroscópica 

No que concerne à perspectiva macroscópica, isto é, aquela em que a explicação se 

dá através das propriedades do meio tais como pressão e densidade, as concepções dos 

alunos indicam que o som é uma espécie de substância. A conceptualização do ar em 

movimento e a conceptualização do padrão em movimento são duas categorias básicas que 

os autores determinaram. 

Conceptualização do ar em movimento 

• Nesta conceptualização o som era visto como uma substância que fluía na 

forma de um elemento volúmico limitado de ar em movimento. 
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Conceptualização do padrão em movimento 

• Aqui verifica-se uma interacção entre o conhecimento prévio do estudante e a 

terminologia adoptada no ensino formal de Física. Assim, dá-se como que uma 

certa materialização da perturbação que se propaga, ou seja, a substância do 

som é uma espécie de “perturbação” que se propaga através de um meio, sendo 

o ar o meio privilegiado.  

Segundo estudo - Efectuado em Portugal, incide sobre uma amostra de estudantes 
dos ensinos básico e secundário (Caldeira et al., 1991) 

Neste estudo refere-se a evolução histórica do conceito de som e os resultados de 

um levantamento de ideias dos alunos, dos ensinos básico e secundário, sobre som. Desta 

forma, chegou-se à conclusão da existência de paralelismos entre estas duas vertentes. 

A primeira etapa deste estudo relacionou-se com o levantamento prévio das ideias 

dos alunos onde se procedeu à administração de um questionário de resposta aberta, com o 

objectivo de detectar alguns modelos conceptuais na interpretação de fenómenos sonoros. 

Na segunda etapa, envolvendo uma amostra de 180 alunos de vários níveis sócio-culturais, 

procedeu-se à elaboração de um novo questionário, com base nos dados recolhidos no 

primeiro, tendo em vista uma pesquisa mais sistematizada.   

Pretendeu-se detectar as ideias dos alunos sobre o modo de produção, propagação, 

percepção e propriedades do som. Relativamente à 1ª etapa do estudo, registaram-se 

algumas características das concepções dos alunos, como por exemplo: 

• O som como substância; 

• O ar como meio privilegiado de propagação; 

• A variação de modelos de explicação consoante o nível etário; 

• A utilização inadequada de um modelo ondulatório simplista e a dificuldade de 

compreensão do que é uma onda e suas propriedades.  

Outro aspecto importante relaciona-se com as conclusões relativas à 

conceptualização de onda, quando aplicada a fenómenos sonoros. Segundo Caldeira et al. 

(1991) para explicar propriedades do som tais como propagação, reflexão, etc., alunos de 

níveis etários mais baixos utilizam um modelo que se poderia denominar “corpuscular”. 

Alunos de anos mais avançados utilizam frequentemente um “modelo ondulatório”, 

contudo de forma inadequada. Neste “modelo ondulatório” surge a analogia com os 

“círculos de água no tanque”. Desta forma a sua interpretação é baseada numa propagação 

bidimensional das ondas sonoras à semelhança das ondas superficiais num lago. 
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Como foi focado anteriormente é de realçar ainda um paralelismo entre as ideias 

dos alunos e ideias que correspondem à evolução histórica do conceito de som. A este 

respeito Caldeira et al. (1991) constatam, por exemplo, algumas ideias sobre a concepção 

do som como substância. Referem que tanto pode tratar-se de uma entidade vagamente 

definida, como ter contornos precisos, ou seja, tratar-se de um corpo. Existe mesmo quem 

fale em partículas de som, à maneira de Lamarck ou Phanjas e faça alusão a um 

mecanismo corpuscular para explicar a propagação e reflexão do som. 

Estes paralelismos reforçam o papel da História da Ciência na concepção de 

estratégias construtivistas de ensino e aprendizagem. 

Por outro lado, Sequeira e Leite (1991), referem que a História da Ciência pode 

antecipar as ideias alternativas dos alunos, fornecendo aos professores de Física algumas 

orientações de como lidar com essas ideias, materiais de ensino e abordagens que podem 

ser utilizadas na sala de aula para mudar as ideias dos alunos dentro duma perspectiva 

construtivista da aprendizagem. 

Terceiro estudo - Incide sobre uma amostra de catorze estudantes universitários de  
Física, canadianos e sul-africanos (Linder, 1993)  
 

Este estudo surge na mesma perspectiva do trabalho anterior de Linder e Erickson 

(1989) utilizando o mesmo método, a entrevista clínica, e o mesmo procedimento analítico, 

o da categorização fenomenográfica. A categorização das respostas dos alunos conduziu a 

três conceptualizações qualitativamente diferentes no que diz respeito à velocidade do som. 

Pode-se dizer então que existem três factores influenciadores: 

• As moléculas obstruem o transporte do som através do meio dificultando a sua 

propagação. Essa obstrução pode ser devida ao tamanho das moléculas ou à 

densidade de moléculas no meio de propagação; 

• A separação molecular determina a rapidez da propagação; 

• A velocidade do som é directamente proporcional à compressibilidade do meio. 

Neste estudo, tal como nos dois primeiros, regista-se um grupo de características 

comuns no que respeita a concepções dos alunos sobre som:  

Perspectiva microscópica 

• Molécula transportadora de som. 

• Molécula condutora de som. 
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Perspectiva macroscópica 

• Ar em movimento. 

• Padrão em movimento. 

Aspectos Gerais 

• Visão corpuscular da propagação do som. 

• Som como uma espécie de substância. 

• Ar como meio privilegiado de propagação do som. 

• Dificuldade de compreensão do conceito de onda. 

• Divórcio entre os conceitos de som e de onda. 

Velocidade do som (factores influenciadores) 

• As moléculas (tamanho ou densidade) obstruem a propagação do som. 

• A separação molecular determina a rapidez da propagação. 

• A velocidade do som é directamente proporcional à compressibilidade do 

meio. 

Quarto estudo - Realizado em Portugal,  envolveu 50 estudantes de diferentes níveis 
de escolaridade e foca as dificuldades conceptuais no ensino e aprendizagem dos 
fenómenos ondulatórios (Portela, 1994) 

 
Este estudo aborda, numa perspectiva qualitativa, as concepções dos alunos dos 

ensinos básico e secundário acerca de fenómenos ondulatórios de natureza mecânica. 

Pretende contribuir para uma melhor compreensão das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos neste domínio. 

A parte empírica do estudo envolveu 50 estudantes de diferentes níveis de 

escolaridade. 

 A metodologia utilizada foi a entrevista de demonstração individual, em que as 

questões colocadas aos alunos se baseiam num conjunto de demonstrações experimentais.  

A análise dos dados foi feita a partir da transcrição das entrevistas gravadas. A 

categorização das respostas dos alunos envolveu a detecção de certos elementos fulcrais 

nas suas ideias que integrassem e generalizassem os aspectos semelhantes. 

De seguida são transcritas algumas características das concepções dos alunos sobre 

a propagação do som: a natureza da propagação, mecanismo de propagação, papel do 

meio na propagação, velocidade de propagação, representação da propagação e 

concepção das ondas sonoras. 
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Natureza da propagação 

• A propagação do som não consiste na propagação de vibrações. 

• Existe uma força associada à propagação do som. 

Mecanismo de propagação 

• Modelo do dominó: o som propaga-se através de choques consecutivos 

entre as moléculas. 

• Modelo de transporte: o som é transportado pelas perturbações do ar. 

Papel do meio na propagação 

• O som pode propagar-se no vácuo. 

• O ar é o meio privilegiado para a propagação do som. 

• A propagação é tanto mais difícil quanto maior for a densidade do meio. 

• Concepção do meio como um obstáculo à propagação do som: o meio 

exerce uma força de atrito sobre o som que dificulta a sua propagação. 

Velocidade de propagação 

• A “velocidade de propagação” do som no ar é finita. 

• Quanto maior for a densidade do ar, menor deverá ser a “velocidade de 

propagação”. 

• Um aumento de temperatura do ar origina um aumento da “velocidade de 

propagação” do som. 

• Um som mais intenso propaga-se mais rapidamente. 

• A “velocidade de propagação” diminui conforme aumenta a distância à 

fonte sonora. 

Representação da propagação 

• Visão macroscópica: o ar move-se com o som ou as perturbações do ar 

influenciam e/ou são influenciadas pelo som. 

• Visão microscópica: o som provoca um aumento da agitação molecular ou 

origina um movimento molecular na direcção e sentido da propagação. 

Concepção das ondas sonoras 

• Surge ligada à natureza “substancialista” do som. 

• As ondas sonoras são uma “entidade” que se move através do espaço. 

• As representações gráficas das ondas são apropriadas de uma forma 
concreta. 
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2.5 - As actuais perspectivas para o ensino - aprendizagem das Ciências 
 
Até cerca da década de 50 do século passado, o nosso planeta parecia demasiado 

grande e os respectivos problemas eram de índole local. Todavia, nos nossos dias a questão 

da globalização torna fundamental o conhecimento da situação geral do mundo. A procura 

de soluções para o estado em que está o nosso planeta cabe a todos, como cidadãos, e cabe 

aos professores despertar para esse facto. 

Ao iniciarmos o século XXI, a ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes 

na sociedade e muito do que era considerado antigamente só para alguns chega até nós dos 

mais diversos modos. A informação é facilmente divulgada e está ao alcance de qualquer 

um. Para a entender e a analisar torna-se fundamental ter um conhecimento, ainda que 

eventualmente reduzido, sobre ciência e tecnologia, razão pela qual deverá fazer parte da 

formação de todo e qualquer cidadão. 

Neste contexto surge uma nova perspectiva de ensino designado por Cachapuz et 

al, (2000a) como Ensino por Pesquisa.   

Trata-se de uma concepção de ensino em que os conteúdos científicos devem ser 

compreendidos não como metas de ensino, mas antes como meios para atingir fins 

educacionais e sociais mais importantes. A educação em ciência torna-se deste modo mais 

completa, integrando outras vertentes humanísticas e culturais, como parte do 

conhecimento científico, ultrapassando a ideia de que este será uma meta em si mesmo. 

Nesta linha, os conteúdos são usados para a formulação e o estudo de situações e 

problemas, adquirindo destaque num quadro mais vasto, que é originado pela procura de 

soluções para questões que interessam ou estão bastante próximas dos reais interesses dos 

alunos. 

Existe uma convicção, cada vez mais forte, que esta nova perspectiva de ensino 

apela para uma formação e desenvolvimento global do aluno no sentido de accionar: 

• A inter e transdisciplinaridade; 

• A abordagem de situações-problema do quotidiano; 

• O pluralismo metodológico; 

• Os desafios colocados por uma avaliação formadora. 

Para Almeida (2001) e Cachapuz et al. (2000a), uma perspectiva que procura 

respeitar e envolver o aluno como indivíduo, deve tentar encontrar processos 

metodológicos mais abertos e diferenciados. 
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 A tabela  seguinte (Tabela 2.1) sintetiza as principais características do Ensino por 

Pesquisa de acordo com as suas dimensões, a saber: finalidades do ensino, conceito de 

aprendizagem, papel do professor e do aluno, sala de aula e trabalho experimental. 

 

Tabela 2.1 – Perspectiva de Ensino por Pesquisa (Adaptado de Cachapuz et al., 2000a) 

Finalidade • Construção de conceitos, competências, atitudes e valores; 
• Ênfase na educação. 

Aprendizagem 
• De acordo com perspectivas sócio – construtivistas; 
• Superação de situações problemáticas; 
• Conhecimento para a acção. 

Papel do Professor 

• Organizador de processos de partilha, interacção e reflexão crítica; 
• Promotor de debates sobre situações problemáticas, fomentando a 

criatividade e o envolvimento dos alunos; 
• Problematizador de saberes. 

Papel do Aluno 

• Activo assumindo um papel de pesquisa; 
• Reflecte criticamente sobre as suas formas de pensar, de agir e de 

sentir; 
• Estabelece um equilíbrio dinâmico entre o agir e pensar. 

Sala de Aula • Espaço de construção de saberes. 

Trabalho 
Experimental 

• Previsão/observação/explicação; 
• Desenvolver actividades mais abertas, encontrar (re)soluções para 

problemas, anteriormente definidos e com que os alunos se debatem.
 
 
2.5.1 – A inter e a transdisciplinaridade 
 

O Ensino por Pesquisa enfatiza a inter e a transdisciplinaridade no ensino das 

ciências. Tal deve-se ao facto, de cada vez mais, a resolução de problemas reais precisar da 

intervenção de variados domínios e de precisar de entender o mundo de forma global e 

complexa, procurando conciliar as análises fragmentadas do saber disciplinar (Cachapuz et 

al., 2001). 

Com o objectivo de focar as principais diferenças entre inter e transdisciplinaridade 

sintetizam-se as ideias fundamentais inerentes a cada uma delas na Tabela 2.2: 
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Tabela 2.2  - Tipo de relações entre as disciplinas (Adaptado de Leite et al., 2001) 

Designação Caracterização 

Interdisciplinaridade 

Existe uma valorização de um conjunto de disciplinas que se 
inter-relacionam. Estas relações podem ir desde o 
estabelecimento de processos de comunicação entre elas até à 
integração de conteúdos e conceitos fundamentais que 
proporcionem uma visão global das situações. 

Transdisciplinaridade 

Trata-se do nível máximo de coordenação entre todas as 
disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino/inovação. A 
incorporação é total, o que torna fácil a interpretação e o 
entendimento das realidade sem parcelamento das disciplinas. 

  
Neste  contexto, surge o trabalho de projecto curricular de escola e de turma. Estes 

pretendem ser meios facilitadores da organização e da dinâmica de mudança que levem a 

aprendizagens com sentido, numa escola de sucesso para todos. A noção de projecto 

curricular parte da convicção de que a reorganização do currículo nacional, para que se 

atendam as disposições e características dos diversos contextos, tem mais possibilidade de 

originar intenções educativas adequadas e deduzir um processo formativo de melhor 

qualidade para todos os alunos. 

 Nesta linha, Roldão (1999:44) considera os projectos curriculares como “...a forma 

particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um currículo face a uma 

situação real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo modos 

específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução das aprendizagens 

que integrem o currículo para os alunos concretos daquele contexto”. 

 Para Vaidenu (1992), a promoção da interdisciplinaridade no ensino é algo a 

defender, como uma maneira de conceber e organizar os conteúdos do ensino, por recurso 

a métodos globais e interdisciplinares susceptíveis de produzir conhecimentos equilibrados 

e integrados quanto às exigências da vida social, da ciência e do mundo contemporâneo. 

Deste modo advoga-se a auto-aprendizagem contínua, fazendo prevalecer a sequência 

saber-ser / saber-fazer / conhecimentos.  

 
2.5.2 – A abordagem de situações - problema do quotidiano  
 
 Este tipo de abordagem de situações-problema, ligados ao dia a dia dos alunos, irá 

permitir uma melhor reflexão sobre os processos da ciência e da tecnologia, bem como das 

suas inter-relações com a sociedade, Ciência-Tecnologia-Sociedade. Implementar 
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projectos, argumentar e comunicar são prestações fundamentais para o desenvolvimento 

dos cidadãos.  

Desta forma, atendemos ao que Damásio (1999) refere sobre os dois planos da 

consciência e ajudemos os alunos a passar do plano mais simples e básico, que nos permite 

reconhecer o impulso para conservar a vida e desenvolver um interesse por si mesmo, para 

uma consciência no seu plano mais complexo e elaborado, que nos ajuda a desenvolver um 

interesse pelos outros e a cultivar a arte de bem viver.  

 
2.5.3 – O pluralismo metodológico 
 
 O  Ensino por Pesquisa abrange um pluralismo metodológico que se expressa por 

exemplo no trabalho prático, na procura, selecção e organização da informação, ou seja, o 

trabalho de pesquisa, o recurso à História da Ciência, diagnóstico de concepções 

alternativas, resolução de problemas, utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação, entre outros. 

Estas são algumas das abordagens possíveis para esta perspectiva de ensino. 

Posteriormente descrevem-se de uma forma mais clara, mas sucinta, as seguintes 

metodologias: 

• O recurso à História da Ciência; 

• Trabalho Prático; 

• Utilização das tecnologias de informação e comunicação; 

• Resolução de Problemas; 

• Recurso a meios auxiliares. 

 

2.5.3.1 – O recurso à História da Ciência 
 

Este tipo de recurso é usado quando se abordam concepções das Ciências Físico- 

-Químicas, acompanhando as ideias principais ao longo do tempo, ou seja, a sua evolução 

histórica. Quando tal sucede, o processo ensino-aprendizagem assume um carácter mais 

humanista. Dá uma perspectiva de evolução através do tempo dos conhecimentos 

científicos. 

Segundo Caraça (1997a:24) “Cada geração que surge reinterpreta os saberes que 

lhe são transmitidos, apropriando-se deles, e é sobre esta nova base de representação da 
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realidade que se definirão novos conhecimentos que sustentam a actividade societal, até 

que uma nova geração recomece este processo”. 

Utilizar a História da Ciência permite: 

• Tornar o processo ensino-aprendizagem  mais reflexivo e estimulante; 

• Melhorar o entendimento dos conteúdos; 

• Melhorar o conhecimento da estrutura da ciência;   

• Proporcionar o contacto com o percurso histórico de dado conceito e/ou o de 

cientistas; 

• Um tratamento das concepções alternativas (como já foi referido 

anteriormente). 

 Para completar o que foi descrito importa salientar que a História da Ciência 

integra muitas situações de interdisciplinaridade e valoriza a sua contribuição no acesso ao 

conhecimento científico e aspectos de ordem metodológica. A transposição de 

contribuições desta ordem, para as práticas pedagógicas, assume actualmente um papel 

preponderante no contexto educacional. 

 
2.5.3.2- O trabalho prático 
 

Actualmente o trabalho prático é alvo de debate e reflexão na Educação em 

Ciências, fazendo surgir intervenções, nem sempre convergentes, de vários elementos, 

nomeadamente, professores, especialistas, decisores de currículo e responsáveis de 

políticas educativas regionais, nacionais e internacionais. 

O trabalho prático é entendido como uma concepção geral, onde se englobam 

actividades em que o aluno está envolvido a vários níveis. Estes níveis podem ser do 

domínio psicomotor, cognitivo e afectivo.  

Este tipo de trabalho abrange, entre outras, actividades de Trabalho Laboratorial, 

Trabalho Experimental e actividades de Resolução de Problemas de papel e lápis como 

alegam Dourado (2001) e Leite (2001). 

Estes autores classificam as diversas actividades em: 

• Actividades de Trabalho Prático as que presumem o elevado envolvimento dos 

alunos na sua realização; 

• Actividades de Trabalho Laboratorial aquelas que abarcam o uso de materiais 

de laboratório, mais ou menos convencionais, que podem ser efectuadas num 
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laboratório ou numa sala normal. Tem a ver com o local e material que se 

utiliza. Podem ser ou não actividades experimentais; 

• Actividades de Trabalho Experimental aquelas cujo controlo e manipulação de 

variáveis são tidos em consideração. Tem a ver com a metodologia utilizada. 

Podem ser ou não laboratoriais; 

• Actividades de Trabalho Laboratorial do tipo experimental são actividades que 

acatam o critério do controlo e manipulação de variáveis e o critério do local e 

material que utilizam. 

O facto do aluno se poder envolver cognitivamente pode ocorrer mesmo em 

demonstrações, quando os alunos ao observarem o desempenho feito pelo respectivo 

professor, lhe é solicitado a formulação de previsões, a interpretação e análise de dados e a 

procura de explicações (Leite, 2001). 

A nível psicomotor o envolvimento pode ocorrer quando os alunos executam as 

respectivas tarefas, manipulam materiais e utilizam equipamentos (Leite, 2001). 

No que diz respeito às actividades que têm em conta as ideias prévias dos alunos, 

elas são reconhecidamente muito importantes. Para Hodson (1994) permitem: 

• Identificar os pontos de vista dos alunos; 

• Desenhar experiências para explorar essas ideias e pontos de vista; 

• Oferecer estímulos para que os alunos desenvolvam e modifiquem essas ideias 

e pontos de vista; 

• Apoiar as intenções dos alunos de voltar a pensar e reelaborar as suas ideias e 

pontos de vista. 

Quando o objectivo das actividades desenvolvidas é tornar mais fácil a mudança 

conceptual do aluno então é essencial “...confrontar as pré-concepções dos alunos num 

ciclo conceptual dinâmico, num percurso de aquisição progressiva de concepções mais 

científicas.” (Valente (1997) citado por Leite, 2001: 85). 

Segundo Leite (2001) esta forma de actividades, conhecidas por actividades de 

Gunstone, privilegiam a previsão, a observação e a explicação (Prevê-Observa-Explica), 

considerando assim: 

• A previsão é o processo que conduz o aluno a pensar sobre um dado 

acontecimento ou fenómeno, de forma fundamentada e apresentando a sua 

explicação; 
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• A observação é o processo que conduz o aluno a realizar as observações que lhe 

permitem testar as suas previsões, confrontando o que aconteceu com o que 

tinha previsto; 

• A explicação é o processo que conduz o aluno à procura de justificações para o 

que efectivamente acontece, muito em especial quando os dados obtidos não 

validam as suas previsões. 

Para Campanário (2000) este tipo de actividades apela à motivação dos alunos 

tornando-os mais conscientes de que a Ciência pode ser contra-intuitiva e que todo o 

processo de aprendizagem requer um dado esforço de abstracção, sendo também 

actividades que levam o aluno a tomar consciência de que a ciência serve para 

compreender situações e problemas do dia a dia. 

 
2.5.3.3 - Utilização das tecnologias de informação e comunicação 
 

Vivemos sem dúvida numa época de grande desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação com o acesso a redes globais de computadores, a base de dados, 

ao correio electrónico, a bibliotecas virtuais, a CD – Rom`s, enfim a uma variada oferta de 

recursos. 

 A integração escolar das tecnologias de informação e comunicação está em curso e 

a sua utilização pedagógica é vista como um pilar para a utilização/modernização da 

educação nas vertentes tecnológica, científica, cultural e social, partindo-se do princípio 

que essa utilização é geradora de transformações no trabalho escolar e no aluno como 

cidadão. 

 Relativamente ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, as tecnologias de 

informação e da comunicação apresentam grandes potencialidades nomeadamente no que 

concerne ao facto de se poderem aferir ideias, mediante simulação de experiências, 

dotando  os alunos de uma maior autonomia nas aprendizagens. Tal confere-lhes uma 

maior rentabilização nas pesquisas, para seleccionar o principal, para apropriar o que se 

escolhe, etc. Relativamente às simulações, Ferreira (1997:40) refere “A  possibilidade de 

simular a realidade física e de disponibilizar informação científica, através de 

computadores, constitui hoje em dia um recurso pedagógico poderoso para o ensino da 

Física e das Ciências em geral. Não se substituindo à experimentação concreta, a 

exploração do software educativo pode e deve servir, no entanto, como o seu 
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complemento, para um maior enriquecimento dos conteúdos do ensino e uma 

aprendizagem mais fácil e profunda.” 

Para Cachapuz et al. (2001) torna-se essencial a utilização de e-mail, chat-rooms, 

newgroups, onde os alunos trocam e partilham experiências, quer na etapa de execução 

quer na comunicação onde se realizam debates em tempo real, interagindo com diferentes 

alunos de outras escolas nacionais ou estrangeiras onde se podem constituir autênticas 

comunidades de aprendizagem. 

 
2.5.3.4- A resolução de problemas  
 

Na construção de um currículo de Ciências é sem dúvida fundamental a resolução 

de problemas, por aceder não só ao desenvolvimento do conhecimento conceptual, mas 

também conhecimento processual e competências que, inúmeras vezes, os cidadãos têm de 

apelar quando se defrontam com problemas no seu quotidiano. 

 Para Gouveia (1996), de um modo implícito ou explícito todos os programas de 

Ciências Físico-Químicas do ensino básico dão destaque à resolução de problemas. 

Esta importância está relacionada com diversas razões: 

• Uma abordagem curricular numa perspectiva de Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente implica actividades neste contexto; 

• Colocar o aluno perante situações problemáticas é uma estratégia para, sob o 

ponto de vista construtivista, ocorrer mudança conceptual; o processo de 

resolução de problemas proporciona ao aluno meios para pensar; 

• Mostra uma perspectiva mais real da vertente progressiva do conhecimento 

científico, desenvolvendo desta forma competências como a criatividade, o 

espírito crítico, etc. 

Neste contexto, parece ser realista adoptar abordagens que ajustem alguns aspectos 

do modelo de ensino e aprendizagem centrado na resolução de problemas, com 

procedimentos considerados mais acessíveis ao contexto social actual, nas condições das 

escolas em geral, e da sala de aula em particular, acautelando as necessidades dos alunos, 

tanto actualmente como futuramente. 
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2.5.3.5- Recurso a meios auxiliares 
 

Para que um ambiente de aprendizagem tenha sucesso é necessário que se coloque 

em prática um conjunto de diferentes recursos. 

O facto de se poderem utilizar meios auxiliares dá acesso, por exemplo, à 

transmissão ou recriação de acontecimentos, muitas vezes impossíveis de trazer para  a sala 

de aula, tais como: experiências e demonstrações de difícil implementação; testemunhos, 

conferências e entrevistas; actividades desportivas, culturais e recreativas, etc. 

Desde que devidamente escolhidos, os meios auxiliares podem ser usados em 

qualquer fase do processo educativo (início, desenvolvimento ou síntese). Por exemplo, 

pedir a colaboração de profissionais externos à Escola poderá ter um impacto bastante 

positivo na implementação de um processo de ensino-aprendizagem de um dado tema, 

tanto mais se estes profissionais trabalharem nas áreas em que os conteúdos/conceitos a 

leccionar se inserem. Neste contexto, será sem dúvida uma mais valia para a consecução da 

abordagem e poderá ser um meio de trabalhar no sentido de alcançar algumas 

competências gerais para o ensino básico, nomeadamente as que se passam a referenciar: 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações do quotidiano; 

• Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e qualidade de vida. 

O recurso aos audiovisuais é outro meio privilegiado que pode servir como 

motivação, introdução, desenvolvimento ou síntese de um dado assunto. Possibilita  a 

clarificação de conceitos, apresentação de informação, desde que sejam utilizados de forma 

adequada, permitindo uma diversificação de estratégias e atender aos diferentes modos de 

funcionamento cognitivo. 

 
2.5.4 – Os desafios colocados por uma avaliação formadora 
 
 Como se sabe, em contexto escolar é indispensável a avaliação. Trata-se de um 

processo complexo pois tem inerentes diferentes finalidades e conjecturas e tem implícitos 

juízos de valor, o que origina normalmente um carácter subjectivo. Todavia, deverá ser 

compreendida como uma vertente essencial e com uma consequência positiva na aquisição 

de conhecimentos e num factor que estimule os alunos ao envolvimento no processo 
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ensino-aprendizagem.  Nas diferentes circunstâncias, deverá estar directamente envolvida 

com as actividades que os alunos praticam. Tem de ser estruturada contemplando as 

diferentes experiências educativas, dado que não se avalia da mesma maneira o 

conhecimento de factos, uma actividade experimental ou a construção de um projecto. A 

avaliação deve sempre actuar de um modo positivo sobre todo o processo ensino- 

-aprendizagem. 

 Para o destaque dado à avaliação das aprendizagens contribui sem dúvida a 

avaliação de conhecimento holístico das ideias científicas e o entendimento crítico da 

Ciência e do pensamento científico. À avaliação das competências deve ser dada atenção 

como preparação para a vida adulta, quer para o desempenho de uma tarefa profissional 

quer para todo um processo de aprendizagem que ocorre ao longo da vida. Pretende-se, 

nesta perspectiva, que a educação em ciência permita desenvolver e avaliar a competência 

para entender a argumentação científica, a competência para compreender a respectiva 

linguagem e também a apresentação das ideias científicas.  

 Existe, assim, necessidade de conceber novos instrumentos para a avaliação do 

conhecimento científico dos alunos de forma a que: 

• O destaque tradicional da avaliação de componentes específicas e 

compartimentadas do conhecimento dos alunos seja reduzida; 

• O destaque da avaliação das competências dos alunos, desenvolvidas em 

experiências educativas diferenciadas seja aumentada. 
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Capítulo 3. 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 
3.1 – Introdução 
 
 No presente capítulo apresenta-se e alicerça-se a metodologia adoptada neste 

estudo. A escolha de uma metodologia de investigação terá forçosamente de estar 

adequada ao(s) objectivo(s) do estudo e à natureza do problema de investigação. Este 

estudo abrangerá um conjunto de actividades que terão de ser efectuadas em contexto de 

sala de aula bem como a construção de recursos/materiais didácticos.  

 Com base na sua especificidade este capítulo encontra-se dividido em três partes.  

Na 1ª parte do capítulo referem-se alguns aspectos inerentes à investigação em 

educação, apresentam-se os intervenientes no estudo e  faz-se uma abordagem à concepção 

das estratégias a serem implementadas.  Abarca assim, as seguintes secções: 

• Investigação em educação (secção 3.2); 

• O modelo de investigação adoptado no estudo (secção 3.3);   

• Os intervenientes no estudo (secção 3.4); 

• Aspectos a ter em consideração na concepção das estratégias de ensino- 

aprendizagem (secção 3.5); 

Na 2ª parte do capítulo apresenta-se a organização e implementação das estratégias 

de ensino-aprendizagem e consequentemente todo o processo que lhe é característico. 

Deste modo, consta das seguintes secções: 

• Mapa conceptual do tema Som (secção 3.6); 

• Documento orientador da implementação das estratégias (secção 3.7); 

• Organização e implementação das estratégias (secção 3.8); 

• Avaliação das aprendizagens (secção 3.9). 

Na 3ª parte do capítulo apresenta-se todo o processo inerente à metodologia de 

recolha e análise de dados. Encontra-se organizado da seguinte forma: 

•  A metodologia de recolha de dados (secção 3.10); 

• A metodologia de análise de dados recolhidos (secção 3.11). 
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 Parte I 

 
3.2 – Investigação em educação 
 

O tipo de metodologia adequada a uma investigação depende da natureza da própria 

investigação, ou seja, do problema e dos objectivos da investigação e, consequentemente, 

da natureza dos dados recolhidos, da forma como estes são analisados e deles se derivam 

os seus significados. Assim, a metodologia de investigação escolhida deverá ser adequada 

ao problema de investigação : 

 Conceber e validar estratégias de ensino-aprendizagem, a partir da análise de 

dificuldades sobre conceitos de som, no contexto da actual reorganização curricular do 3º 

ciclo do ensino básico. 

Em Educação a investigação tem sido conduzida segundo duas vertentes: a 

investigação qualitativa e a investigação quantitativa.  

 A investigação do tipo quantitativo tem como principal objectivo a generalização 

dos resultados a uma determinada população em estudo a partir da amostra assim como o 

estabelecimento de relações causa efeito e a previsão de fenómenos. 

 Segundo Cachapuz (1996), uma nova cultura de investigação fomenta e apoia 

percursos de pesquisa que promovam uma maior aproximação dos professores às suas 

práticas, contribuindo para uma nova dinâmica de crescimento pessoal e profissional. 

Reflectir e agir sobre o próprio ensino traduz-se numa disponibilidade para a mudança e 

parte de uma visão inovadora do trabalho e da escola. Uma metodologia adequada a estes 

objectivos é a investigação do tipo qualitativo. 

  Uma das principais características da investigação qualitativa é ser indutiva, parte 

de dados observáveis, o que confere um carácter subjectivo (as ideias são inferidas da 

análise de dados, pelo investigador). 

 Contudo os estudos qualitativos apresentam algumas limitações. A subjectividade é 

sem dúvida uma delas. Sendo o investigador a principal fonte de recolha de observações, 

estas poderão ser afectadas por atitudes e convicções do próprio observador. Assim, como 

neste tipo de investigação existe bastante envolvimento entre o investigador e os elementos 

que são alvo de investigação, se estes se aperceberem do que o investigador pretende 

poderão de algum modo alterar os seus comportamentos/atitudes e conduzirem a resultados 

viciados.   
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3.3 - O modelo de investigação adoptado no estudo 
 
  A metodologia de investigação adoptada no estudo assenta basicamente em dois 

tipos de investigação-acção : 

• numa metodologia de investigação qualitativa associada à investigação-acção  

(ao estudar um problema mediante uma acção que supõe uma mudança e avalia 

os efeitos produzidos). Neste caso a compreensão e interpretação da realidade 

educativa assumem particular destaque. Segundo Cohen e Manion (1995), a 

investigação-acção é apropriada sempre que um dado conhecimento é 

necessário para um dado problema e numa dada situação. A investigação-acção 

tem uma preocupação temática. De tipo interventivo assenta muitas vezes no 

duplo papel professor-investigador, com uma recolha de informação muito 

exigente  origina teorias que são validadas pela prática. 

• numa metodologia de investigação segundo uma vertente associada à 

investigação experimental (avalia os efeitos da mudança a partir de um design 

quase-experimental do tipo grupo de controlo/grupo experimental – pré-teste e 

pós-teste, com selecção não aleatória de indivíduos). Para Carmo e Ferreira 

(1998:225) “Um plano experimental normalmente compreende dois grupos o 

grupo experimental e o grupo de controlo. Ao grupo experimental será 

administrado o tratamento cujos efeitos se quer medir, enquanto ao grupo de 

controlo não será administrado nenhum novo tratamento e mantém-se como até 

aí; (...). O grupo de controlo é necessário para comparar a eficácia do 

tratamento introduzido no grupo experimental”.     

 As actividades a desenvolver ao longo do estudo serão definidas tendo como ponto 

de partida o problema de investigação, os objectivos do estudo e o modelo metodológico 

adoptado. 

Desta forma, a investigação segue as 4 fases fundamentais para a metodologia de 

investigação-acção: reflexão, planificação, acção/observação e reflexão. Na tabela seguinte 

(Tabela 3.1) apresenta-se sucintamente a descrição das actividades relativas a estas fases 

do estudo: 
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Tabela 3.1 – Fases do estudo e respectiva descrição 

Fases do estudo Descrição 

1ª fase 
Reflectir sobre a temática 

a desenvolver 

• Reflectir sobre as actividades a desenvolver de acordo com 
os objectivos definidos, conteúdos a leccionar e a amostra a 
que se destina. 

2ª fase 
Planificar 

estratégias/actividades 

• Seleccionar o ano de escolaridade (8ºano) e organizar os 
respectivos conteúdos programáticos; 

• Conceber actividades, atendendo aos conteúdos de Ciências 
Físico-Químicas segundo as actuais orientações curriculares; 

• Desenvolver actividades adequadas ao nível de escolaridade 
dos alunos; 

• Desenvolver recursos/materiais didácticos adequados às 
actividades e às características do projecto; 

• Estabelecer as condições necessárias à implementação do 
trabalho colaborativo entre os professores responsáveis pela 
implementação do plano; 

• Conceber os instrumentos de recolha de dados para avaliar a 
implementação das estratégias, listas de verificação do 
trabalho prático, assim como, questionários para recolha de 
opinião dos alunos e dos restantes intervenientes no 
processo. 

3ª fase 
Implementar o plano 

• Implementar as estratégias em sala de aula atendendo ao 
tempo de intervenção, procurando não ultrapassar o número 
de aulas habitualmente utilizadas para a leccionação da 
referida unidade; 

• Utilizar as técnicas e instrumentos de recolha de dados 
delineados; 

• Organizar os dados recolhidos. 
4ª fase 

Reflexão 
• Analisar criticamente os dados;  
• Avaliar o impacto das estratégias implementadas. 

  
 Na 2ª fase procedeu-se, ainda, à validação da planificação, actividades e recursos 

didácticos concebidos. Esta validação foi concretizada em reuniões entre a professora- 

-investigadora, duas juízas professoras de Ciências Físico-Química, com grande 

experiência na orientação de estágios pedagógicos, e uma professora-investigadora de 

Didáctica da Física. Nestas reuniões analisaram-se os aspectos curriculares e a 

adequabilidade destes ao nível de escolaridade dos alunos. A cada uma das professoras foi 

facilitado o respectivo documento orientador bem como os materiais construídos. 

 Após discussão, sobre as referidas estratégias com as professoras críticas dos 

materiais, certos aspectos foram sujeitos a alteração e outros foram ajustados com vista a 

uma melhor percepção por parte dos alunos em questão. 

 A implementação e análise das estratégias desenvolvidas na planificação foi 

concretizada essencialmente por duas professoras, a professora-investigadora e outra 
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professora (professora colaboradora) com quem desenvolveu um trabalho em conjunto (ver 

secção seguinte). 

 Com o objectivo de concretizar a 3ª fase, com sucesso, realizaram-se reuniões entre 

as duas professoras (professora-colaboradora e professora-investigadora). Foram 

analisadas e discutidas as planificações das actividades assim como a respectiva 

implementação.  

 Ainda na 3º fase procedeu-se à recolha e organização dos dados, de acordo com a 

metodologia de recolha de dados (secção 3.5). 

 No que concerne à 4ª fase, analisaram-se e discutiram-se os dados e procedeu-se à 

avaliação das práticas educativas.   

 

3.4 -  Os intervenientes no estudo 
 
A Escola 

 Neste estudo, o modelo de investigação adoptado e as respectivas técnicas de 

recolha de dados, terão de ser adequados à amostra do estudo. Como uma das finalidades 

desta metodologia são as práticas educativas, a amostra será constituída por turmas de 

alunos do nível de ensino correspondente ao problema e aos objectivos de investigação. 

O estudo foi efectuado durante os meses de Fevereiro e Março de 2005, com alunos 

de uma Escola Básica com 2º e 3º ciclo do distrito de Aveiro, mais concretamente a Escola 

E. B. 2/3 José Ferreira Pinto Basto em Ílhavo. Neste trabalho de investigação estiveram 

envolvidas duas turmas desta escola, 8º B e 8º C, com a mesma professora titular. Na 

turma C foi efectuada a experiência e a turma B foi a turma de controlo. 

As turmas envolvidas na abordagem 

 Nesta secção é realizada a caracterização das duas turmas que participaram no 

estudo: a turma onde foi implementada a estratégia (turma C – turma da experiência) e a 

turma que serviu de controlo (turma B).  

Com o objectivo de caracterizar a amostra tiveram-se em consideração as variáveis, 

sexo, idade e situação escolar. Os dados recolhidos foram organizados na Tabelas 3.2, 3.3 

e 3.4 de acordo com as respectivas variáveis. 

Tabela 3.2 – Distribuição dos alunos da amostra por turma e sexo 
Sexo Número de alunos (8º C) Número de alunos (8º B) 

Sexo feminino 14 16 
Sexo masculino 11 10 
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Tabela 3.3 – Distribuição dos alunos da amostra por turma e por idades 
Idade (anos) Número de alunos (8º C) Número de alunos (8º B) 

13 15 23 
14 2 1 
15 6 1 
16 2 1 

 

Tabela 3.4 – Distribuição dos alunos da amostra por turma de acordo com a sua 
situação escolar 

Situação Escolar Número de alunos (8º C) Número de alunos (8º B) 
Repetentes  1 1 

Não repetentes 24 25 
 
 Ao analisar os dados apresentados, pode-se constatar que as turmas têm 

características semelhantes no que se refere ao número total de alunos, à sua situação 

escolar e ao sexo. Relativamente à faixa etária registam-se algumas diferenças mas pouco 

significativas. 

A professora-investigadora/ A professora-colaboradora/ Outros professores 

 Trata-se de um trabalho de investigação-acção que dá ênfase à investigação sobre a 

acção, tendo por base materiais de produção própria com o objectivo de serem testados em 

práticas pedagógicas. 

 Atendendo ao facto da professora-investigadora se encontrar de licença sabática e 

portanto não ser responsável por turmas com as quais pudesse realizar a implementação 

das estratégias delineadas, impunha-se encontrar um contexto propício ao tipo de 

metodologia escolhido, onde fosse possível acompanhar o projecto curricular de uma 

turma do 8º ano de escolaridade. Optou-se por trabalhar na escola anteriormente referida 

devido ao facto de uma professora de Ciências Físico-Químicas (professora-colaboradora) 

se ter disponibilizado para tal. Assim, foi pedida autorização ao conselho pedagógico da 

Escola EB 2/3 de Ílhavo para efectuar o estudo, com a colaboração dos alunos/professora 

(Anexo I). 

 As aulas de implementação das estratégias de ensino-aprendizagem foram 

ministradas pela professora-investigadora na disciplina de Ciências Físico-Químicas. As 

restantes disciplinas foram leccionadas  pelos respectivos professores curriculares. 

A professora-colaboradora esteve presente nas aulas de Ciências Físico-Químicas, 

iniciando-as através da escrita do sumário, consoante informação veiculada pela 

professora-investigadora. Recapitulava igualmente questões ou actividades precedentes, 

procurando enquadrá-las nas tarefas da disciplina. Eventualmente, esclarecia possíveis 
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dúvidas e ajudava nas diversas actividades práticas que foram dinamizadas. De um modo 

geral, o final da aula era feito pelas duas professoras. Sempre que necessário, a professora 

da turma informava os alunos das tarefas a realizar para a aula seguinte. Na avaliação final 

do 2º período a professora da turma teve em consideração todas as tarefas desenvolvidas 

durante a implementação da abordagem.  

Outros profissionais colaboradores 

Durante a implementação das estratégias de ensino-aprendizagem foi solicitada a 

colaboração de dois profissionais exteriores à escola (que contemplassem a ligação escola 

meio envolvente), nomeadamente, ao engenheiro da Câmara Municipal de Ílhavo ligado à 

parte de acústica e a um audiólogo com a finalidade de proceder à realização de testes de 

audibilidade aos alunos. Para solicitar a presença do engenheiro foi redigido um pedido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (Anexo I). Em relação ao audiólogo foi feito 

um contacto directo, ou seja, a investigadora solicitou, pessoalmente, a sua participação. 

 
3.5 - Aspectos a ter em consideração na concepção das estratégias de 

ensino-aprendizagem 
 
Devido ao facto desta investigação se encontrar centrada nas estratégias de ensino e 

aprendizagem, tornou-se necessário seleccionar um grupo de actividades que foi 

implementado em sala de aula, numa dada situação. Desta forma, as estratégias elaboradas 

deviam adequar-se a este contexto e à natureza do problema.  

Elaborou-se um documento orientador para a sua leccionação. Este está organizado 

por aula e apresenta as situações-problema, actividades a desenvolver, objectivos, 

conteúdos e aulas das diferentes disciplinas. 

 No que diz respeito às competências a adquirir elas estão em consonância com uma 

abordagem que abarca uma Educação para a Cidadania atendendo ao grande tema 

Sustentabilidade na Terra. 

 A elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem esteve de acordo com a 

perspectiva de ensino por pesquisa (já se salientaram algumas das suas características na 

secção 2.5), pois apela à interdisciplinaridade, à utilização de situações-problema do 

quotidiano, ao pluralismo metodológico e  a uma avaliação formadora. 
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Relativamente à interdisciplinaridade:  

 Como foi referido no capítulo 2, o ensino por pesquisa enfatiza a 

interdisciplinaridade, no sentido de permitir que o mundo em que vivemos seja entendido 

na sua globalidade, e não fragmentado, em sequências de interesse muito limitado. 

 Ao abordar o tema Som, numa perspectiva de Sustentabilidade na Terra, o 

professor está sem dúvida perante um desafio. Há que pensar sobre os problemas, as ideias 

e os factos relacionados com o conceito de sustentabilidade. Assim, segundo (Gayford,  

2001), o professor deverá ter em mente as seguintes linhas de orientação: 

• Transmitir aos alunos a forma como os conceitos e as ideias, os problemas e os 

factos se relacionam com a ideia de sustentabilidade, formando com ela um 

todo complexo; 

• Fazer notar aos alunos que a compreensão da noção de sustentabilidade 

depende de uma análise multifacetada à luz da ciência, da tecnologia, da  

cidadania, da cultura, etc. O aluno deve ser ajudado a perceber que nenhuma 

destas áreas só por si, encerra a solução de qualquer problema de educação para 

a ciência/tecnologia/ sociedade/ambiente; 

• É importante chamar a atenção para as diferentes opiniões que diferentes 

pessoas podem ter sobre a mesma temática. Desta forma, o aluno é incentivado 

a dar valor à opinião de outros, mesmo que seja diferente da sua; 

• Encorajar os alunos a estabelecer relações entre factos que ocorrem à escala 

global e aqueles que ocorrem em contexto local. 

 Nesta perspectiva, a abordagem ao sub-tema “Som” teve carácter interdisciplinar. 

 As disciplinas envolvidas foram: Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais, 

Matemática, Educação Musical, Formação Cívica e  Estudo Acompanhado. 

 Surge, então, a questão: Porquê a interdisciplinaridade destas áreas na abordagem 

do tema? 

• As Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais e Matemática porque todas são 

ciências exactas estando, em muitos estabelecimentos de ensino do 3º ciclo do 

ensino básico, agrupadas no mesmo departamento curricular denominado de 

Ciências Exactas. Por outro lado, atendeu-se ao facto das duas primeiras 

constituírem uma área curricular, de acordo com as orientações curriculares 
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conforme referido no 1º capítulo. A disciplina de Matemática foi englobada 

pois serve de base à estrutura/linguagem das Ciências;  

• A Educação Musical  porque é uma área que envolve directamente o som e faz 

parte dos currículos de muitos alunos do 3º ciclo do ensino básico; 

• A Formação Cívica porque se trata de um espaço de diálogo e reflexão sobre 

experiências vividas e preocupações sentidas pelos alunos, assim como temas e 

problemas relevantes da comunidade e da sociedade. O seu objectivo central é o 

de contribuir para a construção da identidade e o desenvolvimento da 

consciência cívica dos alunos. 

• O Estudo Acompanhado porque é uma área que visa promover a aquisição, 

pelos alunos, de métodos de estudo e de trabalho que lhes permitam realizar, 

em crescente autonomia, a sua aprendizagem e desenvolver a capacidade de 

aprender a aprender. 

 

Relativamente à utilização de situações-problema do quotidiano:  

  

 O professor tem o dever de motivar os alunos e de despertar o seu interesse pela 

ciência. Compete-lhe contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e permitir uma 

inserção na sociedade que os rodeia que é, na actualidade, apoiada no desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

 No âmbito das Ciências Físico-Químicas uma estratégia, que tem sido considerada 

de realce, tem por base a abordagem dos conteúdos programáticos com base em situações-

problema que tenham a capacidade de proporcionar aos alunos oportunidade para uma 

reflexão crítica sobre os mesmos, nas suas relações com a tecnologia, sociedade e 

ambiente. 

 Neste contexto, esta abordagem partiu de situações-problema, capazes de dar 

sentido ao processo ensino-aprendizagem do som, reflectindo-se sobre temas interessantes 

para os alunos. Para tal, partiu-se de situações que os alunos conhecem bem e consideradas 

pertinentes o seu desenvolvimento. 

A proposta de abordagem denomina-se “Som: Prós e Contras para o ser humano” 

em que se pode implementar uma prática pedagógica interactiva, orientada para a 
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resolução de problemas, encorajando os alunos a realizarem as suas pesquisas para depois 

comunicarem ao grupo turma.  

  

Relativamente ao pluralismo metodológico:  

 Nesta abordagem foi adoptada uma atitude de pluralismo metodológico, de modo a 

ajudar os alunos a compreenderem aspectos de construção de conhecimento científico e 

afastar ideias correntes da existência de um método científico universal e bem definido. 

 Recorreram-se a metodologias diversificadas que permitiram introduzir os novos 

conceitos, com especial destaque para o trabalho prático/experimental e de pesquisa. O 

trabalho experimental incluiu diversas vertentes, desde a demonstração até às actividades 

Prevê-Observa-Explica (actividade de Gunstone). 

 O trabalho de pesquisa envolveu algumas aulas de Estudo Acompanhado e, de um 

modo geral, os alunos mostraram empenho e interesse em o realizar. Para além das 

actividades práticas/experimentais e do trabalho de pesquisa, realizaram-se as actividades 

nas diversas disciplinas, que se apresentam na Tabela 3.5.  

Tabela 3.5 – Actividades desenvolvidas em cada disciplina envolvida na abordagem. 

Disciplinas envolvidas 

Actividades 
desenvolvidas 

Ciências 
Físico-  

-Químicas 

Ciências 
Naturais Matemática Formação 

Cívica 
Estudo 

Acompanhado 
Educação 
Musical 

Análise/interpretação de 
textos escritos 

de filmes vídeo/imagens
x x x x x x 

Análise/interpretação de 
dados (tabelas, 

diagramas ou gráficos) 
x  x    

Visualização de clips 
vídeo     x  

Actividades 
prático-experimentais x   x  x 

Relatórios das 
actividades práticas x      

BI do fonógrafo     x  
Actividade com o 

audiólogo  x     

Actividade com o Eng.º 
C.M. de Ílhavo    x   

Trabalho de pesquisa x    x  
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Relativamente a  uma avaliação formadora: 

 A avaliação é de primordial importância e tem uma importante função a 

desempenhar, competindo-lhe aferir, em cada momento, o estádio de realização dos 

objectivos.  

 A avaliação deve ser um processo “integrador” e um “elemento regulador” da 

prática educativa. Como processo integrador, compete-lhe a “recolha de informações” e a 

“formação de decisões”; como elemento regulador deverá ser contínua e sistemática, de 

forma a seleccionar métodos e recursos educativos, orientar a intervenção do professor e 

melhorar o sistema educativo. 

 A selecção das técnicas de avaliação depende das intenções educativas e das 

respectivas aprendizagens a valorizar (conceitos, procedimentos ou atitudes, valores e 

normas). 

           Com a finalidade de que a avaliação seja estruturada e objectiva deve-se: 

• Definir o que observar, quem, quando e como; 

• Determinar alvos práticos, realistas e realizáveis; 

• Estabelecer regras (por exemplo: número de alunos, número de critérios e 

período a observar). 

 Depois de estarem delineadas as estratégias a implementar, de acordo com as 

orientações curriculares para o tema a abordar, convém ainda destacar os seguintes 

aspectos a ter em conta na preparação da implementação das referidas estratégias. São eles: 

• Recursos educativos a utilizar; 

• Características da escola e meio envolvente. 

 
3.5.1 -  Recursos educativos a utilizar 

 
 Um dos aspectos a ter em consideração é o conhecimento dos recursos educativos 

que a escola possui. Uma vez que a implementação das estratégias foi levada a cabo na 

Escola EB 2/3 de Ílhavo, tornou-se necessário entrar em contacto com os responsáveis   

para nos certificarmos acerca dos recursos educativos aí existentes. Recolhida essa 

informação passou-se à fase seguinte, pois a abordagem ao tema implicava o uso de  

materiais inexistentes no local. Portanto, alguns materiais específicos, para leccionar a 

parte experimental do tema, tiveram de ser construídos/elaborados. Seguidamente passam- 

-se a referenciar alguns destes: 
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• Software específico para abordar certos conteúdos do som (recursos ligados às 

novas tecnologias da informação e comunicação); 

• Material construído nas oficinas do Departamento de Física da Universidade de 

Aveiro, nomeadamente o rádio palhinha e o fonógrafo. A construção do 

fonógrafo teve como objectivo permitir a ilustração prática de um dos primeiros 

procedimentos de gravação sonora. Ao mesmo tempo suscitou a realização da 

actividade do Bilhete de Identidade deste dispositivo, recorrendo à História da 

Ciência. Esta actividade permitiu aos alunos uma percepção sobre os princípios 

básicos da gravação, usando os conceitos que estudaram e igualmente uma 

reflexão sobre o passado,  para os ajudar a compreender o presente e a preparar 

o futuro numa sociedade científica e tecnologicamente avançada como, cada 

vez mais, é aquela em que vivemos (Sequeira e Leite, 1988). Também terá 

permitido um melhor entendimento sobre a evolução da fidelidade do registo 

das características sonoras, desde o tempo de Edison aos recentes MP3. Sabe-se 

que a História da Ciência, que tem regulado o ensino tradicional das ciências, 

não tem sido materializada em recursos didácticos que se revelem intencionais, 

no que concerne a esta dimensão, inerente aos processos de educação científica. 

Assim, esta actividade pretende contrariar esse facto e neste contexto fez-se 

simultaneamente apelo à voz gravada de Edison em versão de clip vídeo. 

• Outro tipo de material que o Departamento de Física gentilmente cedeu, para a 

realização das actividades experimentais: diapasões, sonómetro, bomba de 

vazio, campânula e laser. 

 Passam-se a referir os recursos existentes na escola e que foram imprescindíveis na 

implementação das estratégias de ensino-aprendizagem: 

• Acesso à Internet; 

• Retroprojector; 

• Acesso à biblioteca; 

• Salas de trabalho. 
 

3.5.2 -  A escola e o meio envolvente 

 
 Uma forma de potenciar as aprendizagens e contextualizar o ensino, tornando-o 

mais relevante e pertinente, é conhecer o meio envolvente da escola, pois esta encontra-se 
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inserida num dado meio, com determinadas características.  Estando a Escola enquadrada 

numa autarquia que se preocupa com problemas de poluição sonora, tendo já elaborado o 

respectivo mapa de ruído e onde se fazem estudos de impacto acústico, achou-se positivo 

dinamizar uma actividade com o Engenheiro da Câmara Municipal que tem a 

responsabilidade destas tarefas. Na sequência desta actividade considerou-se igualmente 

relevante promover uma estratégia com a colaboração de um audiólogo tendo como 

objectivo alertar para problemas auditivos e, simultaneamente, proceder a rastreios de 

audição aos alunos da turma. Neste contexto, inserem-se análises de situações e gestões de 

acções concretas onde se podem enquadrar campanhas de sensibilização, valorização das 

medidas decididas pelo município, contribuindo para a consciencialização do problema 

que neste caso é o da poluição sonora no âmbito da educação para a cidadania. 

 

Parte II 
 

3.6 - Mapa conceptual do tema Som 
 

 O mapa conceptual foi organizado de forma a possibilitar uma visão global do tema 

e assim tornar mais fácil a implementação/intervenção das várias áreas curriculares 

envolvidas. No final da implementação da abordagem, em contexto de sala de aula, este foi 

utilizado com o objectivo de fazer uma retrospectiva globalizante de todos os conteúdos 

focados ao longo do tema.   

 É de destacar que a construção do mapa de conceitos é um processo eficaz de 

tornar visíveis algumas concepções alternativas. Com a finalidade de assimilar novas 

aprendizagens é necessário relacionar os conceitos com os conhecimentos prévios, tendo 

estes um papel fulcral no estabelecimento de pontes entre o novo e o velho conhecimento.   

 Na Figura 3.1 apresenta-se o mapa de conceitos para o sub-tema Som. 
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de

 
Figura 3.1 - MAPA DE CONCEITOS PARA O SUB-TEMA SOM P 
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3.7 -  Documento orientador da implementação das estratégias 
 
 Uma vez concluída a concepção das actividades e respectivos recursos didácticos, e 

estando definido o calendário, procedeu-se à sua implementação com base no documento 

orientador apresentado na Tabela 3.6. 

            Neste documento orientador apresentam-se:  

• As situações-problema, que levaram à definição das questões-orientadoras e 

actividades a desenvolver; 

• As competências que se pretendem desenvolver em cada situação-problema; 

• Os conteúdos definidos que têm por base as orientações curriculares 

estabelecidas para o sub-tema Som; 

• As actividades que se pretendem implementar e recursos didácticos a utilizar 

em cada momento; 

• As disciplinas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem de cada 

situação-problema, e o respectivo número de aulas previstas para cada 

disciplina. 
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Tabela 3.6 – Documento Orientador da Implementação da Abordagem do Tema  Som 
 

 
ESCOLA E B 2/3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO 

Ciências Físico-Químicas – 8º Ano 
Uma Proposta de Abordagem Interdisciplinar do Sub - Tema Som no Contexto do Tema Organizador  

Sustentabilidade na Terra 
 
 
 

Disciplinas envolvidas na abordagem:  

 
Ciências Físico - Químicas 

 
 

12 aulas de 45 minutos 
 

 
Ciências Naturais 

 
 

1 aula de 45 minutos 
 

 
Matemática 

 
 

1 aula de 45 minutos 
 
 
 

 
Educação Musical 

 
1 aula de 45 minutos 

 
 
 

 
Estudo Acompanhado 

 
10 aulas de 45 minutos 

 
 
 

 
Formação Cívica 

 
3 aulas de 45 minutos 
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1ª Situação – Problema:  

 
A poluição sonora resulta do excesso de ruído a que as pessoas estão sujeitas. Com certeza que o meio onde vives não é excepção a esta 
situação. 
 

Questões – Orientadoras:  

 
• O que provoca o ruído?                                                                          
 
• Que medidas podemos tomar para nos protegermos do ruído? 
 
• Quais os principais efeitos da poluição sonora no ser humano? 

 
• Existe alguma legislação para controlar os níveis de poluição sonora? 

 
 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
• Formação Cívica (FC) 

 
• Matemática (MA) 

 
• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos 

para compreender a realidade e para abordar situações e 

problemas do quotidiano; 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 
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Competências (ser capaz de...) Conteúdos Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos Aulas 
(45 min) 

 

• Reconhecer que a poluição sonora é 

uma das formas de poluição 

ambiental; 

• Conhecer algumas medidas para nos 

protegermos do ruído; 

• Inferir que as normas de segurança, 

bem como o uso de protectores nos 

ouvidos, devem ser seguidas em 

ambientes de trabalho ruidosos; 

• Conhecer os principais efeitos da 

poluição sonora no ser humano; 

• Conhecer a existência de normas 

legais que controlam o ruído no 

nosso dia-a-dia; 

 

• Interpretar gráficos; 

• Interpretar textos escritos;  

 

 

 
 

• Poluição 

sonora 

 

• Poluição 

ambiental 

 

• Ruído 

 

• Regulamento 

geral  do 

ruído 

 

• Normas de 

segurança 

 

 

 

 

 
Administração de questionários diagnósticos – Anexo II 
 
( nota: estes questionários foram administrados antes de 
colocar a 1ª situação - problema) 
 
Formar grupos de trabalho (6 grupos);  

 
Distribuir a ficha de trabalho (Ficha 1- Anexo III) 
alusiva às duas primeiras questões – orientadoras;  

 
Apresentar e interpretar o vídeo alusivo à Poluição 
Sonora, ler e discutir os assuntos em grupo, propondo que 
tirem notas; 
 
Após terem analisado e discutido os documentos 
entregues, pedir para exporem as suas opiniões e falarem 
de casos que se lembrem; 
 
No final, propor um trabalho de pesquisa sobre assuntos 
relacionados com o ruído e também sobre benefícios do 
som para o ser humano, nomeadamente no que diz 
respeito à saúde humana; 
 
Este trabalho de pesquisa será realizado nas aulas de 
Estudo Acompanhado e entregue na última aula desta 
temática.   
A turma já se encontra dividida em grupos de trabalho (6 
grupos). 
Cada grupo recebe documentação sobre cada um dos 

 
EA 

(1 Aula) 

 
 

 
 

FQ 

(1 Aula) 
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• Inferir que uma das principais causas 

de problemas de saúde ligados ao 

stress e perturbações do sono se 

podem relacionar com o facto das 

populações viverem em zonas 

próximas de aeroportos em que o 

tráfego aéreo é intenso. 

 

 

• Medidas 

para nos 

protegermos 

do ruído 

 

• Efeitos da 

poluição 

sonora no ser 

humano 

temas que vai trabalhar: 
• Efeitos da poluição sonora no ser humano 
• Poluição sonora na escola e  no local onde moras 
• Medidas para combater a poluição sonora 
• Sons audíveis e não audíveis 
• Aplicações dos ultra-sons no nosso dia-a-dia 
• Instrumentos musicais 

A professora fornece numa folha a calendarização das 
várias fases do trabalho para os alunos se orientarem na 
realização do trabalho (ficha 1 C- Anexo III) 
 
A turma encontra-se dividida em grupos e efectuam a 
realização das actividades da (Ficha 1 A- Anexo III) 
Cada grupo analisa e interpreta um excerto do 
Regulamento Geral do Ruído. De seguida respondem às 
questões colocadas no final da actividade.  
 
A professora entrega uma ficha de trabalho: “A poluição 
sonora e efeitos no indivíduo”. (Ficha 1 B - Anexo III) 
Os alunos resolvem as questões que são colocadas com 
base em representações gráficas que relacionam a 
influência do ruído do tráfego aéreo no consumo de 
medicamentos pela população que habita próximo do 
aeroporto. 
 
 
 
 
 
 

EA 
(2 Aulas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC 
(1 Aula) 

 
 
 

MA 
(1 Aula) 
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2 ª Situação – Problema:  

Desde a  campaínha da escola até aos batimentos do coração o som fornece-nos informação acerca do que se passa no exterior e no interior 

do nosso corpo.   

 

Questões – Orientadoras:  

 
• O que é o som? 
 
• Como se produz? 

 
 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
 
 

 
• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 

transformar em conhecimento mobilizável. 
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Competências (ser capaz de...) 

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos 

didácticos  
 

Aulas 
(45 min) 

 
• Reconhecer a diversidade de sons que 

rodeiam o ser humano; 

• Verificar de que modo pode ser 

produzido um som; 

• Identificar a produção de som com a 

vibração de partículas; 

• Verificar que a propagação do som é 

consequência da propagação de 

vibração entre as partículas do meio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Som 

• Vibração  

• Propagação de 

uma vibração 

• Fonte sonora 

• Cordas vocais 

• Diapasão 

 

 
 
Para iniciar a aula a professora faz uma breve 
revisão da aula anterior nomeadamente no que diz 
respeito às medidas para prevenir a poluição sonora. 
Os alunos organizados em grupos de trabalho 
resolvem as actividades práticas que fazem parte da 
Ficha 2 (Anexo III) e tiram as respectivas 
conclusões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos, em grupo, realizam os trabalhos de 
pesquisa iniciados na aula anterior. 
A professora apoia os grupos que solicitem ajuda e 
responsabiliza os vários elementos de cada grupo 
pela necessidade de se dividiram as tarefas.  
 

 
FQ 

(1 Aula) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA 

(1 Aula) 
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3 ª Situação – Problema:  

 
Na origem de um som está sempre a vibração de uma partícula. Essa vibração da partícula causa sempre uma perturbação no meio em 
redor.  
 
 

Questão – Orientadora:  

 
Como representar uma vibração sonora? 
 

 
 
 
 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
 
 

 
• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 

transformar em conhecimento mobilizável. 
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Competências (ser capaz de...) 
 

Conteúdos 
  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

• Compreender o significado de vibração 

e de onda; 

• Identificar  o significado de 

comprimento de onda, frequência, 

período e amplitude; 

• Caracterizar o som como fenómeno 

ondulatório; 

• Relacionar os sons com a vibração das 

partículas; 

• Compreender que a nível microscópico, 

o som resulta da vibração das partículas 

de ar; 

 

 
• Onda sonora 

 

• Compressão 

 

• Rarefacção 

 

• Onda 

longitudinal 

 

• Onda transversal

 

• Frequência 

 

 

 

 

 

 
A professora começa por realizar uma sistematização 
das actividades realizadas na aula anterior.  
De seguida coloca a questão: 
Como representar uma vibração sonora? 
Entrega uma ficha de trabalho (Ficha 3- Anexo III) 
para orientar a resposta e que contém actividades 
práticas. 
Os alunos, organizados em grupos, resolvem as 
actividades comunicando posteriormente as respectivas 
conclusões.  
 

 

 

 

 

A professora começa por fazer referência à actividade 
3.4 da Ficha 3, entregue na aula anterior. A actividade 
intitula-se as grandezas que caracterizam as ondas 
sonoras. 
 

 

 
FQ 

(1 Aula) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FQ 

(1 Aula ) 
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Competências (ser capaz de...) 

 
 

Conteúdos 

  
 
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

 
• Relacionar o conceito de onda sonora 

com a propagação do som; 

• Distinguir compressão de rarefacção. 

 
• Hertz 

• Amplitude 

• Comprimento de 

onda 

• Velocidade de 

propagação 

 

 
Com o objectivo dos alunos compreenderem melhor 
estas grandezas visualizam, no computador utilizando 
software-função osciloscópio, as ondas sonoras 
resultantes da percussão de diapasões de diferentes 
frequências. 
Finalmente os alunos resolvem a actividade de 
aplicação. 
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4 ª Situação – Problema:  

A legislação obriga os construtores de aviões a conceber modelos menos ruidosos, mas o tráfego não pára de aumentar. Um avião de 

passageiros viaja a uma velocidade média entre os 800 e os 900 km/h.  

Questão – Orientadora: 

 
• O som viaja sempre à mesma velocidade ou depende do meio no qual se propaga? 
 

 
 
 

 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
 
 

 
• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 

transformar em conhecimento mobilizável. 
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Competências (ser capaz de...) 
 

Conteúdos 
  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

 
• Reconhecer que o som se propaga 

em diferentes meios com diferente 

velocidade; 

• Reconhecer que o som necessita de 

um suporte material para a sua 

propagação;  

• Manipular software. 

 

 

 
 

• Onda mecânica 

• Vazio ou vácuo 

• Mach 1 

• Avião 

supersónico 

 
A professora interroga os alunos colocando a questão: 
O som viaja sempre à mesma velocidade ou depende 
do meio no qual se propaga?  
Os alunos, organizados em grupo, realizam uma ficha 
de trabalho com actividades alusivas a esta situação 
(Ficha 4-Anexo III). 
 

Os alunos, em grupo, terminam as actividades 
iniciadas na aula anterior. 
A professora procede a uma sistematização de ideias 
necessárias à continuação do processo ensino- 
-aprendizagem do Som nomeadamente, no que diz 
respeito: 

• à necessidade de existência de um meio 
material para a propagação do som; 

 

 

 
 

FQ 

(1 Aula) 

 
 
 
 
 
 

FQ 

(1 Aula) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

64 



 65

 
Competências (ser capaz de...) 

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

 
 

 
 

• Meio material 

 
• à representação de uma vibração sonora; 
• às características de uma onda sonora; 
• à propagação do som nos diversos meios 

(gases, líquidos e sólidos). 
 
 
Os alunos continuam a desenvolver, em grupo, os 
trabalhos de pesquisa. 
A professora apresenta um clip - vídeo alusivo aos 
aviões supersónicos e uma imagem relativa ao carro 
que ultrapassou a barreira do som. 
Os alunos resolvem a Actividade 4.6 relativa a este 
assunto. 
A professora entrega uma tabela com valores de 
velocidade de propagação do som em diferentes 
materiais e discute-se o facto da velocidade de 
propagação do som nos sólidos ser a mais elevada –
Actividade 4.7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EA 

(2 Aulas) 
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5 ª Situação – Problema:  

 
Vivemos sem dúvida no mundo dos sons. Há sons diferentes produzidos de maneiras muito diferentes.  
 

Questões – Orientadoras:  

• Como se pode caracterizar um som? 

• Quais os diferentes tipos de instrumentos musicais? 

• Como foram gravados os primeiros sons? 

 
 
 
 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
• Educação Musical (MU) 

 
 
 

 
• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 

transformar em conhecimento mobilizável. 
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Competências (ser capaz de...)  

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

 
• Distingir os atributos do som (timbre, 

altura, intensidade); 

• Verificar qual a relação entre os 

atributos do som e as características da 

onda sonora; 

• Classificar os instrumentos musicais 

consoante o modo como os sons são 

produzidos (percussão, sopro ou 

cordas); 

• Verificar como se regista o som; 

• Conhecer as características do primeiro 

aparelho (fonógrafo) que registou o 

som; 

 

 

 
• Altura 

• Intensidade 

• Timbre 

• Duração 

• Voz 

• Fonógrafo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A professora inicia a aula colocando a questão: 

Vivemos sem dúvida no mundo dos sons! Há sons 
diferentes produzidos de maneiras muito diferentes. 
Como se pode caracterizar um som? (Ficha 5 - Anexo 
III). 
Em grupos, realizam as actividades da ficha de trabalho. 

Os alunos finalizam, em grupo, o trabalho de pesquisa. 
Os alunos realizam individualmente a actividade Bilhete 
de Identidade do Fonógrafo – Actividade 5.4.2.  
A professora apresenta: 
 

• uma maquete do Fonógrafo de Edison 
(construída nas oficinas do Departamento de 
Física da UA); 

 
• Um clip - vídeo retirado da Internet; sobre uma 

comunicação feita pelo Edison em 1919 ao 
povo americano. 

 
 

 
FQ 

(1 Aula) 

 
 
 

 

EA 

(2 Aulas) 
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 Competências (ser capaz de...) 

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

 
• Ouvir o som registado pelo fonógrafo 

(primeiro aparelho que registou o som); 

• Pesquisar informação; 

• Seleccionar informação. 

 

 
• Instrumentos de 

percussão 

• Instrumentos de  

      cordas 

• Instrumentos de  

      sopro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A professora entrega a ficha de trabalho  (Ficha 5 A - 
Anexo III) que diz respeito à classificação dos vários 
instrumentos. 
 
Os alunos contactam com os vários tipos de 
instrumentos (em especial com o xilofone).  
Os alunos resolvem as questões da ficha de trabalho, 
individualmente, e no final comunicam os resultados. 

 
MU 

(1 Aula) 
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6 ª Situação – Problema:  

O barulho provocado pelos transportes, pelas indústrias e pelas actividades de lazer é um dos principais problemas ambientais das áreas 

urbanas. Assim, o combate à poluição sonora passa também pela insonorização de edifícios e casas, o que é feito à custa da aplicação de 

materiais isoladores de som. 

 

Questões – Orientadoras:  

• O que se deverá saber de modo a poder controlar melhor o nível de ruído a que se está sujeito? 

• Que preocupações se deve ter na construção de edifícios, relativamente ao isolamento sonoro? 

 
 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Formação Cívica (FC) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
 

 
 
 

 
• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 

transformar em conhecimento mobilizável; 

• Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 

perspectiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da 

qualidade de vida. 
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Competências (ser capaz de...)  

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos 

didácticos  
 

 
Aulas 

(45 min) 

• Reconhecer a importância da medição 

do nível sonoro com vista à melhoria 

da qualidade de vida; 

• Saber interpretar a escala Decibel; 

• Compreender alguns fenómenos 

sonoros, nomeadamente a reflexão 

(eco, ressonância e a reverberação), 

refracção e absorção; 

• Compreender que o fenómeno de 

ressonância é usado nos instrumentos 

musicais; 

 

 
• Sonómetro 

 

• Nível de 

intensidade 

sonora 

 

• Reflexão 

 

• Ressonância  

 

• Eco 

 

• Reverberação 

 

 
 
 
 
 

 
A professora inicia a aula colocando a questão: 
Que preocupações se deve ter na construção de 
edifícios relativamente ao isolamento sonoro?  
 
A professora fornece uma ficha de trabalho (Ficha 
6-Anexo III) onde inicialmente é apresentada uma 
gravura que elucida a necessidade que existe em se 
proceder ao isolamento sonoro em edifícios. 
 
De seguida os alunos efectuam as actividades 
práticas que colocam em evidência os diversos 
fenómenos que ocorrem com o som.  
 
 Os alunos elaboram, em grupo, o relatório que diz 
respeito às caixas de música (Actividade 6.1). Para 
tal, a professora descreve os moldes em que o 
relatório deve ser elaborado e entrega uma folha de 
orientação (Ficha 6 – Anexo III) . 
 
 
 
 

 
FQ 

(1 Aula) 
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Competências (ser capaz de...)  

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos 

didácticos  
 

 
Aulas 

(45 min) 

• Distinguir bons e maus isoladores do 

som; 

• Conhecer alguns materiais isoladores 

sonoros utilizados em edifícios; 

• Conhecer algumas situações do nosso 

quotidiano em que está ao alcance de 

todos minimizar a poluição sonora a 

que se está sujeito. 

 

 
• Refracção 

 

• Absorção 

 

• Isolamento 

sonoro 

 

• Materiais bons e 

maus isoladores 

sonoros 

Os alunos concluem as actividades práticas 
relacionadas com a ficha de trabalho iniciada na aula 
anterior. Elaboram em grupo o relatório da 
Actividade 6.3: Aumentar o som!  
No final da aula é lançada a questão: Como se 
processa o mecanismo de audição? (Ficha 7 - Anexo 
III) 
 
A Professora inicia a aula colocando a seguinte 
questão: 
O que se deverá saber de modo a poder controlar 
melhor o nível de ruído a que se está sujeito? (Ficha 
6. A - Anexo III). 
 
A professora sensibiliza, assim, para o facto de se 
poder controlar melhor o ruído a que se está sujeito. 
Deste modo propõe a realização das actividades que 
constam da ficha de trabalho. 
Esta aula tem como objectivo complementar a aula 
anterior de Formação Cívica. (Ficha 6.A – 2ª parte) 
Pede-se a colaboração de um Engenheiro da Câmara 
Municipal de Ílhavo para dinamizar uma acção de 
sensibilização para problemas relacionados com a 
acústica nesta autarquia. 
O Engenheiro colabora com os alunos na medição do 
nível de intensidade sonora em vários locais da 
escola. 

 
FQ 

(1 Aula) 

 
 
 
 
 

FC 
(1 Aula) 

 
 
 
 
 
 

FC 
(1 Aula) 
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7 ª Situação – Problema:  

 
As situações que envolvam trabalho com ferramentas ruidosas podem originar doenças caso os trabalhadores não tomem as devidas 
precauções.  
 

Questões – Orientadoras:  

• Como se processa o mecanismo de audição? 

• Os nossos ouvidos captam todos os sons? 

• Será que os ultra-sons podem ser importantes no diagnóstico de doenças nas pessoas sujeitas a excesso de ruído? 

• Como detectar se existe algum problema de audição? 

 
 
 

Disciplinas envolvidas Competências a adquirir: 

 
• Ciências Físico-Químicas (FQ) 
 
• Estudo Acompanhado (EA) 

 
• Ciências Naturais (CN) 

 
 
 

 
• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do 

saber cultural, científico e tecnológico para se expressar. 
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Competências (ser capaz de...)  

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos 

 

Aulas 
(45 min) 

• Associar o ouvido à percepção do som 

identificando o seu funcionamento; 

 

• Conhecer a constituição do ouvido humano;

 

 

• Inferir que o ouvido humano é 

simultaneamente o órgão do equilíbrio; 

 

• Verificar que existem limites de 

audibilidade; 

 

• Ouvido humano 

 

• Ouvido interno 

 

• Ouvido médio 

 

• Ouvido externo 

 

• Espectro sonoro 

 

 
Os alunos observam a figura do ouvido e tentam, 
individualmente, preencher os espaços em branco. 
 
 
 
 
 
A professora corrige a actividade iniciada na aula 
anterior. 
De seguida são postas as outras questões, 
nomeadamente, se os nossos ouvidos captam todos os 
sons. Referir o facto de nenhum animal ter morrido no 
“tsunami” ocorrido em 26/12/2004 no sudeste asiático, 
pois conseguiram captar as vibrações sonoras 
provenientes do sismo. 
 
No final da aula a professora entrega um mapa de 
conceitos (Anexo VII) a cada aluno, para que seja 
preenchido, individualmente, em casa. 
 
 
 
 
 

 
FQ 

(1 Aula) 
 

 
 
 
 

FQ 

(1 Aula) 
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Competências (ser capaz de...)  
 

Conteúdos 
  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos

 

Aulas 
(45 min) 

 

• Interpretar o espectro sonoro; 

 

• Verificar algumas aplicações do som no 

nosso dia a dia; 

 

• Conhecer aplicações dos ultra-sons na 

medicina; 

 

• Comunicar resultados de pesquisa; 

 

• Fazer testes de audibilidade; 

 

 

 

• Audibilidade 

 

• Limite de 

audibilidade 

 

• Ecografia 

 

• Ecógrafo 

 

• Sonar 

 

• Ultra-sons 
 

 

 

 
O professor inicia a aula  com o preenchimento do 
mapa de conceitos entregue na aula anterior. 
O professor escolhe aleatoriamente um aluno para ir 
escrever ao quadro um conceito de um espaço 
específico. 
 
De seguida, os alunos em grupo apresentam os seus 
trabalhos de pesquisa. 
 
 
Esta aula tem a presença de um audiólogo. A 
professora entrega uma ficha de introdução ao 
assunto. 
 (Ficha 7 A- Anexo III) 
 Este profissional faz uma pequena apresentação do 
seu trabalho. Mostra os diferentes tipos de próteses 
auditivas e sensibiliza mais uma vez para problemas 
de audição (foca mais uma vez o problema do uso 
continuado do walkman que pode levar à perda de 
audição). 
Realizam-se testes de audibilidade. 
 
 

 
FQ 

(1 Aula) 
 

 
 
 
 
 
 

 
CN 

 
(1 Aula) 
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Competências (ser capaz de...)  

 
Conteúdos 

  
Actividades a desenvolver/ Recursos didácticos

 

 

Aulas 
(45 min) 

 

• Conhecer problemas  de audibilidade; 

 

• Interpretar um audiograma. 

 

• Infra-sons 

 

• Audiograma 

 
A professora entrega a cada aluno os questionários: 

• das concepções alternativas sobre som;  
• de interesses sobre a abordagem do tema Som. 

       (Anexo II). 
 
Os alunos respondem às respectivas questões.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EA 

 
(2 Aulas) 
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3.8 –  Organização e implementação das estratégias de ensino – 

aprendizagem 
 

 Em aulas que antecederam o início da implementação da abordagem, foi explicado 

aos alunos o projecto de trabalho à turma envolvida directamente no estudo, referindo-se 

os seus objectivos e a importância que assumia a investigação a efectuar. Foi também 

explicado o ênfase que o projecto apresentava para os alunos, como principais 

colaboradores do estudo e de forma especial a importância que assumia a sua participação 

num projecto que enquadra e pretende desenvolver capacidades e competências numa 

perspectiva de educação para a saúde/cidadania.  

 Após auscultação da sua disponibilidade para participar num projecto deste tipo e 

depois  de se constatar a sua receptividade, esta foi-lhes agradecida. 

 A implementação da abordagem intitulada “Som: Prós e Contras para o Ser 

Humano” decorreu a partir do dia 1 de Fevereiro do ano lectivo 2004/2005. 

Convém no entanto registar que na última semana de Janeiro se passou o 

Questionário 1 (diagnósticos) numa aula de Estudo Acompanhado. 

 Foram implementadas as estratégias, do dia 1 de Fevereiro de 2005 ao dia 18 de 

Março de 2005, que correspondem às seguintes aulas: 

• 12 aulas de 45 minutos de Ciências Físico-Químicas (FQ)   

• 1 aula de 45 minutos Matemática (MA)  

• 3 aulas de 45 minutos de Formação Cívica (FC)  

• 1 aula de 45 minutos de Educação Musical (MU) 

• 10 aulas de 45 minutos de Estudo Acompanhado (EA), incluindo a aula de 

administração do questionário,  

• 1 aula de 45 min de Ciências Naturais (CN)  

 No dia 11 de Março de 2005 os alunos fizeram a apresentação do trabalho de 

pesquisa. Uns dias depois a autora voltou a passar o Questionário 1 com o objectivo de 

verificar a evolução das suas concepções. 

 A seguir é apresentada a Tabela 3.7 onde se pode visualizar melhor a distribuição 

das aulas ao longo da implementação das actividades.  

 Cada disciplina envolvida tem uma cor característica para ser mais fácil detectar a 

sua posição. 
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Tabela 3.7 - Calendário da implementação das actividades. 
Data 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

28/1 a 4/2 
 Aula 1(FQ) 

Aula  1 e 2 (EA) 
Aula 1(FC) 

 Não houve 
aula de FQ Aula 2(FQ) 

7/2 a 11/2    Aula 3(FQ) Aula 4(FQ) 

14/2 a 18/2 
 Aula 5(FQ) 

Aula 3 e 4 (EA) 
Aula 1(MA) 

 Aula 5(FQ) Aula 6(FQ) 

21/2 a 25/2 
 Aula 7(FQ) 

Aula 5 e 6(EA) 
Aula 2(FC) 

 Aula 7(FQ) Aula 8(FQ) 

28/2 a 4/3  Aula 9(FQ)  Aula 9(FQ) Não houve aula 
de FQ 

7/3 a 11/3 

 
 
 

 

Aula 10(FQ) 
Aula 7 (EA) 
Aula 3(FC) 

 
Aula 10(FQ) 
Aula 1(MU) 

 

Aula 11(FQ) 
Aula 1 (CN) 

14/3 a 18/3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não houve aula 

de FQ 
Aula 8 e 9 (EA) 
Questionário 
de interesses 

e Questionário 1 
 

 Não houve 
aula de FQ 

Aula 12(FQ) 
 

Nota : O questionário das concepções alternativas (Questionário 1) foi administrado aos alunos das 
duas turmas no dia 22 de Janeiro de 2005 numa aula de 45 min de Estudo Acompanhado. As aulas 
de FQ de 3ª e 5ª feira eram de turnos (metade dos alunos da turma).    
 

3.9 - A avaliação das aprendizagens 
 

A avaliação praticada determina o que deve ser valorizado. Conforme referido, a 

avaliação tem um papel regulador sobre o que se deseja de todo o processo ensino-  

-aprendizagem. Deste modo, apresentam-se em seguida os instrumentos utilizados para 

proceder à avaliação das aprendizagens. 

 Primeiramente foi implementada a avaliação diagnóstica administrando os 

respectivos questionários (Questionário 1). Este tipo de avaliação teve como objectivo 

avaliar os conhecimentos prévios dos alunos no que respeita ao tema som.  

 Com a finalidade de avaliar as aprendizagens dos alunos nas actividades prático- 

-experimentais e o seu desempenho em sala de aula, desenvolveram-se listas de verificação 

e de observação (Anexo IV) adaptadas a diversas actividades, assim como uma grelha para 

avaliação dos relatórios escritos, elaborados pelos alunos (Anexo IV). 
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 Foi também elaborado um documento para avaliar a actividade relativa ao Bilhete 

de Identidade do fonógrafo (Anexo IV).   

 No que diz respeito ao trabalho de pesquisa a sua avaliação constou de duas 

vertentes: a componente escrita e a respectiva apresentação oral aos restantes colegas de 

turma. Os parâmetros avaliados neste trabalho constam da ficha de avaliação (Anexo IV).  

 

Parte III 
 

3.10 -  A metodologia de recolha de dados 
 
 Uma vez definido o modelo de investigação a adoptar, nesta fase do trabalho 

questiona-se sobre os dados que são necessários para descrever e interpretar o estudo a 

efectuar e procura-se elaborar instrumentos capazes de produzir a informação conveniente 

e adequada a essa finalidade.  

 Uma das finalidades da investigação é avaliar as estratégias usadas na 

implementação da abordagem ao tema, na perspectiva dos alunos, na perspectiva dos 

professores e na perspectiva de agentes externos, assim como avaliar as aprendizagens dos 

alunos participantes no estudo. 

 Elaborar instrumentos de recolha de dados é uma actividade fundamental na 

obtenção e organização de informação adequada ao problema e objectivos do estudo. 

Obtiveram-se várias fontes de dados, através da administração de questionários, de 

observação directa e indirecta, tentando assegurar uma maior validade e fiabilidade e a da 

triangulação de dados de modo a minimizar as fontes de erro e aumentar a confiança dos 

respectivos resultados. Para Serrano (1994:189) “A triangulação implica reunir uma grande 

variedade de dados a partir de distintos pontos de vista, realizar comparações múltiplas de 

um fenómeno único para através de diversas intersubjectividades, tentar encontrar a 

objectividade”. 

Ao diversificar as fontes de dados, procedeu-se ao registo de opinião dos três 

grupos intervenientes no estudo (alunos, professores e agentes exteriores) e à recolha dos 

resultados do questionário das concepções sobre som, do grupo experimental e do grupo de 

controlo, antes e depois da abordagem do tema. 

Na próxima secção far-se-á alusão aos instrumentos de recolha de dados 

construídos para este estudo. 
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3.10.1 - Instrumentos de recolha de dados 
 

Os instrumentos utilizados na recolha de dados estão descritos nesta secção, assim 

como o respectivo momento de aplicação. De seguida referem-se os instrumentos de 

recolha de dados utilizados administrados aos diversos intervenientes: 

Aos alunos 

• A - Questionário 1 

• B - Registos das aulas observadas 

• C - Documento elaborado pelos alunos : Trabalho de Pesquisa 

• D - Questionário de interesses 

Aos professores  

• Questionário administrado no final da abordagem 

Aos profissionais colaboradores 

• Questionário administrado no final da abordagem 

 
3.10.1.1 -  No que diz respeito aos alunos: 
 
 Relativamente aos alunos os instrumentos de recolha de dados administrados, assim 

como o respectivo momento de aplicação, estão descritos na Tabela 3.8, que a seguir se 

apresenta. 

Tabela 3.8 – Distribuição dos instrumentos de recolha de dados e o seu momento de 
aplicação 

 

Instrumentos de recolha de 
dados 

Momento de aplicação 8º B 8º C 

A - Questionário 1 
Diagnosticar concepções sobre 

Som 

No final do estudo da luz e no 
início do estudo do som. x x 

B - Registos das aulas 
observadas 

Ao longo da implementação do 
tema.  x 

C - Documento elaborado 
pelos alunos : 

Trabalho de Pesquisa 

Ao longo da implementação do 
tema.  x 

D - Questionário de interesses No final da implementação do 
tema.  x 

A - Questionário 1 
Diagnosticar concepções sobre 

som 
No final do estudo do som. x x 
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A -  O Questionário 1 (este questionário foi utilizado em duas fases distintas de 

investigação: no início, como diagnóstico, e no final, como avaliação)  

 Sendo objecto de estudo analisar as dificuldades dos alunos sobre conceitos de som, 

utilizaram-se questionários com a finalidade de investigar concepções alternativas sobre 

este tema. 

 A escolha do questionário, como instrumento de recolha de informações, prende-se 

com a necessidade prática de se pretenderem dados que os sujeitos podem proporcionar a 

partir da sua opinião. 

 Um questionário consiste num guião previamente elaborado que se aplica a um 

conjunto de sujeitos (amostra). 
 
A . 1 - Construção e validação do Questionário 1 
 

 A construção de um questionário é uma actividade complexa e uma das principais 

desvantagens deste tipo de instrumentos de recolha de dados é elevada a percentagem de 

não-resposta. Assim, foram tidos em consideração alguns aspectos durante a sua 

elaboração: a objectividade e a clareza das questões, a boa apresentação do questionário, 

um compromisso entre a extensão do questionário e a recolha suficiente de dados. 

  A escolha da modalidade, do tipo e número de questões, assumiu especial 

importância, conscientes de que estes factores condicionam o interesse e o envolvimento 

dos inquiridos. Decidiu-se por três modalidades de questões: 

• Abertas: em que o aluno tinha liberdade de resposta. Estas questões foram 

utilizadas, sobretudo, para a justificação de opções tomadas; 

• Fechadas: em que o aluno escolhia uma das duas opções apresentadas, 

limitando-se a preencher o espaço correspondente; 

• Escolha múltipla em leque fechado: em que o inquirido podia optar por uma 

ou mais das alternativas fornecidas. 

 O questionário inclui questões do tipo: 

• De facto: utilizadas para determinar dados concretos (idade, sexo, escola 

frequentada); 

• De opinião: em que o aluno é solicitado a dar a sua opinião relativamente a um 

dado assunto (neste caso relacionado com conteúdos de Som). 

 A classificação das questões, quanto ao tipo e modalidade, baseou-se na 

classificação proposta por Pardal e Correia (1995). 
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 Na construção das questões foram tidos em conta os objectivos inerentes a cada 

uma. 

Na Tabela 3.9 estão representados os tipos, as modalidades e os objectivos 

específicos das questões apresentadas no Questionário 1. 

Tabela 3.9 - Tipos e modalidades de questões e respectivos objectivos do Questionário 1. 

Questão Tipo Modalidade Objectivos 

1ª Parte  
Q 1) De facto Aberta Caracterizar a amostra. 
Q 2) De facto Fechada Caracterizar a amostra. 

2ª Parte 
1.1– A/B/C/D 
 Opinião Fechada 

Verificar possíveis concepções/ideias sobre 
produção, propagação e recepção do som. 

1.2 
 Opinião Escolha múltipla 

em leque fechado 
Detectar possíveis concepções/ideias sobre 
o modo como o som se produz. 

1.3.1 
1.3.2 
 

Opinião Aberta 
Verificar possíveis concepções/ideias sobre o 
modo como é transmitido o som entre planetas 
recorrendo a sondas. 

2.1 
 Opinião Escolha múltipla 

em leque fechado 
Conhecer possíveis concepções/ideias sobre o 
comportamento do som como onda. 

2.2 
Opinião Escolha múltipla 

em leque fechado 

Verificar possíveis concepções/ideias sobre 
a velocidade de  propagação do som em 
diferentes materiais. 

 
2.3 Opinião Aberta 

Detectar possíveis concepções/ideias sobre o 
modo como explicam as diferentes velocidades 
do som em diferentes materiais. 

3.1 
 Opinião Escolha múltipla 

em leque fechado 

Verificar possíveis concepções/ideias sobre a 
relação existente entre a frequência do som 
emitido por um xilofone e o comprimento da 
lâmina. 

3.2 
 Opinião Escolha múltipla 

em leque fechado 

Conhecer possíveis concepções/ideias que 
possam ter relativamente às relações entre os 
atributos do som e as características das ondas 
sonoras. 

4.1- A/B/C/D 
 Opinião Fechada Detectar possíveis concepções/ideias no âmbito 

do espectro sonoro e fenómenos acústicos. 
4.2 

Opinião Escolha múltipla 
em leque fechado 

Verificar possíveis concepções/ideias que os 
alunos possam ter relativamente a materiais 
isoladores do som. 

4.3 Opinião Escolha múltipla 
em leque fechado 

Verificar de que modo associam vibrações a 
ruído. 

 
 4.4 – A/B/C 
 

Opinião Aberta 
Inferir se os alunos conhecem algumas situações 
do nosso dia a dia que possam minimizar a 
poluição sonora a que todos estamos sujeitos. 

  

 Para validação do questionário procedeu-se à apreciação crítica feita por duas 

professoras de Ciências Físico-Químicas orientadoras de estágio pedagógico que já tinham 
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apreciado documentos e também a uma professora-investigadora de Didáctica da Física. 

Foi pedido a cada professora que desse a sua opinião sobre: 

• A adequabilidade das questões aos objectivos de acordo com a tabela; 

• Ao carácter de clareza e precisão das questões colocadas para com os alunos 

desta faixa etária. 

 Depois de analisadas as opiniões dos professoras juízas a autora reflectiu sobre as 

questões levantadas levando à reformulação de algumas questões e da estrutura do 

questionário, construindo a sua versão final. 

No Anexo II, apresenta-se o Questionário 1.  

 
A . 2 – Pré-teste 
 

O questionário deverá ser testado antes da sua administração. Para tal pode-se 

aplicar o questionário a uma amostra. Esta, em termos de estrutura, deverá ser semelhante 

à amostra a quem o estudo se destina (Pardal e Correia, 1995).  

Esta operação consta em passar o questionário a um grupo de indivíduos, neste caso 

a alunos do 8º ano, que não compõem a amostra. Neste caso foi aplicado numa turma do 8º 

ano da Escola EB 2/3 João Afonso de Aveiro, onde seria mais fácil a sua implementação, 

uma vez que a autora deste trabalho é professora nessa escola. 

No pré-teste pretendia-se saber: 

• Se existiam palavras ou expressões nas questões que não eram compreendidas 

pelos alunos; 

• Se existia alguma questão que provocasse reacções cuja resposta deixasse de ser 

possível de utilizar; 

• Se as questões eram claras; 

• Se existiam algumas questões que o aluno não gostasse de responder; 

• Se existia alguma questão em que a percentagem de não-respostas fosse grande;  

• Fundamentasse a introdução de possíveis alterações no estudo principal. 

Este estudo também é vantajoso na preparação do método de análise, e quando 

envolve questões de resposta aberta identifica categorias de resposta. 

 Ao analisar as observações dos alunos constatou-se que a maioria das questões 

foram correctamente entendidas. Foram feitos pequenos ajustes ao questionário sendo a 

versão final a que consta em anexo (Anexo II). 
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B  –  Registos das aulas observadas 
 

A observação directa, tem o atributo de registar comportamentos no momento em 

que ocorrem, sem recorrer a interpostas pessoas/indivíduos nem testemunhos de terceiros, 

obtidos por registos orais ou escritos. 

 Este género de informação pode complementar, enriquecer e confrontar os dados 

recebidos por outras técnicas e instrumentos. 

 No final de cada aula o professor-investigador fez um registo descritivo e reflectido 

das suas aulas. Assim este registo ajudará a uma melhoria da reflexão das suas práticas na 

medida em que poderá verificar as dificuldades/ideias/comportamentos surgidos durante a 

aula, por parte dos alunos. Permite, portanto, um melhor feedback das actividades que vão 

sendo implementadas.  

 Com a finalidade de avaliar o desenvolvimento das actividades práticas, utilizaram- 

-se listas de verificação e observação de trabalho laboratorial e na avaliação do 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa foi utilizada uma grelha de correcção. Estes 

instrumentos são apresentados em anexo (Anexo IV). 

 
C – Documento elaborado pelos alunos : trabalho de pesquisa 
 

No decurso da apresentação dos trabalhos de pesquisa, as professoras registaram 

por escrito as informações consideradas relevantes na apresentação dos trabalhos dos 

respectivos grupos. Assim, os dados recolhidos foram organizados, descritos e analisados e 

depois transcritos como uma informação digna de destaque. 

 
D – O Questionário de Interesses 
 
 Com o propósito de se obter, dos alunos, uma opinião sobre o trabalho efectuado  

ao longo da leccionação do sub-tema Som elaborou-se um questionário intitulado 

Questionário de interesses sobre a abordagem do sub-tema Som. 

 

D .1 - Construção do Questionário de Interesses 
 

 A construção das questões é essencial (como já foi referido secção 3.5.1.), ou seja, 

devem ser formuladas de maneira a que as pessoas interrogadas as interpretem de igual 

modo. 
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 O questionário inicia-se com um pequeno texto de carácter introdutório, onde se 

informa sobre o respectivo anonimato e se apela à sinceridade das respostas. 

 As questões que integram o questionário foram classificadas utilizando a 

terminologia de Pardal e Correia (1995). 

 O melhor modo que se encontrou para detectar as opiniões dos alunos foi elaborar 

questões de estimação e questões abertas. 

• Questões de estimação – Estas questões procuram detectar vários graus de 

intensidade relativamente a um dado assunto. O inquirido ao responder 

selecciona uma das alternativas apontadas de uma escala de valores pré- 

-estabelecida.  

Neste questionário optou-se por uma escala de 1 a 4 onde:  

- o posicionamento 1 correspondia a nenhum interesse/contributo; 

- o posicionamento 2 correspondia a pouco interesse/contributo; 

- o posicionamento 3 correspondia a bastante interesse/ contributo; 

- o posicionamento 4 correspondia a muito interesse/ contributo. 

• Questões abertas – foram utilizadas para justificar selecções feitas ou para 

conceder total liberdade de respostas. 

A Tabela 3.10 resume os tipos e modalidades das questões e respectivos objectivos. 

Tabela 3.10 – Tipos e modalidades de questões e respectivos objectivos do 
Questionário de interesses. 

Questão Tipo  Modalidade  Objectivos  

Q 1 Opinião Estimação Conhecer  o grau de interesse dos alunos 
pelas questões tratadas no tema  Som. 

Q 2 Opinião Estimação Conhecer as actividades que, na opinião 
dos alunos, foram mais interessantes. 

 
Q 3 

 
Opinião 

 
Aberta 

Conhecer o tipo de actividades que, na 
opinião dos alunos, deverão ser efectuadas 
em aulas de Física. 

 
 

Q 4 

 
 

Opinião 

 
 

Estimação 

Conhecer o grau de interesse que cada 
uma das disciplinas teve na abordagem 
interdisciplinar. 
Averiguar sobre o contributo que cada 
uma das disciplinas teve para a 
aprendizagem do tema. 

 
Q 5 

 
Opinião 

 
Aberta 

Conhecer os aspectos que os alunos 
tiveram mais dificuldade ao longo da 
abordagem do tema. 
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A validação dos questionários foi realizada segundo um processo semelhante ao 

utilizado com o Questionário 1. 

Depois de analisada a opinião das juízas a autora reformulou algumas questões e 

construiu a sua versão final ( Anexo II ). 

 
3.10.1.2 -  No que diz respeito aos professores 
 

Registando respostas do tipo opinião, na modalidade aberta, pretendeu-se efectuar 

uma avaliação no final da abordagem de forma a conhecer a opinião dos professores 

intervenientes na abordagem no que diz respeito ao: 

• Modo como as aulas na sua disciplina tinham decorrido; 

• Interesse de uma abordagem interdisciplinar no processo de ensino- 

-aprendizagem do tema. 

Para tal efeito foi elaborado um questionário que foi administrado no final da 

implementação das estratégias (Anexo II ). 

 

3.10.1.3 -  No que diz respeito aos profissionais colaboradores/externos: 
 

Foi elaborado um questionário, administrado no final da abordagem (Anexo II) 

registando respostas do tipo opinião, na modalidade aberta, de forma a conhecer a opinião 

dos profissionais externos relativamente à sua colaboração na implementação das 

estratégias e no que diz respeito: 

• Às suas intervenções na estratégia de ensino-aprendizagem deste tema; 

• Ao contributo que profissionais exteriores à escola podem dar no ensino-  

-aprendizagem de um dado tema. 

 
3. 11– A metodologia de análise dos dados recolhidos 
 

A escolha do método de análise deve ser adequada ao problema e aos métodos de 

investigação adoptados. 

O método de análise das informações foi de dois tipos, análise estatística e análise 

de conteúdo. A análise de conteúdo constitui um conjunto de procedimentos que são 

utilizados para dar significado às múltiplas respostas dos alunos registadas durante um 

processo de recolha de dados (Martins, 1989). 
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A análise de conteúdo pode ser de dois tipos: 

• Quantitativa quando se avalia a frequência do aparecimento de certas 

dimensões; 

• Qualitativa se se pretende verificar a presença ou ausência de determinadas 

dimensões, comportamentos ou atitudes. 

Análise das informações - registos das aulas observadas 

 Na análise dos registos das aulas procedeu-se à análise de conteúdo, de acordo com 

o método qualitativo. Analisaram-se, fundamentalmente, os registos relativos aos 

comportamentos, atitudes e expressões dos alunos.  

Análise das informações - registos dos  trabalhos de pesquisa 

 Na análise dos trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos procedeu-se à análise 

de conteúdo de acordo com o método qualitativo. Os trabalhos foram analisados por grupo 

de trabalho segundo os parâmetros estabelecidos na grelha de avaliação (Anexo IV). 

Análise das informações – questionário de interesses 

Com o objectivo de recolher os dados a partir das questões (Q1, Q2 e Q4) fechadas, 

para posterior análise quantitativa, utilizou-se o programa Microsoft Excel 2000. Este 

programa permite o armazenamento de informação e a apresentação de dados sob a forma 

numérica ou gráfica. Procedeu-se da seguinte forma:  

1º– Numeraram-se aleatoriamente os questionários; 

2º– Nas questões Q1, Q2 e Q4 o grau de interesse/contributo que os alunos 

demonstraram relativamente às questões abordadas (Q1) ou actividades realizadas (Q2) ou 

ainda o grau de interesse/contribuição das disciplinas intervenientes no processo de ensino 

e aprendizagem do tema Som (Q4.1 e Q4.2) foi codificado como pouco 

interesse/contributo (posicionamento 1 ou 2 na escala de valores) ou muito 

interesse/contributo (posicionamento 3 ou 4 na escala de valores). 

3º – Para cada questão construiu-se uma tabela com os dados recolhidos. 

Nas questões Q3 e Q5 o processo de análise de informação considerado mais 

ajustado ao estudo foi o de análise de conteúdo. A identificação de semelhanças ao nível 

das razões invocadas para os posicionamentos indicados pelos alunos foi a técnica 

utilizada. Com base na identificação das ideias comuns, que terão estado na base da 

explicitação das respostas dadas, construíram-se as categorias de resposta (CR). Esta 

técnica de análise decorreu em cinco fases: 
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1ª – Elaboração de uma lista das respostas dos alunos; 

2ª - Identificação da actividade (Q3) ou dificuldade ao longo da abordagem do 

tema. 

3ª – Identificação das diferentes razões para o posicionamento dos alunos; 

4ª – Elaboração de uma lista das razões identificadas, que se agruparam por 

categorias de conteúdo; 

5ª – Construção das categorias de resposta (CR). 

Análise das informações – Questionário 1 

De seguida descreve-se o modelo de análise de dados recolhidos a partir do 

questionário diagnóstico. 

Com as informações recolhidas a partir das questões fechadas (1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 

3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3) para posterior análise quantitativa, utilizou-se também o programa 

Microsoft Excel 2000. Assim, procedeu-se do seguinte modo: 

1º - Numeraram-se aleatoriamente os questionários das duas turmas: 

  Turma B – B 1 a B 26 ;  Turma C – C 1 a C 25 

 2º - Nas questões acima referidas foram, primeiramente, elaboradas as respostas 

correctas a cada questão. De seguida procedeu-se à construção de gráficos onde se 

pudesse, a partir destes, fazer uma análise comparativa das respostas dadas pelos alunos, 

nas duas turmas envolvidas no estudo (antes e depois da implementação da abordagem do 

tema Som). Estes gráficos foram construídos em função das percentagens de respostas 

correctas para cada questão. 

 Nas questões abertas ( 1.3.1; 1.3.2; 2.3 e 4.4) a técnica de análise de informação 

considerada mais adequada foi a análise de conteúdo, tendo por base a construção de 

categorias de resposta (CR). Os diferentes segmentos de resposta foram lidos e analisados, 

sendo agrupados segundo critérios previamente definidos. Estes critérios foram elaborados 

com base na resposta cientificamente correcta e nas explicações referidas pelos alunos.  

 Na construção destas categorias de resposta foram atendidos os seguintes 

pressupostos, citados por Martins (1989): 

• As expressões usadas pelos alunos representam de modo substancial as suas 

ideias; 

• O aluno é sincero naquilo que diz; 

• Tudo quanto o aluno diz é, à partida, igualmente relevante para a análise; 
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• Para a mesma questão as categorias de resposta construídas representam modos 

de compreensão qualitativamente diferentes. 

0 processo de análise decorreu em quatro etapas: 

1ª - Elaboração da resposta cientificamente correcta para cada questão; 

2ª - Listagem das respostas dos alunos; 

3ª - Construção das diferentes categorias de resposta.  

4ª - Construção de quadros comparativos onde constam as diversas categorias de 

resposta das duas turmas envolvidas no estudo (antes e depois da implementação do 

tema). 

No final realizou-se uma análise comparativa das duas turmas intervenientes no 

estudo. Esta análise teve por base a recolha de dados efectuada antes e após a 

implementação do tema. 

Análise das informações – Questionário sobre a avaliação global da 

participação destinado aos  professores envolvidos na abordagem  

Na análise destes questionários procedeu-se à análise de conteúdo de acordo com o 

método qualitativo. As respostas dadas por cada um dos professores envolvidos aos 

respectivos questionários foram analisadas, sendo identificadas as ideias e aspectos mais 

relevantes no que concerne a cada uma das disciplinas. 

Análise das informações – Questionário sobre a avaliação da 

participação de profissionais externos que colaboraram na abordagem 

Na análise destes questionários procedeu-se à análise de conteúdo de acordo com o 

método qualitativo. As respostas dadas por cada um dos profissionais envolvidos na 

abordagem aos respectivos questionários foram analisadas, sendo identificadas e registadas 

as suas ideias e destacados os aspectos considerados mais relevantes. 



Capítulo 4. 

 ANÁLISE DE DADOS E APRESENTAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 

 

4.1 – Introdução 

 

 Neste capítulo apresentam-se e analisam-se os dados recolhidos a partir dos 

instrumentos  de recolha de dados, descritos no capítulo 3.   

 Assim, este capítulo encontra-se dividido nas seguintes secções: 

• Análise dos registos das aulas observadas, das diferentes disciplinas envolvidas na 

abordagem (secção 4.2); 

• Análise dos trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos (secção 4.3); 

• Análise dos resultados do questionário de interesses administrado aos alunos 

(secção 4.4); 

• Análise dos resultados dos questionários administrados aos alunos com o objectivo 

de conhecer eventuais concepções alternativas que os alunos possam ter no que diz 

respeito ao Som (secção 4.5); 

• Análise dos resultados do questionário administrado aos professores (secção 4.6); 

• Análise dos resultados do questionário administrado aos profissionais externos 

(secção 4.7); 

• Apreciação global da implementação da abordagem (secção 4.8); 
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4.2 – Análise dos registos das aulas observadas, das diferentes 

disciplinas envolvidas na abordagem 

 

 Ao longo da implementação do Sub-tema Som, a professora-investigadora 

conjuntamente com as professoras das respectivas  disciplinas registaram, no final de cada 

aula, as observações e reacções dos alunos dignas de destaque, assim como as dificuldades 

que encontravam, no processo de ensino – aprendizagem do tema. Foram analisados e 

discutidos os resultados das observações, como também os resultados dos trabalhos 

escritos (respostas a questões, relatórios de actividades, trabalhos de pesquisa).  

 Neste contexto, passam-se a descrever os aspectos considerados mais relevantes em 

cada uma das disciplinas envolvidas. 

 

Ciências Físico – Químicas 

  

 De uma forma geral ao longo de toda a implementação do tema foram 

demonstradas reacções bastante positivas por parte dos alunos. 

 Nesta disciplina, foram implementadas 12 aulas de 45 minutos e as respectivas 

actividades desenvolvidas foram essencialmente as seguintes:  

• Análise e interpretação de textos escritos, filmes - vídeo e imagens; 

• Análise e interpretação de dados (tabelas, diagramas ou gráficos); 

• Actividades prático-experimentais; 

• Relatórios das actividades prático-experimentais; 

• Elaboração do mapa de conceitos do tema; 

• Apresentação dos trabalhos de pesquisa. 

 

Com a diversificação de estratégias e actividades, pretende-se desenvolver 

competências de diferentes domínios como sejam os do Conhecimento, do Raciocínio, da 

Comunicação e das Atitudes, com o intuito de promover a formação global dos alunos. 

De seguida passa-se a descrever sumariamente as aulas desenvolvidas nesta disciplina 

(Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 – Descrição sumária das aulas de Ciências Físico - Químicas 

Aulas Estratégias 

1 – Início da implementação da abordagem do sub-
tema Produção e Transmissão do Som. 
Apresentação e exploração de um filme – vídeo 
alusivo à poluição sonora. 

Ficha de actividades, apresentação de 
um filme-vídeo e debate. 

2 – O que é o som? – Actividades Práticas. Realização de actividades práticas: 
demonstrações e trabalho prático em 
grupo. 

3 – Conclusão da aula anterior. 
Como representar uma vibração sonora? – 
Actividades Práticas 

Realização de actividades práticas: 
demonstrações e trabalho prático em 
grupo. 

4 – Conclusão da aula anterior. 
O som viaja sempre à mesma velocidade ou depende 
do meio no qual se propaga? – Actividades práticas. 

Ficha de actividades  práticas.  
Trabalho em grupo. 

5 – Conclusão da aula anterior. Sistematização de 
algumas ideias sobre os conceitos leccionados. 

Sistematização dos conceitos 
leccionados.  

6 - Pode-se “pesar e medir” o som? Quais os atributos 
do som? – Actividades práticas. 

Realização de actividades práticas: 
demonstrações e trabalho prático em 
grupo. 

7 - Conclusão da aula anterior. 
“Que preocupações se deve ter na construção de 
edifícios relativamente ao isolamento sonoro?”  
Actividades práticas. 

Apresentação de uma ficha de 
actividades onde se faz referência a 
situações de isolamento sonoro. 

8 - Conclusão da aula anterior. 
“Que outros fenómenos sofre o som?”- Actividades 
práticas (Anexo V) 

Realização de actividades práticas: 
demonstrações e trabalho prático em 
grupo. 

9 - Conclusão da aula anterior. Sistematização dos 
fenómenos que ocorrem com o som. 

Apresentação de um mapa de conceitos 
com a respectiva sistematização. 

10 - Como se processa o mecanismo da audição? Os 
nossos ouvidos captam todos os sons? Será que os 
ultra-sons são importantes na detecção de doenças? 

Resolução de uma ficha de actividades 
em grupo e comunicação ao grupo 
turma. 

11 - Construção  do mapa de conceitos. Apresentação 
dos trabalhos de pesquisa. 

Elaboração individual do mapa de 
conceitos. Início da apresentação em 
grupo dos trabalhos de pesquisa. 

12 - Conclusão da apresentação dos trabalhos de 
pesquisa. 
 

Os grupos concluíram a apresentação 
dos trabalhos de pesquisa. 
 

  

 Constatou-se logo desde o início um grande entusiasmo pelas actividades que se 

iam desenvolvendo principalmente a partir da segunda aula em que se passaram a 

implementar as actividades prático-experimentais com as questões-orientadoras “O que é o 

som?” “Como se produz?”  

 Os alunos desta faixa etária entusiasmam-se bastante com este tipo de actividades 

pois vêem na prática o que acontece, manuseando os próprios materiais. Para além desta 
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vertente, o facto de se terem implementado estratégias de carácter diversificado, induziu 

nos alunos bastante interesse e motivação, como se pôde verificar aquando da actividade 

das caixas de música, pois ficaram espantados como uma “coisa” tão pequena poderia dar 

um som tão alto, sendo possível registar expressões como: 

• “Como é que uma coisa tão pequena dá um som tão bom!”; 

• “É mesmo espectacular!”; 

• “Estas actividades são muito interessantes!” 

 Outros comentários foram igualmente transmitidos pelos alunos num âmbito mais 

geral, ou seja, no que diz respeito à globalidade das estratégias utilizadas nas aulas. Assim  

nesta perspectiva, alguns alunos proferiram o seguinte: 

• “Acho que as aulas do tema som foram muito fixes, gostei das experiências, 

aprendi muitas coisas. Acho que com esta forma de dar aulas através da 

experiência e muito mais coisas foi uma forma boa.” 

• “Gostei muito de trabalhar neste projecto, porque aprendi bastante, as 

experiências foram muito interessantes e sobretudo estes conhecimentos vão-

me ajudar na minha vida futura.” 

 

Ciências – Naturais 

  

 Nesta disciplina apenas foi leccionada uma aula e teve a colaboração de um 

audiólogo com o objectivo de fazer testes de audibilidade aos alunos. Os alunos 

consideraram uma tarefa bastante interessante. Contudo alguns puderam constatar que a 

sua audição não estava nas melhores condições. Existe mesmo uma aluna que tem graves 

problemas auditivos. A seguir apresentam-se as principais estratégias delineadas (Tabela 

4.2): 

Tabela 4.2 - Descrição sumária da aula de Ciências Naturais 

Aula Estratégias 

1 – Testes de audibilidade (Anexo V) Entrega de uma ficha onde era delineado 
sucintamente em que consiste o teste de 
audibilidade. 
Realização de testes de audibilidade. 

 Foi importante a presença do audiólogo pois foi um modo de proceder à realização 

de testes de audição a que de outra forma os alunos poderiam não ter acesso. 
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 Educação Musical 

 

Nesta disciplina foi leccionada uma aula de 45 minutos. A seguir transcrevem-se 

sucintamente as estratégias realizadas (Tabela 4.3)  

 Tabela 4.3 – Descrição sumária da aula de Educação Musical 

Aula Estratégias 

1 – Classificação dos diferentes tipos 

instrumentos musicais. 

Ficha de actividades e sua resolução. 

Exploração do xilofone. 

  

 Os alunos gostaram muito da aula de Educação Musical, na medida em que foi uma 

aula muito interactiva. Vários alunos tocaram xilofone e puderam verificar qual a relação 

entre a altura de um som e o comprimento da respectiva lâmina. Puderam constatar 

igualmente o que fazia a caixa de ressonância do xilofone ao respectivo som.  

 

Formação Cívica 

 

A educação para a cidadania surge consagrada pelo Decreto-Lei nº6/2001, de 

18/01, com carácter transversal, a ser integrado em todas as áreas curriculares do Ensino 

Básico, sendo a Formação Cívica um espaço privilegiado para o seu desenvolvimento. 

Os objectivos desta área e as linhas orientadoras deste projecto encontram-se em 

grande sintonia, definindo-se como objectivos gerais:   

• Desenvolver competências necessárias ao exercício da cidadania; 

• Desenvolver nos alunos atitudes de auto-estima, respeito mútuo e regras de 

convivência que conduzam à formação de cidadãos autónomos, participativos e 

civicamente responsáveis; 

• Promover valores de tolerância e solidariedade; 

• Estimular a participação dos alunos na vida da turma, da escola e da 

comunidade em que estão inseridos. 

Como se sabe o ruído tornou-se um dos principais factores de degradação da 

qualidade de vida das populações. Sendo esta área um espaço privilegiado para chamar a 
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atenção para algumas situações que ocorrem diariamente, foram implementadas 3 aulas de 

45 minutos que se descrevem muito sumariamente na Tabela 4.4: 

Tabela 4.4 - Descrição sumária das aulas de Formação Cívica 

Aulas Estratégias 
1 – Análise e interpretação de um excerto do 
regulamento geral do ruído. 

Ficha de actividades realizada em grupo e debate. 

2 – Alguns factores a ter em conta para se 
poder minimizar a poluição sonora a que 
estamos sujeitos. 
 

Ficha de actividades realizada em grupo onde se 
inclui a actividade medição do nível de intensidade 
sonora produzido por um “walkman”. 

3 – Acção de sensibilização com a 
colaboração/dinamização do Eng. da Câmara 
Municipal de Ílhavo ligado à parte de 
acústica  
(Anexo V) 

Palestra seguida de questões colocadas pelos 
alunos. 

 

 Houve uma boa adesão por parte dos alunos, ao longo destas aulas. A informação e 

sensibilização dos alunos para estes temas eram escassas e por isso o seu empenhamento e 

interesse. 

 

Estudo Acompanhado 

  

O Estudo Acompanhado é integrado no currículo nacional pelo Decreto-Lei 

nº6/2001, de 18/01, visando a aquisição de competências e desenvolvimento de métodos 

que favoreçam uma maior autonomia na realização das aprendizagens. 

No fundo pretende-se ensinar os alunos a aprender a aprender. 

As linhas de orientação deste projecto têm como objectivos gerais: 

• Promover a aquisição de métodos e técnicas de trabalho; 

• Promover a autonomia nas aprendizagens; 

• Desenvolver capacidades de aprendizagem individuais e em grupo. 

Nesta perspectiva foram dinamizadas 10 aulas de 45 minutos que se passam a 

descrever sumariamente (Tabela 4.5): 
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Tabela 4.5 - Descrição sumária das aulas de Estudo Acompanhado 

Aulas Estratégias 

1 – Administração do Questionário 1 (de 
diagnóstico). 

Resposta ao questionário individualmente.  

2 e 3 – Início da realização dos trabalhos de 
pesquisa 
 

Entrega de documentação. 
Pesquisa sobre o tema, utilizando a biblioteca 
da escola e a Internet, sob orientação da 
professora. 
Selecção e organização dos materiais 
recolhidos. 
 

4 e 5 – Continuação da realização dos 
trabalhos de pesquisa. 

Pesquisa sobre o tema, utilizando a biblioteca 
da escola e a Internet, sob orientação da 
professora. 
Selecção e organização dos materiais 
recolhidos.  

6 e 7 – Organização final do cartaz a 
apresentar. 
Clip – vídeo do avião supersónico. 

Tratamento final dos materiais com vista à 
elaboração dos cartazes. 

8 – BI do fonógrafo.  Apresentação de um 
clip- vídeo da voz de Edison (Anexo V) 

Elaboração do BI do fonógrafo utilizando a 
biblioteca da escola e a Internet, sob orientação 
da professora. 
Apresentação do clip vídeo da voz de Edison 

9 e 10- Questionário 1 e Questionário de 
interesses. 

Resposta aos questionários individualmente. 

  

 A grande maioria das aulas dizia respeito a actividades de pesquisa em que a 

construção de técnicas e conceitos surge de um modo partilhado e negociado. Ao longo das 

aulas foi surgindo um maior envolvimento e responsabilização pelo trabalho desenvolvido.  

 

Matemática 

  

 Nesta disciplina foi leccionada uma aula de sensibilização para o problema  da 

poluição sonora a que os habitantes de zonas junto a aeroportos ficam sujeitos. 

 Era uma actividade essencialmente de análise e interpretação de gráficos. Estes 

gráficos colocavam em evidência o que o excesso de ruído pode provocar na saúde humana 

(Tabela 4.6). 
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Tabela 4.6 - Descrição sumária da aula de Matemática 

Aula Estratégias 

1 -“Poluição sonora e efeitos no 

indivíduo”. 

Ficha de actividades e respectiva resolução. 

  

 Os alunos aderiram positivamente à estratégia utilizada tornando-se uma aula 

bastante interessante com um cunho prático bastante acentuado e consequentemente foi 

surgindo uma boa dinâmica. 
 

4.3 – Análise dos trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos 

 

Como foi referido ao longo da implementação das estratégias adoptadas, os alunos 

realizaram nas aulas de Estudo Acompanhado o trabalho de pesquisa. 

Nesta secção são descritos os trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos: tipos 

de cartaz produzido e descrição da respectiva apresentação oral. 

 

4.3.1 - A concepção do cartaz 

 

Os trabalhos de pesquisa tiveram o formato final de um cartaz conforme estava 

previsto. Houve grupos que apresentaram mais de um cartaz. O suporte inerente a cada 

cartaz foi uma folha de cartolina estando a informação organizada em pequenos textos 

processados em computador, tabelas, fotografias e imagens.  

Com a finalidade de caracterizar a organização da informação em cada cartaz, 

construiu-se a Tabela 4.7 onde se assinalam as características inerentes a cada um dos 

trabalhos. 
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Tabela 4.7 – Tipo de informação utilizada em cada cartaz 

N.º do grupo Tema Informação 

1 Efeitos da poluição sonora no 
ser humano (anexo VI) 

Texto escrito 
Imagens 

2 Poluição sonora na escola 
(anexo VI) 

Texto escrito 
Imagens 
Tabela 

3 Medidas para combater a 
poluição sonora (anexo VI) 

Fotografias 
Texto escrito 

4 Sons audíveis e não audíveis 
(anexo VI) 

Texto escrito 
Imagens 

5 Aplicações dos ultra-sons no 
nosso dia-a-dia (anexo VI) 

Texto escrito 
Imagens 

6 Instrumentos musicais 
(anexo VI) 

Texto escrito 
Imagens 

 

Na subsecção seguinte são apresentados os aspectos considerados essenciais, no 

que concerne à apresentação de cada um dos trabalhos pelos respectivos elementos de cada 

grupo. 

 

4.3.2 – A apresentação oral 

 

A apresentação oral destes trabalhos efectuou-se numa aula em que os alunos 

estavam todos (sexta – feira). A apresentação oral de cada grupo demorou cerca de 8 

minutos, após o que os outros alunos poderiam colocar questões ou fazer comentários. 

A ordem para a apresentação oral de cada cartaz foi escolhida pelos alunos e foi a 

que a seguir se refere: 

1º-  Grupo 6 – Instrumentos Musicais 

2º-  Grupo 4 – Sons audíveis e não audíveis 

3º-  Grupo 3 – Medidas para combater a poluição sonora 

4º-  Grupo 1 – Efeitos da poluição sonora no ser humano 

5º-  Grupo 5 – Aplicações dos ultra-sons no nosso dia-a-dia 

6º-  Grupo 2 - Poluição sonora na escola 

Ao longo da apresentação oral do trabalho, o cartaz esteve exposto num “placard” e 

os alunos dos respectivos grupos recorriam a este para orientar a sua exposição. 
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Depois da apresentação dos trabalhos ao grupo turma, os cartazes ficaram expostos 

no átrio da Escola para que toda a comunidade escolar os pudesse apreciar. 

 

1º Grupo a apresentar : Grupo 6 – Instrumentos Musicais 

 

A apresentação foi feita por todos os elementos do grupo, tendo sido realçados os 

seguintes aspectos: 

• Os diversos tipos de instrumentos musicais existentes; 

• Caracterização de cada um dos tipos de instrumentos; 

• Imagens com os diversos tipos de instrumentos de percussão, de sopro e de 

cordas; 

• Uma aluna do grupo construiu um instrumento de percussão e fez a  

demonstração do seu som; 

• Outra aluna que sabia tocar xilofone também fez uma demonstração tocando 

uma música. 

 

2º Grupo a apresentar :  Grupo 4 – Sons audíveis e não audíveis 

 

Esta apresentação também foi feita por todos os elementos do grupo. Durante a 

apresentação oral foram realçados os seguintes aspectos: 

• O espectro sonoro; 

• Localização da faixa de frequências dos sons audíveis e não audíveis para o ser 

humano; 

• Há sons que causam dor e outros que, mesmo não causando dor, podem causar 

surdez se o tempo de audição for prolongado; 

• O sonómetro como aparelho para medir o nível sonoro;  

• Focaram a capacidade de audição de alguns seres vivos nomeadamente as rãs, 

os gatos, os pássaros, os morcegos e o ser humano. 

 

 

 
 

 98



3º Grupo a apresentar :  Grupo 3 – Medidas para combater a poluição sonora 

 

Dois dos elementos falaram sobre: 

• as fotografias tiradas em vários locais do concelho de Ílhavo, ou seja, 

realizaram um trabalho de reportagem: 

→ oficina de automóveis (junto a habitações); 

→ sistema de frio do supermercado Paradi: devido ao grande ruído provocado 

pelos compressores, houve necessidade de colocar um painel/barreira de som; 

→ fábrica de serração – fonte permanente de ruído em plena povoação (deveria 

estar isolada); 

• modos de combater a poluição sonora. 

 Os outros dois elementos do grupo apresentaram um cartaz com gravuras e onde 

estavam enunciadas algumas medidas para combater a poluição sonora como por exemplo: 

• Manter afinado o motor do automóvel, ou de outro meio de transporte 

motorizado, de modo a evitar ruídos desagradáveis, bem como o tubo de escape 

em condições; 

• Em ambientes laborais ruidosos devem ser cumpridas as normas de segurança 

bem como uso de protectores nos ouvidos. 

 

4º Grupo a apresentar : Grupo 1 – Efeitos da poluição sonora no ser humano 

 

• Focaram as causas da poluição sonora urbana e os principais efeitos negativos 

(distúrbios do sono, stress, perda de capacidade auditiva, surdez, dores de 

cabeça, alergias, distúrbios digestivos, falta de concentração); 

• Como colaborar para diminuir a poluição sonora; 

• Imagens: do corpo humano e do ouvido humano. 
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5º Grupo a apresentar: Grupo 5 – Aplicações dos ultra-sons no nosso dia-a-dia

 

Este grupo apresentou o cartaz em forma de barco (sonar). 

Focaram os seguintes aspectos: 

• Ultra-sons usados na medicina;              

• Sonar (sonar passivo e sonar activo); 

• Sonar dos morcegos; 

• Imagens de um ecógrafo e de uma ecografia. 
 

6º Grupo a apresentar:  Grupo 2 - Poluição sonora na escola 

 

Destacaram o facto de que a principal fonte de poluição sonora são as campaínhas 

internas da escola que chegam a atingir valores acima de 110 dB. 

Relataram que, para fundamentar a pesquisa, fizeram um estudo sobre: 

• barulho da campainha; 

• arrastar cadeiras e mesas na sala de aula; 

• ruídos provocados pelos colegas nos andares superiores; 

• más condições acústicas das salas de aula, pela sua forma ou materiais, o que 

obriga o professor a falar alto e em alguns locais não se ouve; 

• gritos e ruídos provocados pelos colegas que não têm aulas; 

• ruídos de brincadeiras exteriores que passam, através das janelas, para as salas 

de aula.  

Evidenciaram um aspecto muito importante que é o facto das paredes do interior da 

escola (corredores) serem revestidas a azulejo o que provoca o acentuamento/aumento da 

poluição sonora no interior da escola. 
 

4.3.3 – Comentário geral dos trabalhos de pesquisa 

 

A perspectiva de Ensino por Pesquisa, potenciadora da inovação tem inerente a 

promoção e o envolvimento cognitivo e afectivo dos alunos. As situações de aprendizagem 

 100



devem surgir de situações-problema que preparam os alunos para uma pesquisa partilhada 

(Cachapuz et al, 2000a). 

Através da apresentação dos vários trabalhos pôde-se constatar que os conteúdos 

apresentados, em cada um, estavam adequados ao tema desenvolvido, embora talvez o 

trabalho alusivo à poluição sonora na escola pudesse ter sido mais completo. 

A apresentação oral, dos vários grupos, foi essencialmente orientada pela leitura da 

informação que tinham recolhido. Todavia, alguns grupos apresentaram um 

esquema/gravura sistematizando os aspectos mais relevantes.  

Em suma, a realização dos trabalhos de pesquisa e respectiva apresentação teve, na 

generalidade dos alunos, uma boa recepção, cooperando estes entre si de modo a que o seu 

grupo apresentasse um bom trabalho. 
 

4.4 – Análise dos resultados do Questionário de Interesses 

 
Nesta secção é realizada a apresentação dos resultados do questionário (Anexo II) 

administrado aos alunos, após ter sido leccionado o Sub-tema Som, tendo como objectivo 

conhecer as suas opiniões sobre aspectos de carácter metodológico utilizados ao longo da 

implementação da abordagem do tema.  

A análise das respostas foi organizada por questão e conduzida tal como foi 

descrito no capítulo anterior. 

Destaca-se que a numeração das questões, actividades e disciplinas intervenientes, 

apresentadas nos gráficos corresponde à atribuída no questionário. 
 

Questão – Q 1) 

 

Com esta questão pretendeu-se averiguar o grau de interesse dos alunos pelas 

questões apresentadas ao longo da abordagem. Relativamente ao eventual interesse pelas 

mesmas, verificou-se um posicionamento idêntico dos alunos. 

A maioria dos alunos manifestou muito interesse pelas questões abordadas (ver 

Figura 4.1). 
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Figura 4.1 -Interesse pelas questões abordadas
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Questão – Q 2) 

  

 

 

Nesta questão pretendeu-se conhecer as actividades que na opinião dos alunos 

foram mais interessantes. O posicionamento destes quanto ao interesse despertado pelas 
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actividades desenvolvidas foi semelhante, uma vez que, na sua maioria consideraram todas 

as actividades com muito interesse. A actividade que consideraram menos interessante foi 

a realização dos relatórios das actividades práticas (ver Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Interesse pelas actividades realizadas
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Questão – Q 3) 
 

O tipo de actividades preferido pelos alunos foi confirmado com a resposta à 

questão Q 3 – Qual (ou quais) dos tipos de actividades mencionadas na questão Q 2, 
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gostarias de voltar a realizar durante a abordagem de temas de Física? Justifica a(s) tua(s) 

escolha(s). 

Com base na análise das respostas dadas pelos alunos foram definidas quatro 

categorias de resposta. A definição de cada uma delas teve como base os tipos de 

actividades anteriormente definidos na questão Q 3 (Tabela 4.8). 

 

Tabela 4.8 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 3, exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 

Categorias de resposta Exemplos de resposta % de alunos 

CR 1 – Realização de actividades 
prático – experimentais. 

Gostei muito da actividade das 
caixas de música. Gostei muito 
das actividades práticas porque 
torna-se mais fácil a 
aprendizagem do som (A16 ).  

48 

CR 2 – Visualização de clips vídeo  Gostaria de voltar a ver clips 
vídeo isto é actividades visuais 
e experimentais(A3 ). 

28 

CR 3 – Realização dos trabalhos de 
pesquisa  

Trabalho de pesquisa porque 
acho que é “bué fixe”(A21). 

12 

CR 4 – Actividade com o audiólogo Gostaria de repetir a actividade 
com o audiólogo (A6). 

12 

 

 

Questão – Q 4) 

  

Com esta questão pretendeu-se averiguar qual o grau de interesse de cada 

disciplina ao longo da abordagem e qual o contributo de cada disciplina para a 

aprendizagem do tema. 

 Relativamente à primeira parte da questão a maioria dos alunos achou que todas as 

disciplinas foram muito interessantes para a abordagem do tema (ver Figura 4.3). 

• A disciplina mais interessante foi Ciências Naturais (96%); 

• A disciplina menos interessante foi Matemática (76%). 

No que diz respeito à contribuição das diferentes disciplinas para a abordagem os 

alunos opinaram que todas elas tiveram um papel importante (ver Figura 4.4) 

• A que mais contribuiu foi Estudo Acompanhado (84%); 

• A que menos contribuiu foi Matemática  (64%). 
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Figura 4.3 - Interesse pelas disciplinas envolvidas na abordagem
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Figura 4.4 - Contribuição das diferentes disciplinas para a abordagem
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Questão – Q 5) 

 

A questão Q 5 teve como objectivo averiguar qual o aspecto que foi alvo de maior 

dificuldade ao longo da abordagem. A realização de relatórios foi a actividade que muitos 

consideram mais difícil de realizar (cerca de 32% dos alunos).  

 A análise das respostas à questão Q 5 permitiu definir 5 categorias de resposta 

(Tabela 4.9). 

 

 

 

 

 

 105



Tabela 4.9 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 5, exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 

Categorias de resposta Exemplos de resposta % de alunos 
CR 1 – A elaboração de relatórios das 
actividades prático-experimentais foi a 
tarefa com maior dificuldade de 
realização. 

Para mim o que teve um bocado de 
dificuldade foram os relatórios (A17). 32 

CR 2 – Não existiu qualquer dificuldade. Não houve qualquer dificuldade (A4) 
Não tive dificuldades (A14). 

24 

CR 3 – A realização dos trabalhos de 
pesquisa foi a actividade com maior grau 
de dificuldade. 

Para mim acho que foi o trabalho de 
grupo desde a pesquisa até à 
apresentação (A20). 

16 

CR 4 – A compreensão dos processos 
ligados ao mecanismo da audição foi o 
mais difícil. 

Foi a parte que falávamos do nosso 
ouvido (A1). 
Não sei muito sobre o mecanismo de 
audição (A12).

16 

CR 5 – Outras respostas  Foram as ondas sonoras (A13). 
Foi a propagação do som(A15). 

12 
  

  

4.5 – Análise dos resultados do Questionário 1 “Concepção dos alunos 

sobre Som” – antes e após a implementação das estratégias de ensino- 

-aprendizagem. 

 
Nesta secção apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos relativamente a 

cada uma das questões do questionário diagnóstico a que os alunos responderam. Nesta  

análise de dados procedeu-se conforme foi descrito na secção 3.11. Assim, antes de 

proceder à análise efectiva dos dados transcrevem-se as fases a que cada questão foi sujeita 

na respectiva análise: 

I – Transcrição do enunciado da  questão a analisar; 

II - Formulação da resposta cientificamente correcta; 

III - Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino – aprendizagem - Conforme referido na secção 3.11 a análise às questões fechadas 

foi elaborada com base no programa Microsoft Excel 2000, onde se construíram gráficos 

de análise comparativa das respostas dos alunos das turmas envolvidas no estudo (Turma 

B-turma de controlo; Turma C-turma experimental). Esta análise foi feita em função das 

percentagens de respostas correctas dos alunos.  

Nas questões abertas procedeu-se à técnica de análise de conteúdo tendo por base a 

formação de categorias de resposta. Construíram-se tabelas com o objectivo de elaborar 
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uma análise comparativa das respostas dos alunos das turmas envolvidas na investigação. 

Nas categorias de resposta, (CR) elaboradas para análise de questões abertas, existem 

alguns tipos de resposta que foram sempre incluídos em determinadas categorias. 

Atendendo a que estas se repetem em várias questões indicam-se em seguida, a sua 

designação e os critérios usados na sua construção: 

CR – Não sei – Foram incluídas nesta categoria todas as respostas em que os 

alunos respondem “Não sei”, “Não tenho a certeza” ou, qualquer outra frase que 

expressasse que o aluno não sabia o que responder.  

CR – Não justificada – Integra todas as respostas dos alunos que expressem uma 

opinião mas não a justificam. 

CR – Outras – Estão incluídas nesta categoria respostas dadas pelos alunos que 

traduzem ideias isoladas, não integradas noutras categorias de resposta e/ou 

respostas consideradas sem interesse para a investigação. 

CR – Não resposta – Foram englobados todos os casos em que os alunos não 

responderam a essa questão. 

IV – Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino – aprendizagem – o processo de análise foi idêntico ao adoptado para a análise 

comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias.  

No final da análise é elaborado um comentário global dos resultados obtidos. 

Antes de proceder à análise de cada uma das questões convém novamente referir 

que: 

• A turma da experiência é a turma C e é composta por 25 alunos 

• A turma da controlo é a turma B e é composta por 26 alunos 

 

Questão – Q 1.1) Classifica as afirmações em  verdadeiras ou falsas, colocando um V ou 
um F  respectivamente.  
A – (....)-  O som propaga-se nos gases e nos líquidos mas não nos sólidos. 
B – (....)- Para haver som é necessário que um determinado corpo vibre. 
C – (....)- O som chega aos ouvidos graças às compressões e rarefacções do ar causadas pela 

vibração da fonte sonora. 
D – (....)- O som propaga-se no vazio. 
• Resposta cientificamente correcta: A – (F); B – (V); C – (V); D – (F). 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de ensino-  

-aprendizagem (Figura 4.5)  
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Figura 4. 5 - Análise comparativa das respostas à questão 1.1 (antes da implementação 
das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de ensino-  

-aprendizagem (Figura 4.6)  

 
Figura 4.6 - Análise comparativa das respostas à questão 1.1 (depois da implementação 

das estratégias)
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Questão – Q 1.2) Escolhe a opção correcta, que completa a seguinte afirmação, 

assinalando-a com um círculo à volta da letra:  

 O som ... 

A - ... de um piano é produzido pela vibração das teclas. 

B - ... de um rádio é produzido pela vibração dos botões 

C - ... de um tambor é produzido pela vibração das baquetas. 

D - ... da voz humana é produzido pelas vibrações das cordas vocais. 

• Resposta cientificamente correcta: Afirmação D 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de ensino-  

-aprendizagem (Figura 4.7) 
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Figura 4.7 - Análise comparativa das respostas à questão 1.2 
(antes da implementação das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de ensino-  

-aprendizagem (Figura 4.8) 

Figura 4.8 - Análise comparativa das respostas à questão 1.2 (depois da 
implementação das estratégias)
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Questão – Q 1.3.1) Uma sonda enviada ao planeta Marte no início de 1999, levou 

equipamento para captar som, que deverá ficar instalado na superfície do planeta vermelho. 

Será que se puderam ouvir na Terra, os sons de Marte? Justifica.  

• Resposta cientificamente correcta: Sim puderam-se ouvir na Terra os sons de Marte. 

Como o som não se propaga no vazio a sonda transforma as ondas sonoras em ondas 

electromagnéticas e quando estas chegam à Terra são de novo transformadas em ondas 

sonoras, daí podermos ouvir os sons de Marte.   

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino- aprendizagem (ver Tabela 4.10). 
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Tabela 4.10 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 1.3.1, exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(antes da implementação). 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 – Sim. Porque levaram um 
equipamento para captar som. 

Sim. Devido às tecnologias que usaram 
para captar som.( B22 ) 
Sim acho. Porque se a sonda capta som 
do planeta Marte somos capazes de 
ouvir graças à nova tecnologia. (C6) 

20 23 

CR 2 – Não . Porque o som não se 
propaga no vazio. 

Não porque entre a Terra e Marte é 
vazio e o som não se propaga no vazio. 
(B9) 

36 32 

CR 3 – Não. Porque ainda não há 
equipamento para captar sons a 
grandes distâncias. 

Eu acho que não porque ainda não há 
nenhum instrumento para captar o som 
a grande distância. (C20) 

12 16 

CR 4 – Não justificada. Não.(BB10) 16 16 
CR 5 – Não resposta. -------------------------------------- 12 12 
CR 6 – Não sei. -------------------------------------- 4 16 

 

• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.11). 

Tabela 4.11 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 1.3.1 exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(depois da implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos 
Turma 

B 

CR 1 – Sim. Puderam-se ouvir na 
Terra os sons de Marte porque as 
vibrações foram captadas, 
gravadas e enviadas. 

Sim, porque como o som não se 
propaga no vazio a sonda 
transformou as ondas em ondas 
eléctricas e quando chegaram à 
terra transformaram as ondas 
eléctricas em som. (C12) 
Sim porque instalaram uma sonda 
para captar som para se ouvir na 
terra.(B2) 

80 38 

CR 2 – Não. Porque o som não se 
propaga no vazio. 

Não o som não chegaria à Terra 
porque o som não se propaga no 
vazio.(B13) 

4 38 

CR 3 – Não justificada. ----------------------------------- 0 4 
CR 4 – Não resposta. ----------------------------------- 8 12 
CR 5 – Outras respostas Sim para ver a diferença de sons 

entre planetas.( B2) 
8 8 
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Questão – Q 1.3.2) Teria algum interesse instalar equipamento semelhante na Lua? 

Justifica..  

 

• Resposta cientificamente correcta : Teria  interesse pois o processo seria semelhante ao 

de Marte. 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.12). 

 

Tabela 4.12 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 1.3.2, exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(antes da implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 – Sim. Porque assim 
também seria possível captar 
sons.   

Sim, para captar sons. (C12 ) 
Sim acho que também seria 
interessante captar sons. (B23) 

24 19 

CR 2 – Não. Porque não existe 
vida na Lua. 

Não, uma vez que a Lua já foi visitada 
por seres humanos e confirmou-se que 
não existia vida.(B 12) 
Não, porque na Lua ninguém habita. 
(C7) 

28 31 

CR 3 – Não justificada.  Não.( C23) 16 19 
CR 4 – Não resposta. ------------------------------------- 16 19 
CR 5 – Outras respostas Não porque a Lua não tem mistérios 

para descobrir. (C20) 
8 8 

CR 6 – Não sei. ------------------------------------- 8 4 
 

• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.13). 
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Tabela 4.13 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 1.3.2, exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(depois da implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 – Sim.  Através de um 
processo idêntico ao que ocorreu 
com a captação do som em Marte.  

Sim, teria interesse instalar 
equipamento semelhante na Lua 
porque se passaria a mesma coisa 
que em Marte, o sinal sonoro 
transforma-se em sinal eléctrico e 
quando chega à Terra volta-se a 
transformar num sinal sonoro.(C22) 
Sim teria a mesma utilidade que em 
Marte.(C12) 

72 27 

CR 2 – Não. Porque o som não se 
propaga no vazio. 

Não porque na Lua há vazio.(B26 ) 
Não porque não se ía ouvir, na Lua 
há vazio.(B20) 

8 38 

CR 3 – Não justificada. ---------------------------------- 12 8 
CR 4 – Não resposta. ---------------------------------- 4 15 
CR 5 – Outras respostas Não porque não existe vida.(B2) 4 12 
 
 
Questão – Q 2.1) Selecciona a(s) opção/opções correcta(s) que completa(m) a 
seguinte afirmação, assinalando-a com um círculo à volta da letra:   
Diz-se que o som é... 
A- ... uma onda mecânica 
B- ... uma onda de pressão 
C- ... uma onda transversal 
D- ... uma onda electromagnética 
E- ... uma onda longitudinal 
 
• Resposta cientificamente correcta: Afirmações A, B e E 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.9) 

Figura 4.9 - Análise comparativa das respostas à questão 2.1 (antes da implementação das 
estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.10) 

 

Figura 4.10 - Análise comparativa das respostas à questão 2.1 (depois da implementação 
das estratégias)
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Questão – Q 2.2) Escolhe a opção correcta, que completa a seguinte afirmação, 
assinalando-a com um círculo à volta da letra: 
A velocidade de propagação do som é ... 
A- ... maior nos líquidos que nos sólidos  
B- ... maior nos sólidos que nos líquidos  
C- ... maior nos gases do que em qualquer outro meio 
D- ... independente do meio material no qual se propaga 

 

• Resposta cientificamente correcta: Afirmação B  

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem(Figura 4.11) 

Figura 4.11 - Análise comparativa das respostas à questão 2.2 (antes da 
implementação das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.12) 

Figura 4.12 - Análise comparativa das respostas à questão 2.2 (depois da 
implementação das estratégias)
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Questão – Q 2.3) A velocidade de propagação do som no betão é cerca de 15 vezes 
maior do que o valor da velocidade do som no ar. 
Explica as diferentes velocidades de propagação do som com base nas características 
das partículas que constituem o betão e o ar. 
 

• Resposta cientificamente correcta: A velocidade de propagação do som é maior no 

betão que no ar pois as partículas que constituem o betão estão mais próximas e 

portanto transmitem melhor umas às outras a energia do movimento causada pela 

vibração. 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.14). 

Tabela 4.14 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 2.3, exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta (antes da 
implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 – Porque o betão é sólido 
assim a propagação é mais 
rápida.   

O betão é sólido mas o ar não. Acho 
que o som se propaga melhor nos 
sólidos do que em gases.( C15). 
O betão é um sólido, ou seja, o som 
tem uma maior velocidade de 
propagação enquanto que o ar é um 
meio gasoso e por isso o som tem uma 
menor velocidade de propagação.(B12) 

28 35 

CR 2 – Não resposta. --------------------------------------- 52 42 
CR 3 – Outras respostas.  A velocidade de propagação do som 

no betão é capaz de fazer eco e no ar 
não.(C20) 

20 23 
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•  Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.15). 

 

Tabela 4.15 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 2.3, exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta (depois da 
implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 –   O betão é um meio sólido 
e o ar é um meio gasoso. O som 
propaga-se melhor no betão porque 
é constituído por partículas muito 
juntas que fazem propagar melhor a 
energia de vibração. 

Porque as partículas que 
constituem o betão encontram-se 
mais unidas e por isso transmitem 
melhor as vibrações umas às 
outras.(C12) 
A velocidade é maior no betão 
que no ar, pois as características 
do primeiro levam-nos a concluir 
que é sólido e o segundo é 
gasoso. Então aplicando os 
conhecimentos das aulas sabemos 
que o som se propaga mais 
rapidamente nos sólidos que nos 
gases. (B21) 

68 42 

CR 4 – Não resposta. ---------------------------------- 20 38 
CR 5 – Outras respostas O ar é mais leve logo a sua 

propagação é menor. (C10) 
12 20 

 
 
 
Questão – Q 3.1) Escolhe a opção correcta, que completa a seguinte afirmação, 
assinalando-a com um círculo à volta da letra: O som produzido por um xilofone 
baseia-se no facto da frequência de vibração depender ... 
A - ... do comprimento da lâmina 
B - ... da cor da lâmina 
C - ... da forma da lâmina 
 

• Resposta cientificamente correcta:   Afirmação A  

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.13) 
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Figura 4.13 - Análise comparativa das respostas à questão 3.1 (antes da 
implementação das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.14) 

Figura 4.14 - Análise comparativa das respostas à questão 3.1 (depois 
da implementação das estratégias)
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Questão – Q 3.2.A) Para cada frase, escolhe a opção que melhor a completa, 
colocando um círculo à volta do respectivo algarismo:  
A - A intensidade de um som é tanto maior ... 
1-  ... quanto menor for a amplitude de vibração da fonte sonora 
2-  ... quanto maior for a frequência de vibração da fonte sonora 
3-  ... quanto maior for a amplitude de vibração da fonte sonora 
4-  ... quanto menor for a duração desse som. 
 

• Resposta cientificamente correcta: Afirmação 3  

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.15) 
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Figura 4.15 - Análise comparativa das respostas à questão 3.2 A (antes da 
implementação das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.16) 

Figura 4.16 - Análise comparativa das respostas à questão 3.2 A  (depois da 
implementação das estratégias)
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Questão – Q 3.2.B) Para cada frase, escolhe a opção que melhor a completa, colocando 
um círculo à volta do respectivo algarismo:  
Um som é tanto mais agudo ...   
1- ... quanto maior for a amplitude de vibração da fonte sonora 
2- ... quanto menor for a frequência de vibração da fonte sonora 
3- ... quanto maior for a duração  desse som 
4- ... quanto maior for a frequência de vibração da fonte sonora. 
 

• Resposta cientificamente correcta:Afirmação 4  

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.17) 
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Figura 4.17 - Análise comparativa das respostas à questão 3.2 B (antes da 
implementação das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.18) 

Figura 4.18 - Análise comparativa das respostas à questão 3.2 B (depois da 
implementação das estratégias)
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Questão – Q 3.2.C) Para cada frase, escolhe a opção que melhor a completa, colocando 
um círculo à volta do respectivo algarismo:  
 O timbre permite distinguir ... 
1- ... dois sons com a mesma frequência       2- ...  dois sons com a mesma amplitude  
3- ... dois sons com a mesma duração           4- ... dois sons com a mesma amplitude e       
                                                                          frequência   
 

• Resposta cientificamente correcta:  Afirmação 4  

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.19) 
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Figura 4.19 - Análise comparativa das respostas à questão 3.2 C (antes da 
implementação das estratégias)
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Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de ensino- 

-aprendizagem (Figura 4.20) 

Figura 4.20 - Análise comparativa das respostas à questão 3.2 C (depois da implementação 
das estratégias)
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Questão – Q 4.1) Classifica as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas, colocando 
um V ou um F respectivamente.   
A- (....) - A origem do eco está na reflexão da onda sonora num obstáculo.  
B- (....) - Os ultra-sons são mais energéticos que os infra-sons. 
C- (....) - O som reflectido tem uma frequência diferente do som original. 
D- (....) – Os morcegos orientam-se por meio de ultra-sons para apanhar o seu alimento.  

• Resposta cientificamente correcta: A – (V); B – (V); C – (F); D – (V)  

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino- aprendizagem (Figura 4.21) 
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Figura 4.21 - Análise comparativa das respostas à questão 4.1 (antes da implementação 
das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.22) 

Figura 4.22 - Análise comparativa das respostas à questão 4.1 (depois da implementação 
das estratégias)
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Questão – Q 4.2) Indica a sequência que se refere só a materiais isoladores do som, 
assinalando-a com um círculo à volta da letra:
A-  Borracha, plástico e ferro                                              B-  Ar, água e cortiça 

  C-  Esferovite, lã e espuma                                               D-  Cobre, betão e alumínio 
 

• Resposta cientificamente correcta: Afirmação C 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.23) 
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Figura 4.23 - Análise comparativa das respostas à questão 4.2 (antes da 
implementação das estratégias)

35%

4%

28%

4%

32%

15%

46%
36%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D

Questão 4.2

Pe
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

re
sp

os
ta

s Turma B

Turma C

 
• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.24) 

Figura 4.24 - Análise comparativa das respostas à questão 4.2 (depois da 
implementação das estratégias)
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Questão – Q 4.3) Escolhe entre as afirmações seguintes, a única correcta relativamente à 
produção de um ruído, assinalando-a com um círculo à volta da letra: 
O ruído produz-se... 
A - ... quando um corpo vibra lentamente     B - ... quando um corpo vibra rapidamente 
C - ... por meio de vibrações regulares          D - ... por meio de vibrações irregulares 
 

• Resposta cientificamente correcta: Afirmação D 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.25) 
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Figura 4.25 - Análise comparativa das respostas à questão 4.3 (antes da implementação 
das estratégias)
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• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (Figura 4.26) 

Figura 4.26 - Análise comparativa das respostas à questão 4.3 (depois da 
implementação das estratégias)
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Questão – Q 4.4. A) Explica a seguinte situação: 
Actualmente utilizam-se barreiras de som nas auto-estradas que passam por vilas e cidades. 
 

• Resposta cientificamente correcta: Estas barreiras protectoras de som são úteis na 

medida em que absorvem o som proveniente dos veículos e transportes 

motorizados que passam nas auto-estradas junto a vilas e cidades, minorando, deste 

modo, o ruído a que as populações estão sujeitas. 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.16). 
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Tabela 4.16 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 4.4.A, exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(antes da implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 
CR 1 – Usam-se barreiras de som 
para este não se propagar a vilas e 
cidades.   

Devido ao “barulho” que os 
automóveis provocam quando passam 
pelas auto-estradas incomodando as 
pessoas.(B19) 
Usam-se barreiras de som nas auto- 
-estradas para diminuir o som 
causado pelas viaturas.(C18) 

40 38 

CR 2 – A barreira de som produz 
um som para alertar os condutores 
que as pisaram. 

Para os condutores se forem a dormir 
ouvirem as barreiras.(B17) 
Isto deve-se ao facto de os automóveis 
saberem quando estão a passar a 
margem.(C10) 

28 23 

CR 3 – Não resposta. ---------------------------------------- 24 27 
CR 5 – Não sei. ---------------------------------------- 8 12 
 

• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.17). 

 

Tabela 4.17 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 4.4.A, exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(depois da implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 –  Existem barreiras de som 
para não prejudicar os habitantes 
das vilas e cidades com o ruído 
proveniente das auto-estradas, ou 
seja, este ruído é absorvido pelas 
barreiras.  

Utilizam-se barreiras de som nas 
auto-estradas porque assim o som é 
absorvido por essas barreiras.  
(C8) 
Tal acontece, porque assim as 
barreiras de som isolam os ruídos 
para que os habitantes das vilas e 
cidades não se sintam 
incomodados. (B22) 

92 47 

CR 2 – As barreiras produzem um 
som para alertar os condutores que 
as pisaram. 

As barreiras de som servem para os 
condutores não adormecerem 
enquanto conduzem.( B12) 

0 12 

CR 3 – Não resposta ------------------------------------- 8 33 
CR 4 – Outras respostas Para fazer grafittis.( B20) 0 8 
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Questão – Q 4.4. B) Explica a seguinte situação: 
Ao escolher um electrodoméstico, deve-se ter em atenção o que diz o “rótulo ecológico”. 
 

• Resposta cientificamente correcta: Deve-se ter em atenção o que diz o “rótulo 

ecológico” pois este tem informações relevantes nomeadamente no que diz respeito ao 

nível de intensidade sonora emitido pelo electrodoméstico, pois indica o nível sonoro 

em decibéis.  Desta forma podemos escolher o menos ruidoso. 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.18). 

 

Tabela 4.18 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 4.4.B, exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta (antes da 
implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 –  Ao escolher um 
electrodoméstico, deve-se ter em 
atenção o que diz o “rótulo 
ecológico” para ver o nível de 
ruído do electrodoméstico.  

Devido aos sons que o 
electrodoméstico produz durante o seu 
funcionamento, que pode incomodar. 
(B15) 
Devemos ter em atenção o que diz o 
rótulo ecológico por causa das 
desvantagens para o ambiente, já que 
uma delas é a poluição sonora.(C12 ) 

40 35 

CR 2 – Para proteger o 
ambiente. 

Utilizam-se os rótulos ecológicos para 
os compradores saberem se o produto 
é prejudicial ao ambiente.(B22) 
Para ver o quanto polui o 
ambiente.(C23) 

16 19 

CR 3 – Não resposta. ---------------------------------- 36 38 
CR 4 – Não sei. ---------------------------------- 8 8 
 

 

• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver tabela 4.19). 
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Tabela 4.19 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 4.4.B, exemplos de 
algumas respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta 
(depois da implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos 
Turma 

B 

CR 1 – Deve-se ter em atenção o 
que diz o rótulo ecológico por causa 
do nível de ruído emitido pelo 
electrodoméstico. 

Deve-se ter em atenção o que vem 
no “rótulo ecológico” porque lá 
vem descrito o nível sonoro em 
decibeís.(C19) 
Sim porque lá consta o nível de 
ruído e muitas outras sugestões. 
( B20) 

92 54 

CR 2 – Para verificar os cuidados a 
ter nível ecológico. 

Significa que quando se compra um 
electrodoméstico tem de se ver se 
faz mal ao meio ecológico.(BB26) 

0 19 

CR 3 – Não resposta --------------------------------- 8 27 
 

 

Questão – Q 4.4. C) Explica a seguinte situação: 

Na construção de edifícios deve ter-se em atenção o isolamento sonoro. 

 

• Resposta cientificamente correcta: O isolamento sonoro é algo a que se deve dar 

particular atenção, pois dependendo dos materiais utilizados podemos ter maior ou 

menor insonorização e daí ter uma vida com mais qualidade e consequentemente mais 

salutar. Algumas medidas que se podem tomar: usar vidros duplos e materiais com 

propriedades de insonorização (que contêm poros para absorver o som) como por 

exemplo a esferovite, a corticite, as caixas de ovos, etc.  

 

• Análise comparativa das duas turmas antes da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.20). 
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Tabela 4.20 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 4.4.C,  exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta (antes da 
implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 – Serve para as 
construções ficarem isoladas dos 
sons e dos ruídos.   

Para que não possa haver muita 
transmissão de som de umas casas 
para as outras.(C20) 
Para o som não passar de 
apartamento para apartamento. (B13) 

60 54 

CR 2 – Para não prejudicar os 
ouvidos. 

Devido a alguns sons produzidos por 
máquinas que se usam na construção 
civil poderem provocar a surdez de 
uma pessoa, por isso é necessário ter 
muito cuidado.(B20) 

12 16 

CR 3 – Não resposta. -------------------------------------- 28 30 
 

• Análise comparativa das duas turmas depois da implementação das estratégias de 

ensino-aprendizagem (ver Tabela 4.21). 

 
Tabela 4.21 – Categorias de resposta definidas para a questão Q 4.4.C, exemplos de algumas 
respostas e distribuição da percentagem de alunos por categorias de resposta (depois da 
implementação) 

Categorias de resposta Exemplos de resposta 
% 

Alunos 
Turma 

C 

% 
Alunos
Turma

B 

CR 1 – Na construção de 
edifícios deve-se ter em atenção 
o isolamento sonoro para o som 
não passar entre as habitações. 

Deve ter se em atenção o isolamento 
sonoro dos edifícios para que não 
passem os barulhos de umas casas 
para as outras. (C18) 
Deve ter-se em atenção o isolamento 
sonoro porque, por exemplo se no 
mesmo edifício existir um café e uma 
habitação, o ruído produzido pelo café 
pode ser incómodo para as pessoas 
que vivem em apartamentos. (B25) 

60 77 

CR 2 – Deve-se ter em atenção 
o isolamento sonoro e por isso 
na construção de edifícios 
dever-se-ão utilizar materiais 
próprios para o efeito. 

Deve-se ter em atenção o isolamento 
sonoro na construção de edifícios para 
as pessoas não ficarem sujeitas a 
grandes níveis de ruído, por isso 
devem-se utilizar materiais isoladores 
como por exemplo a esferovite, a 
espuma ou a corticite.(C19) 

32 0 

CR 3 – Não resposta. ------------------------------------- 8 23 
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4.5.1 – Comentário geral aos resultados obtidos 

 

Como se pode verificar pela apresentação dos resultados obtidos no Questionário 1 

sobre conceitos de Som antes e depois da leccionação do tema, ambas as turmas sofreram 

evolução.  

Esta análise global foi realizada por questão e tendo como base os resultados das 

questões das duas turmas envolvidas no estudo (turma de controlo – turma B e turma da 

experiência – turma C) antes e depois da implementação das estratégias de ensino-

aprendizagem. Como já foi anteriormente referido, as perguntas fechadas foram analisadas 

através da construção de gráficos expressos em percentagem de respostas correctas. 

Relativamente às perguntas abertas, o estudo foi baseado na análise de conteúdo. Para cada 

questão é feita referência ao objectivo, bem como às actividades realizadas na turma C 

durante a implementação das estratégias de ensino-aprendizagem, elaborando-se ainda um 

comentário por cada uma das questões.  

 

Questão 1.1– Objectivo: Verificar possíveis concepções/ideias sobre 
produção, propagação e recepção do som. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas  
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C  

 
Actividades realizadas 

durante a implementação da 
abordagem na Turma C 

Respostas 
correctas  

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
 correctas  
(depois da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

 
 

A – 62% 
B – 85% 
C – 88% 
D – 46% 

 

 
 

A – 60% 
B – 60% 
C – 92% 
D – 24% 

 

Análise/interpretação de 
textos escritos; Visualização 
de clips vídeo; Salpicar o 
parceiro; Cordas vocais; 
Bolas de esferovite a 
saltitar; Tocar tambor à 
distância; O som propaga-
se no vazio?; Propagação 
do som no ar e na madeira; 
Rádio-Palhinha; Sons na 
tua cabeça. 

 
 

A - 85% 
B - 88% 
C - 88% 
D - 88% 

 
 

 
 

A - 88% 
B - 92% 
C - 92% 

D - 100% 
 
 

 

Comentário: É notória a evolução que existiu na Turma C, nomeadamente na questão 1.1- 

D em que existem 100% de respostas correctas. Para tal, foi de primordial importância as 

actividades realizadas acima referidas. 
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Questão 1.2 – Objectivo: Detectar possíveis concepções/ideias sobre o modo de 
como o som se produz. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

 
Actividades realizadas 

durante a implementação da 
abordagem na Turma C 

 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

81% 88% 

Detectando sons num écran; 
Comprime e rarefaz; O som 

propaga-se no vazio? 
Propagação do som no ar e na 

madeira. 

100% 100% 

 

Comentário: Como se pode verificar na resposta a esta questão ambas as turmas evoluíram 

significativamente. 

 

Questão 1.3– Objectivo: Verificar possíveis concepções/ideias sobre o modo de 
como é transmitido o som entre planetas recorrendo a sondas. 

 

Comentário: Nesta questão verificou-se uma grande evolução nas respostas dadas pelos 

alunos da Turma C. Estes passaram a explicar muito melhor o processo inerente à 

transmissão do som proveniente de outros planetas. Para tal foi preponderante a realização 

da actividade “O som propaga-se no vazio?” onde se recorreu à máquina de vazio 

utilizando a campânula e um rádio. 

 

Questão 2.1– Objectivo: Conhecer possíveis concepções/ideias sobre o 
comportamento do som como onda. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

 
Actividades realizadas 

durante a implementação da 
abordagem na Turma C 

 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

A – 8% 
  B – 35% 
  E – 42% 

A – 8% 
  B – 12% 
  E – 36% 

 
“Pesar e medir” um som; O BI 
do teu timbre; Características 
da onda sonora e atributos do 

som. 

A – 77% 
B – 73% 

 E – 77% 

A – 96% 
B – 96% 

  E – 100% 

 

Comentário: Foi notório o aumento da percentagem de respostas correctas a esta questão 

nas duas turmas mas com especial destaque para as respostas dadas pelos alunos da turma 

C. Assim, as actividades efectuadas foram de particular interesse e direccionadas para os 

objectivos pretendidos. 
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Questão 2.2– Objectivo: Verificar possíveis concepções/ideias sobre a 
velocidade de propagação do som em diferentes materiais. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

Actividades realizadas 
durante a implementação da 

abordagem na Turma C 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

15% 16% 

Propagação do som no ar e 
na madeira; Fazer ressoar um 

cabide; Que materiais 
absorvem melhor o som 

(caixas de música). 

50% 68% 

 

Comentário: Em ambas as turmas houve evolução. Contudo esta evolução não foi tão 

significativa quando comparada com questões anteriores. 

 

Questão 2.3– 
Objectivo: Detectar possíveis concepções/ideias sobre o modo de 
como explicam as diferentes velocidades do som em diferentes 
materiais. 

 

Comentário: Nesta questão verificou-se que os exemplos de resposta dadas pelos alunos 

depois da implementação das estratégias (especialmente na turma C) passaram, de uma 

forma geral, a estar melhor explicadas deixando, também, de existir tantas não respostas. 

Este facto pode ser atribuído à realização das actividades: Fazer ressoar um cabide; Que 

materiais absorvem melhor o som (caixas de música). 

 

 

Questão 3.1– 
Objectivo: Verificar possíveis concepções/ideias sobre a relação 
existente entre a frequência do som emitido por um xilofone e o 
comprimento da lâmina. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

Actividades realizadas 
durante a implementação da 

abordagem na Turma C 
 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

62% 48% 

Quais os diferentes tipos de 
instrumentos musicais? 
Trabalho de pesquisa: 
Instrumentos Musicais 

65% 100% 

 

Comentário: Nesta questão verifica-se uma evolução significativa na aprendizagem de 

conceitos. Desta forma, a realização das actividades acima referidas teve um papel crucial. 
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Questão 3.2– 
Objectivo:  Conhecer possíveis concepções/ideias que possam ter 
relativamente às relações entre os atributos do som e as 
características das ondas sonoras. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

Actividades realizadas 
durante a implementação da 

abordagem na Turma C 
 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

A – 23% 
B – 19% 
C – 42% 

A – 32% 
B – 28% 

 C – 44% 

Representação de uma vibração 
sonora; “Pesar e medir” um 

som; O BI do teu timbre; 
Características da onda sonora e 

atributos do som. 

A – 46% 
B – 54% 

 C – 65% 

  A – 100% 
B – 92% 
C – 92% 

 
Comentário: Foi bastante significativa a evolução dos alunos da turma C o que denota que 

as actividades realizadas vieram de encontro ao objectivo da questão. 

 

Questão 4.1– Objectivo: Detectar possíveis concepções/ideias no âmbito do 
espectro sonoro e fenómenos acústicos. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

Actividades realizadas 
durante a implementação da 

abordagem na Turma C 
 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

A – 85% 
B – 73% 
C – 19% 
D – 88% 

A – 60% 
B – 72% 
C – 40% 
D – 32% 

Aumentar o som! O som refracta-
-se; Desviar o som por vezes é 
fundamental; Que materiais 

absorvem melhor o som (caixas 
de música). 

Trabalhos de pesquisa: 
Sons audíveis e não audíveis; 
Aplicações dos ultra-sons no 

nosso dia-a-dia. 

A – 85% 
B – 62% 
C – 58% 
D – 62% 

A – 84% 
B – 84% 
C – 56% 
D – 84% 

 
Comentário: As actividades realizadas durante a implementação das estratégias na turma C 

em muito contribuíram para a grande melhoria dos resultados nomeadamente no que 

concerne à questão 4.1 – D. 

 

Questão 4.2– Objectivo: Detectar possíveis concepções/ideias no âmbito do 
espectro sonoro e fenómenos acústicos. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

Actividades realizadas 
durante a implementação da 

abordagem na Turma C 
 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

46% 32% 

Que materiais absorvem melhor 
o som (caixas de música); 
Desviar o som por vezes é 

fundamental. 

58% 88% 
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Comentário: Nesta questão notou-se igualmente uma melhoria significativa na 

percentagem de respostas correctas. Para tal foi crucial a realização da actividade “Que 

materiais absorvem melhor o som!” onde se utilizaram caixas de música. 

 

Questão 4.3– Objectivo: Verificar de que modo se associam vibrações a 
ruído. 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma B 

Respostas 
correctas 
(antes da 

implementa- 
ção) 

Turma C 

Actividades realizadas 
durante a implementação da 

abordagem na Turma C 
 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção 
Turma B 

Respostas 
correctas 

(depois da 
implementa- 

ção) 
Turma C 

31% 40% 

Representação de uma vibração 
sonora; 

Actividade com o Engenheiro da 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

46% 92% 

 

Comentário: A actividade realizada com a colaboração do Engenheiro da Câmara 

Municipal de Ílhavo foi de particular interesse para que os alunos pudessem conhecer o 

conceito de ruído e de tudo o que lhe está inerente. 

 

Questão 4.4– 
Objectivo: Inferir se os alunos conhecem algumas situações do 
nosso dia a dia que possam minimizar a poluição sonora a que 
todos estamos sujeitos. 

 

Comentário: Esta questão abordava problemáticas que dizem respeito a uma educação para 

a cidadania/ambiente. Nesta perspectiva verificou-se que a sensibilização foi apreendida 

pelos alunos, na medida em que, antes da implementação das estratégias, muitos não 

tinham ouvido falar sobre estes assuntos, nomeadamente das barreiras de som, ou mesmo a 

existência de “rótulos ecológicos” em electrodomésticos, pois um grande número de alunos 

que não tinha respondido às questões e outros deixavam transparecer que os seus 

conhecimentos eram muito reduzidos. Depois da implementação das estratégias todos 

responderam às questões, denotando a apreensão de conhecimentos sobre estes aspectos. 

Por exemplo, no que diz respeito à insonorização de edifícios, uma parte dos alunos 

registou mesmo que materiais se devem utilizar para o efeito, o que denota que as 

estratégias usadas proporcionaram uma melhoria na aprendizagem destes assuntos como se 

viu pelo trabalho de grupo referido na página 100, onde se refere as qualidades acústicas 

dos corredores da escola. O mesmo não se pode inferir das respostas dos alunos da outra 
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turma, na medida em que estas não são tão satisfatórias e existem mesmo alguns alunos 

que não respondem. Assim, foram bastante úteis as actividades efectuadas durante a 

implementação das estratégias e que se passam a citar: Actividade com o Engenheiro da 

Câmara Municipal de Ílhavo; Actividade com o Audiólogo; Medição do nível de 

intensidade sonora produzido por um Walkman; Isolamento sonoro de edifícios; Escala de 

decibéis para o nível de intensidade sonora ou nível sonoro; Medições do nível sonoro; 

Análise/interpretação de textos escritos; Análise/interpretação de filmes vídeo; 

Análise/interpretação de dados (tabelas, diagramas ou gráficos) e Trabalhos de pesquisa:  

Efeitos da poluição sonora no ser humano; Poluição sonora na escola e no local onde 

moras;  Medidas para combater a poluição sonora. 

Fazendo uma análise global, apraz registar que as estratégias de ensino-

aprendizagem para o tema, propostas pela investigadora, tiveram um impacto bastante 

positivo nos alunos, uma vez que a maioria dos conceitos foram apreendidos por estes, 

assim como a sensibilização para problemas inerentes à educação para a 

cidadania/ambiente. Comparativamente, os alunos da turma C (turma experimental) 

revelaram ter adquirido melhores competências, no final da implementação das estratégias 

de ensino-aprendizagem, relativamente aos alunos da turma de controlo – turma B. 

 

4.6 – Análise dos resultados dos questionários administrados aos 

professores 

Nesta secção descrevem-se as informações contidas nos questionários administrados 

aos professores envolvidos na implementação das estratégias. Este questionário era 

formado por duas questões abertas. 

 Questão – Q 1) 

 

Esta questão tinha como objectivo inferir sobre o modo de como tinha decorrido o 

processo ensino-aprendizagem em cada disciplina implicada. 

Ciências Físico-Químicas – as aulas decorreram com linguagem adequada ao nível 

etário dos alunos. As experiências, filmes e restantes estratégias foram compatíveis com o 

nível etário dos alunos, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem implementado teve um 

impacto bastante positivo nestes uma vez que conseguiram apreender o que lhes foi 

transmitido.   
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Matemática – em termos gerais os alunos encararam de bom ânimo a proposta 

apresentada, que consideraram uma forma diferente de aprender. A Matemática teve um 

certo cunho experimental, em que todos os alunos participaram, analisaram e discutiram as 

respostas que foram surgindo, valorizando a vertente prática da aula. 

Ciências Naturais – o tema explorado verificou-se muito pertinente para a turma. 

Os alunos interessaram-se bastante pelas actividades e foram bastante participativos. 

Educação Musical – os alunos mostraram bastante interesse pelas actividades 

propostas. 

Formação Cívica – houve uma boa adesão por parte dos alunos ao longo destas 

aulas. A informação e sensibilização dos alunos para estes assuntos era bastante reduzida e 

daí o seu interesse e participação. 

Estudo Acompanhado – as aulas dedicadas a esta actividade de investigação 

proporcionaram um contexto de trabalho em que a construção de conceitos e técnicas  

surgiu de um modo partilhado e negociado. Com o decorrer dos trabalhos, os alunos 

interessaram-se fortemente por aquilo que faziam, sentindo-se responsabilizados pelo 

projecto. 

 

Questão – Q 2) 

 

Com esta questão pretendeu-se averiguar, junto dos professores do Conselho de 

Turma que intervieram sobre o interesse/contributo  de uma estratégia de carácter 

interdisciplinar no processo de ensino – aprendizagem deste tema. Consideraram: 

Ciências Físico-Químicas – ter sido uma abordagem interessante, e mesmo 

inovadora, uma vez que se estabeleceram relações entre conteúdos que proporcionaram 

uma visão global de prós e contras do som para o ser humano. 

Matemática - as articulações feitas desenvolveram um trabalho colaborativo dos 

professores no sentido de adequarem a esta turma estratégias de ensino-aprendizagem de 

uma forma integrada e global, desenvolvendo a articulação de saberes disciplinares. A 

aprendizagem foi um importante desafio que se colocou aos professores envolvidos no 

âmbito das respectivas autonomias, tendo como objectivo evitar que o aluno fosse 

abandonado no trabalho individual de integração de saberes. 
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Ciências Naturais  - ser importante a perspectiva interdisciplinar, pois os alunos 

não estão sensibilizados para essa vertente. 

Educação Musical -  se o som é um fenómeno físico complexo, cuja aplicação é a 

alma da música, nada melhor para a sua compreensão global que o recurso à 

interdisciplinaridade. 

Formação Cívica - ser bastante importante, uma vez que no processo ensino- 

-aprendizagem este assunto não é suficientemente abordado para sensibilizar os alunos. 

Estudo Acompanhado - com este trabalho, que os alunos se envolveram em 

propostas de actividades que os levaram a ser elementos activos na construção de saberes, 

assumindo um protagonismo e intervenção relevante, interessando-se por aquilo que estão 

a fazer. 

 

4.7 – Análise dos resultados dos questionários administrados aos 

profissionais externos 

Questão – Q 1) 

 

Esta questão tinha como objectivo inferir sobre o modo como tinha decorrido a 

participação/colaboração dos profissionais externos relativamente às suas intervenções nas 

estratégias de ensino-aprendizagem do tema. 

Engenheiro da Câmara Municipal de Ílhavo – “Porque considero o ruído, uma das 

formas mais violentas de poluição, participei com agrado nesta acção de formação e sensibilização 

junto dos jovens, tentando transmitir-lhes alguns conhecimentos básicos elementares, sobre matéria 

tão importante para a qualidade de vida de todos nós. 

Foi uma surpresa agradável, notar-lhes o interesse quer através das perguntas que 

formulavam e das dúvidas que expunham, na sua inteira e voluntária disponibilidade de 

participarem nas recolhas efectuadas e nas suas respectivas análises. Após cada recolha e 

tratamento dos respectivos dados, notei nos seus comentários finais, agradável pertinência”.  

Audiólogo - “Considero que a minha participação/colaboração em iniciativas que 

promovam a sensibilização para a prevenção do ruído e consequentemente para uma melhor 

qualidade na audição é sempre bastante positiva. Os jovens aderem muito bem a este tipo de 

actividades ficando a saber como se faz um teste de audiometria e se ouvem bem ou não”.  

Como se pode constatar pelos comentários do Engenheiro da Câmara Municipal e 

do Audiólogo, estes acharam bastante pertinente a sua colaboração nesta estratégia de 
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ensino-aprendizagem. Como se sabe, nalguns países, a luta contra a poluição sonora é 

considerada uma verdadeira questão de saúde pública. Infelizmente, as fontes de ruído são 

múltiplas e insuficientes os meios para as combater.  

Questão – Q 2) 

Com esta questão pretendia-se averiguar a opinião manifestada pelos profissionais 

exteriores à escola aquando da sua participação/colaboração na divulgação dos seus 

conhecimentos relativos às suas áreas de acção. 

Engenheiro da Câmara Municipal de Ílhavo – “Considero este tipo de iniciativas de 

elevada importância. Os jovens são um público alvo a privilegiar, serão mesmo, por muitas e 

variadas razões o primeiro, o mais importante público alvo em matérias que carecem para além do 

seu tratamento técnico, de elevados graus de sensibilização. 

Neste caso e como atrás referi, tenho a certeza de que ficaram mais sensíveis e atentos, para 

esta problemática que é a incomodidade acústica como forma de poluição, e que carece de 

correcção e controlo como qualquer outra. Passarei daqui em diante, na minha actividade 

profissional e no que respeita à acústica a dar uma componente mais didáctica a técnicos e clientes 

nos meus pareceres e fiscalizações”. 

Audiólogo – “Como se sabe a intensidade do ruído atinge, em muitos casos, níveis 

preocupantes, afectando de diversas formas a saúde física e mental dos cidadãos, com 

consequências mais ou menos graves que vão do simples incómodo à afectação da audição. Em 

Portugal, a surdez profissional situa-se em segundo lugar entre as chamadas doenças profissionais. 

Desta forma, este tipo de sensibilização permite chamar a atenção para vários factores, por 

exemplo: ouvir música muito amplificada nas discotecas ou através de um “walkman” pode criar 

problemas de audição graves tanto mais que no segundo caso não existe dispersão da onda sonora; 

dever-se-á recorrer ao uso de protectores auriculares pois constitui um bom meio de prevenção 

nomeadamente no que diz respeito a músicos e a todos aqueles que trabalham na construção civil 

ou na metalurgia e que correm o risco de sofrer lesões auditivas”. 

Verifica-se, pelas respostas dadas pelos profissionais externos, que estes 

consideraram uma boa forma de divulgarem os seus conhecimentos relativos às suas áreas 

de acção. A luta contra o ruído tem ainda um longo caminho a percorrer. Para ser eficaz, os 

arquitectos, os urbanistas, os responsáveis pelos transportes e os industriais deverão 

trabalhar em conjunto e os  Estados têm de adoptar mais regulamentações comuns.  
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4.8 – Apreciação global da implementação da abordagem 

  

A actual reorganização curricular propõe uma orientação para o ensino das ciências 

no sentido da promoção da literacia científica dos jovens, o que legitima as expectativas de 

formação de cidadãos com conhecimentos e competências capazes de se repercutir em 

actuações mais informadas e no exercício pleno da cidadania. 

 Julga-se que a metodologia adoptada através das estratégias implementadas vai de 

encontro ao atrás referido, tendo proporcionado igualmente o despertar do interesse e da 

curiosidade dos alunos envolvidos no estudo, motivando-os para o estudo da Física. 

  Através dos vários instrumentos de recolha de dados administrados aos vários 

grupos intervenientes no estudo, conclui-se que as actividades contempladas na  

abordagem  tiveram um impacto bastante positivo.  Relativamente aos alunos, os dados 

recolhidos através dos registos de aulas observadas, trabalhos de pesquisa e questionários 

(de diagnóstico e de interesses) apontam para um grande envolvimento da sua parte. 

Promoveram o desenvolvimento de competências consideradas essenciais para o ensino da 

Física, bem como a apropriação dos conteúdos leccionados. As actividades que os alunos 

gostaram mais de realizar foram as de carácter prático-experimental e, segundo estes, a 

disciplina que mais contribuiu para complementar a implementação do projecto foi a de 

Estudo Acompanhado, talvez porque foi aquela que participou com um maior número de 

aulas e pelas características das actividades desenvolvidas (pesquisa). A área mais 

interessante foi a de Ciências Naturais, com certeza pelo facto de terem gostado de efectuar 

o teste de audibilidade, situação pouco ou nada comum para a maioria dos alunos. 

 No que concerne aos professores, consideraram a abordagem interessante na 

medida em que o Sub-tema Som, de facto, pôde ser abordado transversalmente, focando 

aspectos importantes e simultaneamente promovendo e desenvolvendo a articulação de 

saberes disciplinares, promovendo um trabalho de cooperação entre eles. 

  No que diz respeito à participação/colaboração dos profissionais externos, estes 

consideraram muito pertinente a sua actuação na medida em que é de extrema importância 

a sensibilização dos jovens para assuntos relacionados com a prevenção do ruído e 

consequentemente da preservação de uma boa audição. 
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Capítulo 5. 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 
 

5.1 – Introdução 
 
 Este capítulo encontra-se organizado nas secções abaixo referidas, passando-se, 

resumidamente, à sua descrição: 

• apresentam-se as conclusões principais do estudo de acordo com os objectivos 

estipulados no capítulo 1 (secção 5.2). 

• são apontadas algumas limitações ao estudo realizado (secção 5.3). 

• apresentam-se algumas implicações do presente estudo no âmbito do ensino-  

-aprendizagem da Física e sugerem-se propostas para futuros trabalhos de 

investigação (secção 5.4). 

 
5.2 – Principais conclusões do estudo 
 
 De acordo com os objectivos definidos para o presente trabalho de investigação e 

dos resultados obtidos sistematizam-se, seguidamente, as conclusões mais importantes a 

retirar do estudo efectuado: 

1. Antes da implementação das estratégias de ensino-aprendizagem os dois grupos (de 

controlo e experimental) apresentavam desempenhos semelhantes quanto a 

concepções/ideias sobre Som. Quando da aplicação do questionário diagnóstico os 

alunos revelaram algumas dificuldades na sua resolução. Muitos alunos não 

responderam a questões e os que responderam deram respostas pouco satisfatórias.  

2. Após a implementação das estratégias de ensino-aprendizagem, o desempenho dos 

alunos ao resolverem o questionário foi consideravelmente diferente, 

especialmente, no que diz respeito à turma C (turma experimental). No grupo de 

controlo, continuou-se a verificar um elevado número de alunos a não responderem 

às questões abertas e, dos que responderam, ocorreu um número considerável de 

respostas não adequadas. No grupo experimental verificaram-se melhorias quanto 

ao desempenho na resolução do questionário. Houve um aumento considerável do 

número de alunos a responderem às questões e a melhoria na qualidade das 

respostas foi significativa. 
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3. A percentagem de respostas correctas no questionário diagnóstico, depois da 

implementação da abordagem, no grupo experimental, foi superior à do grupo de 

controlo, o que denotou que as estratégias utilizadas no grupo experimental 

conduziram a um melhor desempenho dos alunos. 

4. As estratégias utilizadas, na turma experimental, foram bem aceites pelos alunos. 

Apesar de inicialmente estes alunos sentirem algumas dificuldades de adaptação a 

novas metodologias de trabalho, verificou-se que a participação e interesse dos 

mesmos foi crescendo em qualidade e quantidade. Estas estratégias de ensino-

aprendizagem concebidas pela autora e orientadas segundo uma perspectiva de 

ensino por pesquisa, que apelava à interdisciplinaridade, à diversidade de 

metodologias a utilizar, assim como ao recurso a situações-problema foram 

bastante positivas no impacto que provocaram nos alunos.  Conforme descrito 

anteriormente, as actividades seleccionadas foram construídas de modo a serem 

bastante diversificadas e que levassem os alunos a analisar documentos, recolher 

dados, fazer pesquisas, comunicar opiniões, fazer sínteses, discutir pontos de vista, 

criticar resultados, reflectir sobre assuntos, realizar trabalho prático-experimental e 

utilizar simulações. 

Segundo a opinião veiculada pelos alunos da turma experimental, e que se 

pôde inferir a partir das respostas ao questionário de interesses sobre a abordagem 

do tema, estes gostaram muito das aulas leccionadas, essencialmente das de índole 

prático-experimental. Consideraram estas aulas muito interessantes e, por outro 

lado, os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas envolvidas irão torná- 

-los, com certeza, cidadãos mais esclarecidos. 

5. Os professores que colaboraram na implementação das estratégias,  consideraram 

que a articulação de saberes interdisciplinares foi bastante positiva. Segundo estes, 

as articulações levadas a cabo desenvolveram um trabalho colaborativo entre os 

diversos professores no sentido de adequarem a esta turma estratégias de ensino- 

aprendizagem de uma forma integrada e global. Este trabalho foi um importante 

desafio que se colocou aos professores deste Conselho de Turma, no âmbito das 

respectivas autonomias disciplinares, tendo como objectivo primordial evitar que o 

aluno seja deixado ao abandono no trabalho individual de integração de saberes e 

também para os próprios professores. Tal vem de encontro ao que refere Caraça 
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(1997a:62) “ Não é por sermos moderníssimos, não é por moda (por distinção) que 

cultivamos a interdisciplinaridade. A necessidade de tratar de questões de natureza 

interdisciplinar ou multidisciplinar vem das próprias questões e tal pode significar 

uma transformação do modo de estar no mundo, assinalando a vantagem de se 

congeminar uma nova visão, mais bem adaptada à situação que vivemos.” 

6. No que concerne aos profissionais externos que participaram na implementação da 

abordagem, dando a sua contribuição divulgando os saberes das suas áreas 

específicas, referiram que consideraram este tipo de iniciativas de elevada 

importância.  

Sendo os jovens um público alvo a privilegiar, serão mesmo, por muitas e 

variadas razões, o primeiro e o mais importante público em matérias que carecem, 

para além do seu tratamento técnico, de elevados graus de sensibilização. É sabido 

que nalguns países a luta contra a poluição sonora é considerada uma verdadeira 

questão de saúde pública e, tendo a escola um lugar de destaque na divulgação 

destas matérias, ela pode e deverá contribuir para a consciencialização do 

problema, valorizando medidas decididas pelo município onde está inserida, como 

também poderá promover palestras de sensibilização informando os respectivos 

alunos. 

7. Finalmente, como professora-investigadora, este trabalho promoveu o 

desenvolvimento de capacidades/competências, que ajudaram a observar, planear, 

executar e reflectir sobre todos os aspectos inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem. Todos os trabalhos elaborados neste âmbito contribuem para a 

actividade docente, auxiliando a gerir as actuais orientações curriculares e a planear 

tarefas que promovam uma aprendizagem eficaz e que se quer de qualidade. 

 

A inovação no ensino da Física passa não só pelas alterações das orientações 

curriculares mas igualmente pela alteração do papel do professor, ou seja, o professor tem 

o dever de motivar os alunos, de despertar e conduzir o seu interesse pela ciência. 

Compete-lhe contribuir para o desenvolvimento integral destes e permitir uma inserção na 

sociedade que os rodeia que é, na actualidade, apoiada no desenvolvimento científico e 

tecnológico. Ao mesmo tempo, este tipo de aproximação requer que o professor se 

disponibilize também para um trabalho interactivo com os outros colegas, da mesma 
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especialidade, ou diferente, valorizando sinergias que despertem e/ou implementem em 

cada um o gosto pela actividade docente. 

  Convém ainda destacar que esta abordagem privilegiou o sentido da 

complementaridade de várias disciplinas (e não só as de ciências), despertando no 

estudante, ao longo a sua formação, um estado de vigilância interdisciplinar, no sentido 

referido por Gusdorf  (1990). 

 
5.3 – Limitações do estudo 
 
 O estudo apresenta, como é natural, algumas limitações que serão referidas 

seguidamente: 

• A elaboração das estratégias e das actividades de ensino, assim como a construção 

dos respectivos materiais e recursos não foram, por limitação de tempo, testados 

antes da sua aplicação com a finalidade de se proceder posteriormente a alguns 

ajustes. Com o objectivo de minimizar os efeitos desta limitação e de garantir a 

fidelidade e validade dos documentos elaborados, foi solicitada, conforme referido 

no capítulo 3, a colaboração de duas juízas para proceder à avaliação e 

adequabilidade dos referidos documentos. 

•  Os instrumentos e técnicas de recolha de dados utilizados comportam algumas 

limitações. A técnica de recolha de dados utilizada, a observação directa, para além 

da subjectividade tem algumas limitações que se prendem com a dificuldade do 

registo das aulas observadas. Procurou-se minimizar estas dificuldades efectuando 

um registo, no final de cada aula, dos aspectos considerados mais relevantes no 

âmbito da investigação e reflectindo diariamente e em conjunto (professora-

investigadora e professora-colaboradora, ou seja, as duas professoras mais 

envolvidas no processo) sobre os mesmos. 

• As interpretações dos dados recolhidos durante as aulas e das respostas às questões 

abertas foram, naturalmente, influenciadas pela perspectiva da professora-  

-investigadora e também da professora-colaboradora. 

• Este estudo teve natureza qualitativa e foi efectuado com alunos de duas turmas 

constituídas não aleatoriamente, mas sim constituídas naturalmente. Assim os 

resultados alcançados são válidos apenas para esta situação. Não é possível garantir 

que os resultados obtidos seriam idênticos se os intervenientes fossem outros ou se 



 141

o contexto fosse alterado. Desta forma, não se podem generalizar as conclusões 

apresentadas. 

• O estudo centrou-se em estratégias implementadas em sala de aula onde a autora 

desempenhou, com alguma frequência e, em simultâneo, dois papéis: professora e 

investigadora. Deste modo esta situação apresenta algumas limitações que têm a 

ver com a dicotomia das duas funções. 

• Outra limitação sentida foi o facto da professora-investigadora não ser titular da 

turma onde se implementaram as estratégias, em virtude desta se encontrar em 

licença sabática como foi referido. Por tal razão, surgiram algumas condicionantes 

de ordem programática e de tempo de intervenção.  

 
5.4 – Implicações do estudo 
 
 A aprendizagem da Física é uma actividade exigente e das suas dificuldades 

queixam-se alunos, pais e outros agentes externos ao sistema educativo. 

 Para Euler (2000) torna-se urgente melhorar o desenvolvimento da educação em 

Física tendo em conta as necessidades profissionais futuras dos alunos, assim como definir 

convenientemente o seu papel num contexto de literacia científica e tecnológica de futuros 

cidadãos. Para tal é necessário envolver os professores, criar condições de modo a 

promover uma análise e discussão continuada sobre o que se ensina e o modo como se 

ensina, nunca dando essas reflexões por terminadas. 

 De um modo geral, o ensino das Ciências (onde se engloba o ensino das Ciências 

Físico-Químicas), no 3º ciclo do ensino básico, tem vindo a ser alterado ao longo dos 

últimos anos, uma vez que existe uma grande disparidade entre a educação das nossas 

escolas e as necessidades e interesses dos alunos. A evolução tecnológica e a globalização 

do mercado exigem pessoas com educação abrangente em diversas áreas e que 

demonstrem capacidades ao nível da comunicação e ao nível da aprendizagem ao longo da 

vida. Este tipo de aquisição de competências não se coaduna com um processo de 

aprendizagem em que as ciências são apresentadas de modo compartimentado, com 

conteúdos desligados do contexto do dia a dia, sem a contemplação de uma dimensão 

integrada e global. 

 Convém ainda referir que as actuais orientações curriculares para o ensino das 

Ciências Físico-Químicas no 3º ciclo do ensino básico enfatizam a possibilidade de gestão 
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de conteúdos e de implementação de experiências educativas, por parte dos professores, de 

acordo com alunos e contextos diferenciados. 

Considerando os aspectos referidos e as conclusões do presente estudo, terminamos 

esta dissertação fazendo referência às principais implicações do mesmo no que concerne ao 

processo de ensino-aprendizagem e a sugestões para futuros trabalhos de investigação. 

 
I – Contribuições do estudo realizado para o processo de ensino- 
-aprendizagem da Física 

 
• Permitiu a implementação com sucesso, de estratégias de ensino-aprendizagem de 

um dado tema e segundo as actuais orientações curriculares para o 3º ciclo do 

ensino básico, podendo-se deste modo constituir um início para outras 

planificações, possíveis de serem implementadas noutros contextos educativos, 

com outros intervenientes e aplicadas por outros professores; 

• Poderá ser um exemplo de planificação de apoio para desenvolver outras 

estratégias a aplicar noutros níveis de ensino, na medida em que se considera ser de 

particular interesse e que motivou os professores directamente envolvidos na 

abordagem, propiciando uma actividade conjunta de articulação de saberes 

disciplinares. 

• Ao planificarem-se estratégias deste cariz, e utilizando metodologias diversificadas, 

onde o recurso ao trabalho prático-experimental assumiu grande preponderância, o 

envolvimento por parte dos alunos foi significativamente melhor, aumentando a sua 

motivação pela aprendizagem de temas científicos, em particular de Física e, 

consequentemente, melhorou-se o nível de aquisição de competências. 

 
II – Sugestões para futuros trabalhos de investigação 

 
• Conceber e avaliar projectos de investigação que envolvam o desenvolvimento de 

estratégias no âmbito de outros Sub-temas do tema organizador “Sustentabilidade 

na Terra”, por exemplo, focando o “Estudo da luz” ou mesmo o “Estudo da 

mudança global”. 

• Conceber e avaliar um projecto de investigação que inclua uma avaliação (grupo 

experimental/grupo de controlo) integradora de situações-problema sobre o tema 

Som e que envolva alunos do ensino secundário (11º ano, ou mesmo numa área de 

projecto do 12º ano). Neste caso, poder-se-ão elaborar projectos mais complexos, 
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englobando, por exemplo, os problemas de urbanização e de construção junto das 

vias ruidosas. Assim, poderão ser consideradas as técnicas de controlo do ruído em 

ligação com a gestão do espaço/urbanística.  

• Consoante as temáticas que se forem desenvolvendo, dever-se-á promover a 

colaboração entre os professores das diferentes disciplinas: não só como forma de 

potenciar as aprendizagens (e consequentemente envolver os alunos no processo), 

de modo a que os alunos adquiram mais eficazmente as respectivas competências, 

mas também por forma a que os professores se sintam estimulados nas suas práticas 

lectivas, buscando sempre novas soluções/estratégias que potenciem também o seu 

desempenho como formadores. 

Ao terminar este trabalho de investigação importa realçar que o ano em que se 

desenvolveu este trabalho de investigação (2005) foi designado como o Ano Internacional 

da Física, sendo igualmente o Ano Europeu da Educação pela Cidadania. Nesta 

perspectiva, desejamos que este estudo tenha contribuído de algum modo para “incutir nos 

mais novos o prazer de descobrir, o gosto de aprender, o gozo de imaginar” como referia 

Caraça (1997a) pois, a este respeito, a Física enquanto ciência, assume um papel 

preponderante motivando a todos os níveis a curiosidade e a aquisição de competências. 

Por outro lado, o “gosto de aprender” deverá também dar origem a cidadãos mais 

responsáveis salientando-se, assim, a ideia veiculada por Figueiredo (2001) “A cidadania, 

tal como a liberdade, não se impõe, mas constrói-se, organizando-se como uma tarefa que 

deve ser afinal o próprio cerne da educação dos jovens em fase de formação da sua 

personalidade e que se pretende sejam cidadãos responsáveis”. 
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Ex.mo Senhor  

Presidente da Comissão Executiva da 

Escola E.B. 2/3 José Ferreira Pinto Basto 

de Ílhavo: 

 
 
Aveiro, 8 de Novembro de 2004 
 
 

Cacilda Maria Morais Sarmento Pato de Macedo, professora do quadro 

de nomeação definitiva do 4º grupo A , encontrando-se a realizar no presente 

ano lectivo a dissertação de Mestrado em Ensino de Física no âmbito do tema 

som, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.a se digne a conceder a possibilidade 

de trabalhar em colaboração com a professora Rosa Branca Pereira  e com os 

respectivos alunos de uma turma do 8º ano de escolaridade, com o objectivo 

de implementar algumas estratégias de ensino e aprendizagem, no contexto de 

sala de aula relativamente ao tema mencionado. 

Agradecendo a vossa colaboração. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

    A Mestranda:          A Orientadora: 
 

 
________________________________________              ________________________________ 
 (Cacilda Maria Morais Sarmento Pato de Macedo)               ( Prof. Doutora Isabel Malaquias) 
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Ex.mo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de 

Ílhavo: 

 
 
Aveiro, 1 de Fevereiro de 2005 
 
 

Cacilda Maria Morais Sarmento Pato de Macedo, professora do quadro 

de nomeação definitiva de Ciências Físico-Químicas, encontrando-se a 

realizar no presente ano lectivo um trabalho de investigação no âmbito do 

tema Som, vem por este meio solicitar que V.ª Ex.a se digne conceder a 

possibilidade de colaboração do Engenheiro Augusto Nunes numa Acção de 

Sensibilização sobre a problemática da Poluição Sonora numa turma de 

alunos do 8º ano de escolaridade (8º C) a realizar no próximo dia 22 de 

Fevereiro pelas 9 horas, na Escola EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo. 

Agradecendo desde já a sua disponibilidade. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

A Professora 
 
 
 

__________________________________________ 
(Cacilda Maria Morais Sarmento Pato de Macedo) 
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QUESTIONÁRIO 

Destinatários: – Alunos do 8 º ano de escolaridade 

 

• Este questionário faz parte de um trabalho de investigação intitulado “ O ensino-

-aprendizagem do Som no 3º ciclo do ensino básico” que se está a realizar no 

âmbito de uma dissertação de mestrado na Universidade de Aveiro. 

• O questionário é anónimo. Pede-se, assim, que indiques apenas a tua idade e o 

respectivo sexo. 

• As respostas que deres às questões não terão qualquer influência na tua avaliação. 

• O questionário é composto por 4 páginas e termina com a palavra FIM.   

Obrigada pela tua colaboração.

 

Escola:         ________________________________________________   

Localidade: ________________________________________________ 

 

 

Assinala com uma cruz o quadrado correspondente ou preenche o espaço em 

branco. 

Q1 – Idade: ____ anos 

Q2 – Sexo:    Masculino        Feminino   
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1– Produção, propagação e recepção do som 
 
 
1.1 – Classifica as afirmações em  verdadeiras ou falsas, colocando um V ou um F 

respectivamente.  
 
A – (....) - O som propaga-se nos gases e nos líquidos mas não nos sólidos. 
 
B – (....) - Para haver som é necessário que um determinado corpo vibre. 
 
C – (....) - O som chega aos ouvidos graças às compressões e rarefacções do ar causadas 

pela vibração da fonte sonora. 
 
D – (....) - O som propaga-se no vazio. 
 
 
 
1.2 - Escolhe a opção correcta, que completa a seguinte afirmação, assinalando-a com 

um círculo à volta da letra: 
 
O som ... 
 
 
A - ... de um piano é produzido pela vibração das teclas. 
 
B - ... de um rádio é produzido pela vibração dos botões. 
 
C - ... de um tambor é produzido pela vibração das baquetas. 
 
D - ... da voz humana é produzido pelas vibrações das cordas vocais. 
 
 
 
1.3 - Uma sonda enviada ao planeta Marte no início de 1999, levou equipamento para 

captar som, que deverá ficar instalado na superfície do planeta vermelho. 
 
1.3.1 - Será que se puderam ouvir na Terra, os sons de Marte? Justifica.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

1.3.2 - Teria algum interesse instalar equipamento semelhante na Lua? Justifica.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2 - Movimentos ondulatórios e velocidade do som  
 
 
2.1 – Selecciona a(s) opção/opções correcta(s) que completa(m) a seguinte afirmação, 
assinalando-a com um círculo à volta da letra: 
 
Diz-se que o som é... 
 
A- ... uma onda mecânica. 
 
B- ... uma onda de pressão. 
 
C- ... uma onda transversal. 
 
D- ... uma onda electromagnética. 
 
E- ... uma onda longitudinal. 
 
 
2.2 - Escolhe a opção correcta, que completa a seguinte afirmação, assinalando-a com 
um círculo à volta da letra: 
 
A velocidade de propagação do som é ... 
 
A- ... maior nos líquidos que nos sólidos.  
 
B- ... maior nos sólidos que nos líquidos.  
 
C- ... maior nos gases do que em qualquer outro meio. 
 
D- ...independente do meio material no qual se propaga. 
 
 
2.3 - A velocidade de propagação do som no betão é cerca de 15 vezes maior do que o 
valor da velocidade do som no ar. 
 
Explica as diferentes velocidades de propagação do som com base nas características 
das partículas que constituem o betão e o ar. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 



Anexo II – Questionários Administrados 

 162

 
3 - Atributos do som /características das ondas sonoras 
 
3.1 - Escolhe a opção correcta, que completa a seguinte afirmação, assinalando-a com 
um círculo à volta da letra: 
 
O som produzido por um xilofone baseia-se no facto da frequência de vibração 
depender ... 
 
A - ... do comprimento da lâmina. 

 
B - ... da cor da lâmina. 

  
C - ... da forma da lâmina. 
 
 
3.2 – Para cada frase A, B e C, escolhe a opção que melhor a completa, colocando um 
círculo à volta do respectivo algarismo:  
 
A - A intensidade de um som é tanto maior ... 
 
      1-  ... quanto menor for a amplitude de vibração da fonte sonora. 

 
      2-  ... quanto maior for a frequência de vibração da fonte sonora. 

 
3-  ... quanto maior for a amplitude de vibração da fonte sonora. 
 
4-  ... quanto menor for a duração desse som. 

   
 
B – Um som é tanto mais agudo ...   
 
       1- ... quanto maior for a amplitude de vibração da fonte sonora. 

 
 2- ... quanto menor for a frequência de vibração da fonte sonora. 
 
 3- ... quanto maior for a duração  desse som. 
 
 4- ... quanto maior for a frequência de vibração da fonte sonora. 

 
 
C – O timbre permite distinguir ... 
 

1- ... dois sons com a mesma frequência.  
 
2- ...  dois sons com a mesma amplitude.  
 
3- ... dois sons com a mesma duração. 
 
4- ... dois sons com a mesma amplitude e frequência.   
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4- Espectro sonoro, fenómenos acústicos e poluição sonora 
 
 
4.1 – Classifica as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas, colocando um V ou 
um F respectivamente.  
A- (....) - A origem do eco está na reflexão da onda sonora num obstáculo.  
 
B-  (....) - Os ultra-sons são mais energéticos do que os infra-sons. 
 
C-  (....) - O som reflectido tem uma frequência diferente do som original. 
 
D- (....) – Os morcegos orientam-se por meio de ultra-sons para apanhar o seu alimento.    
 

 

4.2 – Indica a sequência que se refere só a materiais isoladores do som, assinalando-a 
com um círculo à volta da letra: 
 
A-  Borracha, plástico e ferro.                                              B-  Ar, água e cortiça. 

 
  C-  Esferovite, lã e espuma.    D-  Cobre, betão e alumínio.  
 
 
4.3 – Escolhe entre as afirmações seguintes, a única correcta relativamente à     
produção de um ruído, assinalando-a com um círculo à volta da letra: 
 
O ruído produz-se... 
 
A - ... quando um corpo vibra lentamente.     B - ... quando um corpo vibra rapidamente. 
 
C - ...   por meio de vibrações regulares.        D - ...   por meio de vibrações irregulares. 
 
 
4.4 – Explica as seguintes situações: 
 
A – Actualmente utilizam-se barreiras de som nas auto-estradas que passam por vilas e 
cidades. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
B – Ao escolher um electrodoméstico, deve-se ter em atenção o que diz o “rótulo 
ecológico”.________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
C – Na construção de edifícios deve ter-se em atenção o isolamento sonoro. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
 
Mais uma vez obrigada pela colaboração                                               Cacilda Macedo 
                                                                                                           FIM 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A ABORDAGEM do SUB - TEMA: SOM 

O questionário é anónimo e deverá ser respondido individualmente. 

      Todas as questões estão relacionadas com o trabalho desenvolvido nas últimas 12 
aulas (de Ciências Físico - Químicas) do sub-tema Som. Todas as opiniões que tenhas 
sobre elas são importantes, não hesites em mencioná-las. 
      Obrigada pela tua colaboração.       
 
 
Q1)  Indica o grau de interesse que cada questão teve para ti, no desenvolvimento do sub-
tema Som. 
  
Coloca um círculo à volta do algarismo que achares mais conveniente. 
(Chave: 1 – nenhum interesse; 2 – pouco interesse; 3 – bastante interesse; 4 – muito interesse) 
 

Questões apresentadas durante a 
abordagem Chave 

• O que provoca o ruído? Que medidas 
podemos tomar para nos protegermos do 
ruído? Quais os principais efeitos da 
poluição sonora no ser humano? Existe 
alguma legislação para controlar os níveis 
de poluição sonora? 

1           2            3             4 

• O que é o som? E como se produz? 
 1           2            3             4 

• Como representar uma vibração sonora? 
 1           2            3             4 

• O som viaja sempre à mesma velocidade 
ou depende do meio no qual se propaga? 1           2            3             4 

• Como se pode caracterizar um som? Quais 
os diferentes tipos de instrumentos 
musicais? Como foram gravados os 
primeiros sons? 

1           2            3             4 

• O que se deverá saber de modo a poder 
controlar melhor o nível de ruído a que se 
está sujeito? Que preocupações se deve ter 
na construção de edifícios relativamente ao 
isolamento sonoro? 

1           2            3             4 

• Como se processa o mecanismo de 
audição? Os nossos ouvidos captam todos 
os sons?       Será que os ultra-sons podem 
ser  importantes  no diagnóstico de 
doenças   nas pessoas sujeitas a excesso de 
ruído? Como detectar se existe algum 
problema de audição? 

 

1           2            3             4 
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Q 2)  Durante o desenvolvimento do sub-tema Som, realizaste diversos tipos de actividades. Tendo 
por base as diversas actividades que efectuaste indica o grau de interesse que cada actividade 
teve para ti.  
 
Coloca um círculo à volta do algarismo que achares mais conveniente. 
(Chave: 1 - nenhum interesse; 2 - pouco interesse; 3 - bastante interesse; 4 – muito interesse) 

Tipos de Actividades Chave 

Análise / Interpretação de: 
Textos escritos.................................................... 
Filmes-vídeo / Imagens......................................

 
1           2            3             4 
1           2            3             4 

Análise/Interpretação de dados (tabelas, 
diagramas ou gráficos) 

 
1           2            3             4 

Visualização de clips de vídeo: 
Avião super-sónico............................................ 
Voz de Edison................................................... 

 
1           2            3             4 
1           2            3             4 

Actividades prático-experimentais: 
Salpicar o parceiro.......................................
Cordas vocais.................................................... 
Bolas de esferovite a saltitar............................. 
Tocar tambor à distância................................... 
Representação de uma vibração sonora............. 
Detectando sons num écran............................... 
Comprime e rarefaz........................................... 
O som propaga-se no vazio?............................. 
Propagação do som no ar e na madeira............. 
Rádio – palhinha................................................ 
Fazer ressoar um cabide.....................................
Sons na tua cabeça............................................. 
“Pesar” e medir o som........................................
O bilhete de identidade do teu timbre................ 
Características da onda sonora e atributos do 
som.....................................................................
Medição do nível de intensidade sonora 
produzido por um Walkman.............................. 
Que materiais absorvem melhor o som (caixas 
de música)?........................................................ 
Desviar o som... por vezes é fundamental......... 
Aumentar o som!................................................
O som refracta-se?............................................. 
 

 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 

 
1           2            3             4 

 
1           2            3             4 

 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 

 
• Relatórios das actividades práticas 1           2            3             4 
• Bilhete de identidade do fonógrafo 1           2            3             4 
• Actividade com o Audiólogo 1           2            3             4 
• Actividade com o Eng.º da CM Ílhavo 1           2            3             4 
• Trabalho de pesquisa: 
Preparação, recolha e organização da 
informação..........................................................
Execução do poster............................................ 
Apresentação do poster............................... ......
 

 
 

1           2            3             4 
1           2            3             4 
1           2            3             4 
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Q 3)  Qual (ou quais) dos tipos de actividades mencionadas na Q 2) gostarias de voltar a realizar 
durante a abordagem de temas de Física? Justifica a(s) tua(s) escolha(s). 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Q 4) Como pudeste verificar esta abordagem do sub-tema Som teve um carácter interdisciplinar. 
Tendo por base o conjunto das disciplinas intervenientes, indica o grau de interesse de cada uma 
delas neste processo de ensino e aprendizagem.  
 
Coloca um círculo à volta do algarismo que achares mais conveniente. 
(Chave I: 1 – nenhum interesse; 2 – pouco interesse; 3 – bastante interesse; 4 – muito interesse) 
 
Avalia o contributo de cada uma delas para a aprendizagem do tema 
 
Coloca um círculo à volta do algarismo que achares mais conveniente. 
(Chave II: 1 – nenhum contributo; 2 – pouco contributo; 3 – bastante contributo; 4 – muito 
contributo) 
 

Disciplinas envolvidas Chave I Chave II 

Matemática 1           2            3             4 1           2            3             4 

Ciências Naturais 1           2            3             4 1           2            3             4 

Educação Musical 1           2            3             4 1           2            3             4 

Estudo Acompanhado 1           2            3             4 1           2            3             4 

Formação Cívica 1           2            3             4 1           2            3             4 

 
 
Q 5)  Indica que aspecto(s) teve para ti maior dificuldade ao longo da abordagem do tema. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Mais uma vez obrigada pela tua colaboração. 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A ABORDAGEM do SUB - TEMA: SOM 

 
 

 

Disciplina de: 

__________________ 
 

 

Q 1) No final desta abordagem gostaria que elaborasse um pequeno comentário sobre o 

modo como decorreu/decorreram a(s) aula(s)  do tema Som na área curricular que lecciona. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Q 2) Como sabe a implementação desta estratégia teve carácter interdisciplinar. Gostaria 

que desse a sua opinião relativamente ao interesse/contributo que uma abordagem deste 

género pode ter no processo de ensino-aprendizagem de um dado tema.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração 

Cacilda Macedo 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A ABORDAGEM do SUB - TEMA: SOM 

 

Participação do Eng.º da Câmara Municipal de Ílhavo  

 
 

 

 

Q 1) No final desta abordagem gostaria que elaborasse um pequeno comentário sobre o 

modo como decorreu a sua participação/colaboração no tema Som relativamente à sua 

intervenção na estratégia de ensino-aprendizagem deste tema. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Q 2) O que acha de iniciativas deste tipo, em que é solicitada a intervenção de 

profissionais da autarquia, onde a escola se insere, a darem o seu contributo e 

consequentemente a divulgarem os conhecimentos nas suas áreas de formação?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração  

Cacilda Macedo 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A ABORDAGEM do SUB - TEMA: SOM 

Participação do Audiólogo  

 
 

 

 

Q 1) No final desta abordagem gostaria que elaborasse um pequeno comentário sobre o 

modo como decorreu a sua participação/colaboração no tema Som relativamente à sua 

intervenção na estratégia de ensino-aprendizagem deste tema. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Q 2) O que acha de iniciativas deste tipo, em que é solicitada a intervenção de 

profissionais a darem o seu contributo e consequentemente a divulgarem os conhecimentos 

nas suas áreas de intervenção, participando desta forma no desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração 

Cacilda Macedo 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico - Químicas             8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005  

 Ficha  1  

O  que provoca o ruído? 

Que medidas existem para nos protegermos do ruído? 

 
 
Actividade 1.1 – Visionamento do excerto de um filme - vídeo alusivo à poluição sonora  
 
 Observa com atenção o filme - vídeo. 
 
Após a visualização do vídeo sugere-se que reflictas sobre algumas questões. 
 
Assim, pede-se que comentes por exemplo: 
 
• Que problema é focado no filme - vídeo? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Que causas podem originar esse problema? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
• Será que a situação focada no vídeo se relaciona com a questão inicialmente 

formulada?  De que modo? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actividade 1.2 – Observa a figura  a seguir apresentada: 
 
 
Faz os comentários que achares pertinentes com os teus elementos do grupo, para depois 
os apresentares à turma.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A seguir são indicadas algumas sugestões de exploração da gravura:   

O que poderá distinguir um som agradável de um ruído.  

Quais os perigos dos ruídos excessivos. 

Indica outras fontes de poluição sonora.  

Na tua escola existe algum tipo de ruído incomodativo? E na localidade onde 
moras? 
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Actividade 1. 3: Medidas para nos protegermos da poluição sonora como se exemplifica 
na figura seguinte: 

 

 

 
 
 
Sugere agora outras medidas: 
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Actividade 1.4 - Trabalho de Pesquisa (a realizar em grupo na aula de  Estudo 
Acompanhado) 

 

 

 

A seguir apresentam-se as propostas para os temas de trabalho de grupo:  

• Efeitos da poluição sonora no ser humano. 
• Poluição sonora na escola e  no local onde moras. 
• Medidas para combater a poluição sonora. 
• Sons audíveis e não audíveis. 
• Aplicações dos ultra-sons no nosso dia-a-dia. 
• Instrumentos musicais. 

 

 

 

Orientações para apresentação do trabalho (a realizar na aula de Estudo 
Acompanhado) 

 

O trabalho final deverá ter o formato de cartaz (dimensões: 50 cm x 65 cm).  

Na apresentação do trabalho deverás ter atenção ao seguinte: 

• Seleccionar a informação mais importante para a elaboração do trabalho; 
• Organizar a informação que seleccionares, de modo a explicitar as ideias mais 

importantes; 
• Relativamente ao aspecto gráfico este deve ser cuidado, ou seja, deverás apresentar 

diagramas, desenhos, pequenos textos e fotografias. 

 

Nota: O trabalho deverá ser apresentado e discutido num debate no final do tema, na aula 
de Ciências Físico-Químicas.  
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Formação Cívica                         8º ano de escolaridade 

 Ano lectivo 2004/2005  

Ficha 1. A 

Existe alguma legislação para controlar os níveis de poluição sonora a que estamos 
sujeitos? 

REGIME LEGAL SOBRE A POLUIÇÃO SONORA 

(Regulamento Geral do Ruído) 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1º 
Objecto e âmbito de aplicação 

 
1 – O presente diploma tem por objecto a prevenção do ruído e o controlo da poluição 
sonora, tendo em vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações. 

(...) 

Artigo 3º 
Conceitos 

1 – (.......) 
 
2 – (.......) 
 
3 – Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 
 

a) Actividades ruidosas – actividades susceptíveis de produzir ruído nocivo ou 
incomodativo, para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações do 
local onde decorrem; 

b) Actividades ruidosas temporárias – as actividades ruidosas que, não constituindo 
um acto isolado, assumem carácter não permanente, tais como obras de construção 
civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e 
mercados; 

c) Avaliação acústica – a verificação da conformidade de situações específicas de 
ruído com os limites estabelecidos; 

d) Mapa de ruído – descritor dos níveis de exposição a ruído ambiente exterior, 
traçado em documento onde se representem as áreas e os contornos das zonas de 
ruído às quais corresponde uma determinada de valores expressos em dB(A); 

e)  Períodos de referência: i) período diurno, das 7 às 22 horas; 
                                                   ii) período nocturno, das 22 às 7 horas; 
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f)  Ruído de vizinhança – todo o ruído não enquadrável em actos ou actividades 
sujeitas a regime específico no âmbito do presente diploma, habitualmente 
associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são inerentes, produzido em 
lugar público ou privado, directamente por alguém ou por intermédio de outrem ou 
de coisa à sua guarda, ou de animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela 
sua duração, repetição ou intensidade, seja susceptível de atentar contra a 
tranquilidade da vizinhança ou a saúde pública. 

g) Zonas sensíveis – áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial como 
vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou previstos, bem como para 
escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos 
prioritariamente utilizados pelas populações como locais de recolhimento, 
existentes ou a instalar; 

h) Zonas mistas – as zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento 
territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das 
referidas na definição de zonas sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços. 

 
CAPÍTULO II 

Medidas gerais de prevenção e controlo da poluição sonora 
Artigo 4º 

Instrumentos de planeamento territorial 
1 – (.......) 
 
2 – (.......) 
 
3– A classificação mencionada no número anterior implica a adaptação, revisão ou 
alteração dos planos municipais de ordenamento do território que se encontrem em vigor e 
que contrariem essa classificação e deve ser tida em conta na elaboração dos novos planos 
municipais de ordenamento do território garantindo o seguinte: 
 
a) As zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A, Laeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55dB(A) no período diurno e 
45dB(A) no período nocturno; 
 
b) As zonas mistas não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A, Laeq, do ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A) no período diurno e 
55 dB(A) no período nocturno. 
 
 

Questões: 

• De acordo com o estipulado no artigo 3º do regulamento geral do ruído, refere 
em que tipo de zona a tua escola se insere? 

• Qual o nível sonoro permitido por lei para essas zonas? 

• Indica que instituições poderás contactar no caso de incumprimento da lei 

            (Regulamento Geral do Ruído). 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Matemática                            8º ano de escolaridade 

        Ano lectivo 2004/2005  

Ficha 1. B 

Quais os principais efeitos da poluição sonora no ser humano? 

A legislação obriga os construtores de aviões a conceber modelos menos ruidosos, 
mas o tráfego aéreo não pára de aumentar. Com descolagens e aterragens de dois em dois 
minutos nos grandes aeroportos, as populações são submetidas a uma dura provação! 

Investigadores holandeses estudaram a influência do ruído de tráfego aéreo nas 
pessoas que moram perto de um aeroporto em Amsterdão. Assim, recolheram vários tipos 
de dados com os quais construíram os gráficos da Figura 1. 

Figura 1 – Representações gráficas que relacionam a influência do ruído do tráfego aéreo 
no consumo de medicamentos pela população que habita próximo do aeroporto. 
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Questões: 

1 – Sabendo que o aeroporto entrou em funcionamento em 1969 e em 1973 as autoridades 
reduziram o número de vôos nocturnos e que: 

• Área A – zona perto do aeroporto; 
• Área B – zona perto do aeroporto, mas afastada das pistas. 

a) Sugere explicações para os resultados apresentados nos gráficos: 

• Antes de 1969 
• Depois de 1969 

 

 

b) Tenta explicar o facto de, nos gráficos I, II, III, não existirem grandes variações do 
número de comprimidos tomados pelas pessoas que vivem na área B.  

 

 

 

c) Desde a abertura do aeroporto até 1973, qual das doenças associadas aos gráficos parece 
ter sido mais afectada.  

 

 

 

 

d) Supõe que os responsáveis pela autarquia do Concelho de Ílhavo manifestavam 
interesse na construção de um aeroporto nesta localidade. Indica as alterações positivas e 
negativas que traria para a tua região.  
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Estudo Acompanhado          8º ano de escolaridade 

Ano lectivo 2004/2005 

 

Ficha 1 C 

Planeamento do Trabalho de Pesquisa 

A execução desta actividade deve ser planeada para decorrer com o maior dinamismo e 
interacção  possíveis. Desta forma, é proposta a seguinte calendarização. 

Fase Actividade Data 

1- 

Distribuição 
dos trabalhos 

No início do trabalho, deves organizar-te em grupo para 
discutir ideias e dividir tarefas. 01/02/05 

2- 

Pesquisa e 
preparação 

da 
apresentação 

Após a divisão de tarefas, deves pesquisar em livros, 
jornais, revistas, Internet,... sobre os aspectos que te 
poderão interessar. Para tal deves conhecer bem o tema 
que vais desenvolver. 

NOTA: Sempre que possível, deves comunicar ao teu 
professor o ponto da situação do teu trabalho de forma a 
que ele te oriente, conheça os teus progressos e te 
esclareça sobre as dúvidas que encontras na 
apresentação do trabalho.  

Até ao dia da 
apresentação 
do trabalho 

3- 

Apresentação 
e avaliação 

A apresentação do trabalho deve ter um aspecto gráfico 
cuidado assim como deverá apresentar imagens, textos 
fotografias, enfim o que acharem mais conveniente. 

Sabendo que a professora vai valorizar no trabalho 
(pesquisa, participação e preparação do trabalho), deves, 
após a apresentação do  trabalho, fazer uma autocrítica 
ao teu desempenho para entregar à professora.      

 

11/03/05 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico-Químicas            8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005  

Ficha 2 

O que é o som? Como se produz? 

 
 
Para dar resposta a estas questões propõe-se a realização das seguintes actividades:  
 

Actividade 2.1: Salpicar o parceiro 
 
Para esta actividade dispões de um diapasão, tina com água. 

Supõe que procedias do seguinte modo:  

• Introduzir um diapasão a vibrar dentro de uma tina com água. 

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 

 

Actividade 2.2: Cordas vocais 
 
O que acontece quando colocas as mãos nas cordas vocais e falas?  

Propõe uma explicação para o facto. 

 
 

Actividade 2.3 : Bolas de esferovite a saltitar 
 

Para esta actividade dispões de um altifalante, rádio, pequenas bolas de esferovite. 
 
Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Ligar o altifalante e colocar as bolas de esferovite.  

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 
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Actividade 2.4: Tocar tambor à distância 

 
Para esta actividade dispões de uma caixa de bolos redonda, pedaço de plástico, colher 
de pau, elástico, açúcar. 
 
Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Construir um tambor esticando um pedaço de plástico sobre a caixa de 
bolos. Fixar o plástico com o auxílio de um elástico. 

• Polvilhar a pele do tambor com açúcar. 
• Com uma colher de pau bater com força na tampa da caixa que se 

colocará perto do tambor. 

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 
 
 
 

 
 
 

 
Após  discussão das actividades realizadas tenta retirar algumas conclusões: 

 
• O __________ produz-se quando os corpos ____________ . 
 
• O diapasão é uma _______ sonora e os nossos ouvidos denominam-se de 

__________ sonoros. O ar segundo o qual o som se propaga desde o diapasão 
até aos nossos ouvidos denomina-se de _________ de propagação. 

 
• As nossas cordas vocais também são __________ sonoras. Quando falamos ou 

cantamos as cordas vocais __________ e provocam a vibração do ar que passa 
através delas. 

 
• As bolinhas de esferovite “saltam” porque possuem __________ . Esta 

__________ foi-lhes comunicada pelas partículas vizinhas em __________ .   
 

Com os teus colegas de grupo debate sobre o seguinte: 
 

• O que  é necessário para haver som?  
 
• O som propaga-se em todos os meios? 

 
• Será que pode haver som no vazio? 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico - Químicas         8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 3 

 Como representar uma vibração sonora? 

 
Para dar resposta a esta questão, surge a proposta de realização das seguintes actividades: 

 
 

 

Actividade 3.1 : Representação de uma vibração sonora 
Para esta actividade dispões de um laser, rolo de cartão, película, elástico e espelho. 

Supõe que procedias do seguinte modo:  

• Colocar a película num dos extremos do rolo de cartão. 

• Utilizando o elástico, segura a película. 

• Colocar um espelho na película. 

• Escurecer a sala. 

• Colocar o laser num suporte, num ângulo em que a luz laser se reflicta no 
espelho e incida na parede. 

• Falar para o lado aberto do rolo de cartão. 

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões.  

 

 

Actividade 3.2 : Detectando sons num écran 
Para esta actividade dispões de altifalante, osciloscópio e diapasão.  

Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Percutir um diapasão e aproximá-lo do osciloscópio. 

Prevê o que poderás observar no écran do osciloscópio, fundamentando as tuas 
previsões. 

Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 
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Actividade 3.3 : Comprime e rarefaz 

Para esta actividade dispões de um modelo de ondas longitudinais. 

Supõe que procedias do seguinte modo:  
• Colocar em funcionamento o modelo de ondas longitudinais. 

 
Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 
Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 

 
 

 
 
 

 
Após  discussão das actividades realizadas tenta retirar algumas conclusões: 

 
• Podemos visualizar as vibrações, tanto no écran do osciloscópio, como através 

da actividade n.º 3.1, estas __________ têm o formato de uma __________ . 
 
• As ondas sonoras são ondas __________ , isto é, as suas vibrações efectuam-se 

na mesma direcção do percurso. 
 
• O som __________ corresponde ao deslocamento de partículas de ar num só 

sentido, como uma corrente de ar. Corresponde, __________ à vibração de 
partículas de ar que as leva a juntar-se aqui e a afastar-se ali, para logo de 
seguida acontecer o contrário: __________ aqui e __________ ali. 

 
• Por isso o som denomina-se onda de __________ onde existem portanto 

__________ e rarefacções .  
 

                     rarefacção 
               •••         •        •         •              ••• 
               •••         •        •         •              ••• 
       compressão                              compressão 
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Actividade 3.4: As grandezas que caracterizam as ondas sonoras 

O período (T) e a frequência (f = 1/T) são duas das características das ondas 
sonoras. Para ajudar a compreender melhor o que é o período e a frequência de uma       
vibração/onda, observa a figura e preenche os espaços em branco. 
 
 
O _________ é o tempo que demora a 
oscilação a ir de uma posição a outra e 
voltar à inicial. Exprime-se em _________. 
 
A ___________ é o número de oscilações 
que se realizam durante um segundo. 
Exprime-se em __________. 
 
 
 
  
Outras grandezas que caracterizam as ondas sonoras: 
 

O ________________ representa-se por 
(λ-lambda) e é igual à distância entre os 
inícios de duas cristas (ou de dois ventres) 
consecutivos . Exprime-se em metro (m). 

A _____________ que é igual à distância 
máxima entre uma crista (ou um ventre) e 
a posição de equilíbrio. Mede-se em metro 
(m). 
 
A _____________________ da onda 
representa-se por v e exprime-se em metro 
por segundo (m/s). 
 

 
Para te ajudar a compreender melhor estas grandezas visualiza no osciloscópio uma onda 
sonora resultante da percussão de diapasões de diferentes frequências.  
 
 
Aplicação: A figura representa uma onda:         

 
Representa numa folha de papel 
quadriculado: 
1 - outra onda com igual comprimento de 
onda, mas com o dobro da amplitude. 
2- outra onda com maior frequência que a 
representada. 



Anexo III – Fichas de actividades  

 185

ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico - Químicas            8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 4  

 O som viaja sempre à mesma velocidade ou depende do meio no qual se propaga? 

Com o objectivo de dar resposta a esta questão propõe-se a realização das seguintes 
actividades: 

 Actividade 4.1 - O som propaga-se no vazio? 

Para esta actividade dispões de rádio, laser, campânula, bomba de vazio. 

Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Colocar o rádio a tocar dentro da campânula e fechá-la devidamente. 
• Ligar a bomba de vazio à campânula e retirar-lhe parte do ar. 
• Tirar por completo o ar de dentro da campânula. 

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a experiência e confronta os resultados com as previsões. 

Tenta agora responder à seguinte questão: Na Lua não há ar. Dois astronautas poderão 
conversar na Lua, como nós na Terra, sem recurso a comunicadores? 

Actividade 4.2 - Propagação do som no ar e na madeira 

Para esta actividade dispões de uma tábua de madeira, um relógio com “tiquetaque” 
audível. 

Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Colocar em cima da mesa uma tábua  de madeira. 
• Bater com uma mão numa extremidade  e ouvir o som na outra extremidade. 
• Colocar um relógio com um tiquetaque bem audível numa extremidade da tábua e  

ouvir o som na outra extremidade com o ouvido junto à tábua. 

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 

Por que razão é vulgar ver, nos filmes de cowboys, estes encostarem a cabeça ao solo 
quando prevêem a aproximação de algo? 
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Actividade 4.3 – Rádio - palhinha 
Tentar ouvir o rádio com palhinha e sem palhinha. O que notas de diferente?  

Tenta explicar. 

Actividade 4.4 - Fazer ressoar um cabide 

Para esta actividade dispões de uma tesoura, fio de algodão, régua, cabide, cadeira. 

Supõe que procedias do seguinte modo:  

• Medir e cortar dois pedaços de fio com cerca de 30 cm de comprimento. Atar cada 
pedaço à base do cabide. 

• Enrolar a ponta de cada pedaço de fio ao indicador de cada mão. Levantar o 
cabide pelos fios e balançá-lo de encontro a uma cadeira. Escutar o som que faz. 

• Colocar os dedos enrolados no fio, nos ouvidos, sem fazeres muita força. Balançar 
novamente o cabide contra a cadeira. O que acontece?  

Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a experiência e confronta os resultados com as previsões. 
 

Actividade 4.5 - Sons na tua cabeça 
 

• Bater com um diapasão numa mesa. Encostar a base do diapasão à tua cabeça. O 
som é mais alto do que quando o ouviste pela primeira vez!  

      O que acontece então?  
 

 
Actividade 4.6 – Barreira do som (a realizar na aula de Estudo Acompanhado) 

 
      Visualiza um pequeno clip vídeo alusivo aos aviões supersónicos. 

Tenta responder às seguintes questões:  

- O que significa Mach 1?                                 - O que é o cone de Mach? 

 
 
Das actividades realizadas o que podes concluir? 

• O som é uma onda _________ , necessita de um _________ para se propagar.  
• No __________ , a fonte sonora vibra, mas estas __________ não produzem 

ondas sonoras por __________ de partículas materiais para veicular as ondas. 
• Tal como o __________ na actividade nº4.4, os ossos do teu crânio 

transportam o som muito melhor que o ar na actividade intitulada os sons na 
tua cabeça. 
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Actividade 4.7- Valores de propagação do som em diferentes meios (a realizar em 
Estudo Acompanhado) 

 
 

Meio Material 
 

 
Velocidade de propagação do som (m/s) 

 
Dióxido de carbono 

 

 
260 

 
Ar (a 0 ºC) 

 

 
330 

 
Ar (a 20 ºC) 

 

 
340 

 
Ar (a 30 ºC) 

 

 
350 

 
Álcool etílico 

 

 
1180 

 
Água (a 20ºC) 

 

 
1480 

 
Ferro 

 

 
3570 

 
Cobre 

 

 
3650 

 
Aço 

 

 
5000 

 
Betão 

 

 
50000 

 
Com base nos valores da tabela, verifica-se que o som tem velocidades diferentes 

consoante o estado físico do meio – maior velocidade nos meios sólidos e menor nos 
gasosos. 
 
• Tenta explicar as diferentes velocidades de propagação do som no betão e no ar, com 

base nas características das partículas que constituem os respectivos materiais.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico-Químicas     8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 5 

 Como se pode caracterizar um som? 

Como foram gravados os primeiros sons? 
 
Com o objectivo de dar resposta a estas questões propõe-se a realização das seguintes 
actividades: 

 
Actividade 5.1 -  “Pesar e medir” o som 

 
Material: balança, fita métrica e flauta 
 
• Pessoas 
 
Nome    
Peso (N)    
Altura (m)    
 
• Sons 
 
Som/Instrumento    
Intensidade – “peso”     
Frequência – “Altura”     
 
 
Concurso de Vozes 
 
1º ensaio 
 
Nome    
Intensidade    
Altura    
 
2º ensaio 
 
Nome    
Intensidade    
Altura    
 
 
Quais os atributos do som focados nesta actividade? 
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Actividade 5.2 -  O bilhete de identidade do teu timbre 

 
Os alunos imprimem o seu timbre utilizando um programa de computador que tem a 
função de osciloscópio. 
 
 
 

Actividade 5.3 -  Características da onda sonora e atributos do som 

Para esta actividade dispões de um osciloscópio (em software), microfone, dois diapasões 
diferentes. 

Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Aproximar um diapasão do microfone e ligar este último ao osciloscópio. 
• Bater suavemente com o martelo no diapasão e observar a onda, determinando 

o período e a frequência. 
• Repetir o 2º passo com o outro diapasão. 
• Cantar um “lá” voz feminina e voz masculina. 

Prevê o que poderias observar, fundamentando as tuas previsões. 

Realiza a experiência e confronta os resultados com as previsões. 

Responde agora às seguintes questões: 

• Como varia a frequência da onda com a altura de um som? 
• Qual é a relação entre a amplitude da onda e a intensidade de um som? 

 
 
 

 
Em síntese: 

 
• São três os atributos do som : _________ , ___________ , ________________ . 

 
O __________ permite distinguir dois sons com a mesma amplitude e frequência. 
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Actividade 5.4 - Sons Fantásticos (a realizar em Estudo Acompanhado) 

 
1. Ao ouvirmos a nossa voz gravada parece que é diferente daquela que ouvimos quando 

falamos. O que acontece?  
 
 
 
 
2. Elabora, individualmente, o bilhete de identidade do fonógrafo.  
 
Com o objectivo de facilitar o trabalho proposto segue, em anexo, uma folha com os 
aspectos mais importantes que poderás seguir na tua pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breve perspectiva histórica do registo e da reprodução do som 

 

A tecnologia do registo e da reprodução do som já tem mais de 100 anos. Foi 

com Thomas Edison que tudo começou. Ele inventou o fonógrafo em 1877. Contudo os 

discos planos só apareceram em 1888, até essa altura o fonógrafo reproduzia o som 

gravado em cilindros. 

As primeiras gravações para gramofone apareceram em 1925, mas já em 1898 o 

inventor dinamarquês Valdemar Poulsen tinha concebido o primeiro gravador em 

cassete. No entanto, as cassetes, tal como as conhecemos hoje, só apareceram em 1963.  

O registo digital foi desenvolvido na década de 70 e os discos compactos 

apareceram no mercado em 1983. 
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BILHETE DE IDENTIDADE DO FONÓGRAFO 
 

 
 

      
 
                      Nome: FONÓGRAFO  
 
 
 
 
 

 
Nome do inventor:                                      
 

Data de nascimento do fonógrafo: 
 

 
 
Constituição do fonógrafo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princípio de funcionamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras invenções do mesmo autor do fonógrafo: 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Educação Musical                      8º ano de escolaridade       

Ano lectivo 2004/2005  

Ficha 5. A 

Quais os diferentes tipos de Instrumentos Musicais? 
 

 
 
Actividade 5. A 1 – Classificação dos Instrumentos Musicais 
 
Podemos classificar os instrumentos musicais de acordo com o tipo de som produzido. 
Desta forma, temos: 
 

Classificação dos 
Instrumentos Musicais Exemplos Como é produzido o som 

 
 
 
 
 

________________________ 

 
Viola 
Violoncelo
Piano 
Harpa 
 

 
Ao vibrar a corda, a caixa também entra em 
vibração por ressonância e o som é 
amplificado. O som obtido dependerá da 
grossura da corda, do seu comprimento e da 
sua tensão. 
 

 
 
 
 
  
 
     
________________________ 

 
Tambor 
Bateria 
Pandeireta 
“Batuque” 
Xilofone 

 
Provoca-se a vibração de uma placa ou de 
uma membrana elástica tensa, com uma 
pancada seca. 
 
No caso do xilofone a frequência de 
vibração depende do comprimento da 
respectiva lâmina. 
  

 
 
 
 
 
________________________ 

 
Flauta 
Clarinete 
Saxofone 
 
 
 

 
Ao soprarmos, fazemos vibrar o ar contido 
no interior do tubo; o tubo também vibra e, 
com ele, o ar exterior que o rodeia. O tubo 
age como caixa de ressonância. 
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Actividade 5. A 2 – Observa a capa do disco dos Trovante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que tipos de instrumentos musicais estão representados? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico-Químicas                 8º ano de escolaridade 

 Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 6  

  Que preocupações se deve ter na construção de edifícios relativamente ao isolamento 
sonoro? 

 
 
O que te sugere a figura: 
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As empresas que produzem materiais isoladores sonoros preocupam-se em estudar os 
efeitos desses materiais. 
A seguir é referida uma situação que denota o problema do isolamento sonoro. 
 
 
 
 

Situação   
 
Ruído produzido pelo caminhar de uma senhora que calçava sapatos de salto alto. O nível 
sonoro foi medido no andar imediatamente inferior. 
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Dados: Isofan – espuma de polietileno  

 
 
 
Com base nas informações dadas, debate em grupo, as preocupações que se devem ter 
no isolamento sonoro de edifícios. 
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Actividade 6.1 - Que materiais absorvem melhor o som (caixas de música)? 
 

Para esta actividade dispões de : 1 caixa de música, 1 tábua de madeira, acrílico, cortiça, 
esferovite,  azulejo e cartão.   
Supõe que procedias do seguinte modo: 
Colocar a caixa de música a funcionar em cima dos materiais acima referidos. 
Detectar qual dos materiais absorve melhor o som. 
Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 
Realiza a experiência e confronta os resultados com as previsões 

Actividade 6.2 -  Desviar o som... por vezes é fundamental 
 

Para esta actividade dispões de 2 tubos de cartão, placas rectangulares de cartolina, de 
metal, de madeira, de espuma, de esferovite e de cortiça. 
 
Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Em cima da mesa, colocar a placa de cartolina na vertical. 
• Junto de uma das extremidades, de um dos tubos, um dos alunos fala. 
• Encostar o ouvido à extremidade do outro tubo e escutar. 
• Substituir a placa de cartolina, sucessivamente, pelas restantes placas e, para cada 

caso, tenta escutar o colega. 
Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 
Realiza a experiência e confronta os resultados com as previsões. 

Actividade 6.3 – Aumentar o som! 
 

Para esta actividade dispões de uma caixa, um altifalante e um rádio.  
Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Acoplar o rádio ao altifalante e escutar o som emitido. 
• Colocar agora o altifalante dentro da caixa e verificar o que acontece ao som.  

Prevê o que poderias observar, fundamentando as tuas previsões. 
Realiza a actividade e confronta os resultados com as previsões. 
Tenta responder à seguinte questão: 

• Nos teatros, junto ao “ponto” que pronuncia em voz baixa as palavras, existem 
umas caixas para aumentar o som emitido. Como se chamam essas caixas?  

Actividade 6.4 – O som refracta-se? 
 
Para esta actividade dispões de um balão, água e ar.  
Supõe que procedias do seguinte modo: 

• Encher um balão com água (ou ar), colocar o balão junto do teu ouvido e pedir a 
um(a) colega que fale através dele. 

• Retirar o balão e comparar os sons recebidos. 
Prevê o que poderás observar, fundamentando as tuas previsões. 
Realiza a experiência e confronta os resultados com as previsões. 
Tenta completar agora os seguintes espaços em branco: 

• O _________ cheio de água ou ar, funciona como uma  _________, __________ e 
focando a onda sonora, produzindo um som  com _________ intensidade. 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico - Químicas    8º ano de escolaridade    

Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 6 - Anexo  

NOME: ________________________________________________________ N.º____ T.ª ____ 

 
RELATÓRIO 

 
I- Identificação do problema: 
_______________________________________________________________________________ 

 
II –Protocolo experimental 
 
O protocolo experimental foi o proposto na ficha de trabalho.  
 
III - Prevê o que poderás observar, fundamentando as previsões: 
 
As previsões feitas relativamente à actividade ____ 
foram:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
As fundamentações foram: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
IV – Resultados obtidos/ confronto com as previsões:   
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
V – Resposta ao problema/conclusões: 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
VI – Análise crítica 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Nota: a realização deste documento foi feita com base em: 

COSTA, N. (2002). “O ensino e aprendizagem do Som: materiais para a sala de aula”. Universidade de Aveiro, 
Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa.   
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Como elaborar um relatório 

De seguida é delineado um modelo para apresentação deste e de futuros relatórios.  
 

I – Identificação do problema 
 
 Deverá ser colocado o problema que abordamos e encontramos resposta com a 
realização da actividade. 
 
II – Estratégia de resolução 
 
 Deve-se efectuar uma reflexão prévia da actividade no sentido de prever resultados 
possíveis, fundamentando as previsões. 
 
• As previsões feitas relativamente à actividade foram: 
• As fundamentações foram:  

III – Protocolo laboratorial 

O protocolo seguido será o proposto na ficha da actividade experimental. 
 
IV – Confronto com as previsões 

Após a realização da actividade devem ser registados os resultados, e 
posteriormente confrontados com o que se tinha previsto. 

V -  Resposta ao problema 

 Deverá  ser apresentada a possível resposta ao problema inicialmente identificado. 

VI – Análise crítica 

 Todos os alunos no final de cada relatório deverão efectuar uma análise crítica da 
actividade experimental. 

 

Nota: a realização deste documento foi feita com base em: 

Costa, N. (2002). “O ensino e aprendizagem do Som: materiais para a sala de aula”. 
Universidade de Aveiro, Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa.   
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Formação Cívica                        8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 6. A 

O que deverás saber de modo a poderes controlar melhor o nível de ruído a que estás 
sujeito? 

 Escala de decibéis para o nível de intensidade sonora ou nível sonoro 

Para indicar se um som é forte ou fraco, além da intensidade do som, que se mede 
em Watts por metro quadrado, pode utilizar-se uma grandeza chamada nível  sonoro – que 
se exprime em decibéis. 

Os aparelhos especialmente fabricados 
para detectar o nível sonoro permitindo a 
sua leitura directa são denominados de 
sonómetros e graduados em decibéis. 
   
 

A correspondência entre a intensidade do som 
medida em W/m2 e o nível sonoro medido em 
dB é a seguinte: 

10-12 W/m2 ⇔ um nível sonoro de 0 dB 

10-11 W/m2 ⇔ um nível sonoro de 10 dB 

10-10 W/m2 ⇔ um nível sonoro de 20 dB 

10-9 W/m2 ⇔ um nível sonoro de 30 dB 

..... 

1 W/m2 ⇔ um nível sonoro de 120 dB 

Nível sonoro relativo a algumas situações: É maior o risco de danos no ouvido      
para valores muito elevados 

Som Nível sonoro/dB 
silêncio absoluto 0 
aspirador 40-60 
conversa normal 50-70 
motorizada 70-90 
comboio a alta 
velocidade 

60-90 

auscultadores de 
walkman 

90-110 

trovão 95-115 
Avião a jacto 
levantando voo 

150 
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Actividade 6.1 A - Medição do nível de intensidade sonora produzido por um 
Walkman 

           Hoje há estudos sobre consequências nocivas no ouvido humano por sons 
demasiados intensos (produzidos muito próximos do ouvido). É preocupante a surdez 
precoce devido à audição, durante bastante tempo, de música com grande intensidade 
sonora com head-phone, onde não há dispersão da onda sonora. 

Procedimento: 
o Ligar um dos auscultadores do “Walkman” ao microfone do sonómetro, por meio de 

um tubo de cartão ou plástico. 
o Variar a intensidade do som no botão do rádio e verificar as leituras no sonómetro. 
 
Questões: 
o Quantas horas por dia costumas ouvir “Walkman”? 
o Parece-te aconselhável fazer isso, tendo em atenção o que aprendeste sobre som? 
o Compara o valor medido com o valor dado na tabela. 
 
Actividade 6. 2 A - Isolamento sonoro de edifícios 
 
Alguns processos de reduzir o nível sonoro nos edifícios têm a ver com: 

• Escolha de materiais bons isoladores de som, geralmente substâncias porosas e moles 
(esferovite, madeira, tecidos, alcatifas e outros). Um bom isolamento proporciona uma 
climatização de uma casa, bem como a melhoria das suas condições acústicas. 

• Construção de paredes duplas pesadas com caixa de ar, que reduza a reflexão sonora (o 
som é absorvido pelo volume de ar existente). 

• Colocação de vidros duplos em portas e janelas. 
• Colocação de portas duplas e pesadas. 
• Utilização dos pavimentos designados por flutuantes (reduzem o nível sonoro aéreo). 
• Colocação de alcatifas, tapetes e cortinados, pois absorvem os sons. 
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Actividade 6.3 A – Aplicação de conhecimentos  
 
1 - Supõe que vais a uma loja de electrodomésticos para adquirir um frigorífico. Os 
modelos que mais preservam o ambiente apresentam um rótulo ecológico. 

a)  Justifica a importância das normas comunitárias na preservação do ambiente. 
b) Dos frigoríficos seguintes qual o que seleccionarias, atendendo ao ruído produzido. 
 

 
 
 
 
 
1 - O gráfico seguinte representa o nível sonoro em função da frequência de dois       

materiais, um com isolamento e outro sem isolamento. 
 
 
 
                                                                                              

a) Indica qual é o valor de nível sonoro 
detectado, para uma frequência da onda 
sonora de 2000 Hz, na construção com laje 
isolada e noutro sem isolamento. 
 
b) Refere qual é a importância de utilizar 
isolamento sonoro nos edifícios.  
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2ª aula 

Actividade 6.4 A – Palestra com a colaboração do Eng.º da Câmara Municipal de 
Ílhavo 

O que a Câmara Municipal de Ílhavo tem feito relativamente à protecção sonora: 

• O mapa de ruído está elaborado só que ainda não está aprovado. 

• Está a licenciar actividades. 

• A autarquia está a pedir um estudo acústico para conhecer o grau de incomodidade. 

• Actualmente é obrigatório as habitações possuírem uma ficha técnica da habitação. 

 

Outras actividades/Questões pertinentes: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Actividade 6.5 A – Medições de nível sonoro 

Nesta actividade, procede-se a leituras de nível sonoro, usando um sonómetro 
digital, na própria escola.  

 O objectivo principal desta actividade é detectar zonas de ruído diurno acima do 
permitido por lei. Para tal utilizamos o Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro. 

Quadro 1 

Escola Dia da 
semana Hora 

Nível 
Sonoro/dB 

(valores 
máximos 

detectados) 

Nível Sonoro 
máximo 
diurno 

permitido por 
Lei/dB(A) 

Sala dos alunos 

(no intervalo) 

 

 

   

Sala dos alunos 

(em tempo de 
aula) 

    

Sala dos 
professores 

(no intervalo) 

    

Sala dos 
professores 

(em tempo de 
aula) 

    

Biblioteca 

(no intervalo) 

    

Biblioteca 

(em tempo de 
aula) 

    

Campo de 
futebol 

(no intervalo) 

    

Campo de 
futebol 

(em tempo de 
aula) 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Físico-Químicas               8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005 

Ficha 7 

Como se processa o mecanismo da audição? Os nossos ouvidos captam todos os 
sons? Será que os ultra-sons podem ser importantes  no diagnóstico de doenças nas 

pessoas sujeitas a excesso de ruído? 

 
Actividade 7.1 - Um detector de som: o ouvido 
 
O ouvido humano é simultaneamente o órgão da audição e o do equilíbrio, pode dividir-se 
em 3 partes: o ouvido externo, _________________ e o ___________________, tal como 
nos é indicado na figura. 
 

 
 
 
Com base na figura, tenta completar os seguintes espaços em branco: 
 

O som é produzido pelas __________ das partículas. Estas transmitem-se ao meio 
envolvente e a sucessão de ___________e ____________ (comprime e distende o ar) vai 
evoluindo até chegar à orelha, que canaliza o ar para o ________________, chegando à 
membrana do tímpano, que vibra. 
 

As vibrações passam aqui para o ouvido médio fazendo vibrar os _______ 
ossículos. De seguida, as vibrações passam para o _________________, e do caracol ou 
cóclea passam às terminações nervosas, indo depois pelo nervo até ao cérebro, onde se 
produz a sensação sonora. 
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 Actividade 7.2 - Determinação superior dos limites de audibilidade 
 

Material: gerador de sinais, altifalante, microfone, amplificador, osciloscópio. 
 
Procedimento: 

• Seleccionar uma determinada intensidade e aumentar a altura do som. 
• Verificar quando é que os alunos deixam de ouvir o som e fazer a leitura dos 

valores de frequência.  
 
Questões: 
 

• Qual a faixa de frequências audíveis pelo ser humano? 
• Será que todos os animais ouvem as mesmas frequências sonoras? 

 
Actividade 7.3 – Sons audíveis e não audíveis pelo ser humano  - o espectro sonoro –  
 

Espectro sonoro 
 

 
INFRA-SONS 

 
 

 
SONS AUDÍVEIS PELO 

SER HUMANO 

 
ULTRA-SONS 

 20 Hz 20000 Hz 
 
                                                                                                   → frequência aumenta 
 
                                                                                    
Completa a seguinte tabela: 
                                                                                                          
 

Frequência (Hz) 
 
Tipo de sons 

 
Aplicações 

 
 

f< 20 Hz 
 

 
 

Detecção de sismos 
Audição de alguns animais 
(por exemplo elefantes).  

 
20 Hz <  f < 20000 Hz 

 
 

 
 

Comunicação e sinalização. 
 

 
 

f>20000 Hz 
 

 
 

Audição dos morcegos. 
Comunicação dos golfinhos.
Uso do sonar. 
Prospecção da crosta 
terrestre. 
Na medicina. 
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Actividade 7.4 - Os ultra-sons e a Medicina 
 

No campo da Medicina, os ultra-sons são usados, por exemplo, na ecografia – a 
qual é realizada com auxílio de um ecógrafo. Utilizam-se ondas ultra-sónicas para fazer o 
mapa de um órgão ou de um feto a partir da análise dos sons reflectidos. Tudo é feito com 
o auxílio de um computador, que compila todas as informações e fornece uma imagem de 
síntese dos órgãos sondados. A ecografia é um exame indolor, simples, não perigoso.  

A ecografia tem também muitas outras aplicações, algumas das quais se encontram 
resumidas no quadro seguinte. 

 

Aplicação Importância 

Tiróide 

A ecografia determina com precisão, além do 
volume da glândula a natureza sólida ou 
quística de uma neoformação (tumor) tiróide. 
 

Mama 
A ecografia permite realizar um diagnóstico 
diferencial exacto entre quisto e formação 
nodular (tumoral) sólida. 

Coração 

A ecografia permite obter, sobre um papel 
fotossensível, a reprodução gráfica do 
movimento das diferentes estruturas 
cardíacas. 

Fígado A ecografia permite identificar alterações 
estruturais do fígado. 

  
A ecografia é um processo útil para seguir a gravidez. O emissor ultra-sónico é 

colocado na barriga da mulher grávida, espalhando-se um gel na pele desta. 
 

Questões: 
 
1 - O Senhor Manuel trabalha há vinte anos numa serralharia estando, portanto, sujeito a 
ruído permanente. Ultimamente tem sentido grandes palpitações no coração. 
 
a) O que deve o Senhor Manuel fazer, de modo a ter um diagnóstico da sua situação? 
 
b) Se ele tivesse um problema pulmonar poderia fazer o mesmo? 
 
 
 
2 – Pesquisa, em grupo, outras aplicações dos ultra-sons na Medicina. 
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ESCOLA E. B. 2 3 JOSÉ FERREIRA PINTO BASTO de ÍLHAVO 

Ciências Naturais               8º ano de escolaridade 

Ano Lectivo 2004/2005 

 
Ficha 7. A 

 
Como detectar se existe algum problema de audição?  

 
 

1 – Introdução  

Um factor decisivo para prevenir a surdez é a detecção dos primeiros sintomas 

precoces da perda de audição. Para isso, podem empregar-se vários sistemas, ainda que o 

mais eficaz e utilizado seja a audiometria. Trata-se de introduzir o paciente numa sala 

insonorizada onde se estudam os limiares mínimos de audição. A forma mais correcta de 

realizar o teste é utilizando uns auscultadores que servem para analisar a via aérea de 

audição, e que são complementados com uns vibradores que se apoiam na apófise 

mastoideia do osso temporal. Desse modo, pode analisar-se a função fisiológica da via 

óssea. Um gerador de frequências emite sons entre os 125 e os 16000 Hz, enquanto um 

potenciómetro regula a intensidade do som entre os zero e os 120 decibéis. 
 

O teste consiste em fazer com que o indivíduo reaja enquanto ouve um tom que vai 

aumentando de dez em dez decibéis. A experiência realiza-se com tons graves e agudos a 

diferentes frequências, e com todos os dados de resposta elaboram-se uns gráficos 

especiais, os chamados audiogramas que permitem conhecer a capacidade perceptora de 

cada um dos ouvidos do paciente, identificar eventuais perdas auditivas e encontrar a 

melhor solução para compensá-las.  

 

2- Realização de testes de audibilidade  

 Com a presença de um audiólogo que vai proceder à realização de testes de 

audibilidade. 
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AUDIOGRAMA 
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GRELHA DE CORRECÇÃO DO TRABALHO DE PESQUISA 

Nomes e N.º___________________________________________________________ 

I - Trabalho Escrito 

Dimensões Critérios Indicadores Nível 

 

Conteúdo do 
trabalho 

 

Rigor 

 
 
 
Pertinência da 

informação 

• Utilização correcta de conceitos. 
• Os conteúdos do trabalho 

correspondem ao tema. 
 
 

• A informação seleccionada é 
relevante no desenvolvimento do 
trabalho. 

 

____ 
 

____ 
 
 
 

____ 

 

Forma do  
trabalho 

Clareza 

 

Estrutura 

• Correcção na linguagem 
utilizada. 

• Discurso claro (compreensível). 
 
 

• Apresentação dos assuntos por 
ordem lógica. 

• Apresentação com criatividade. 

____ 
____ 

 
 

____ 
 

_____

II - Apresentação do trabalho 

Dimensões  Critérios Indicadores Nível 

Conteúdo de 
apresentação 

Coerência • A informação transmitida na 
apresentação é coerente com o 
trabalho escrito. 

 

_____

 

 

Forma de 
Apresentação 

 

 

 

Estrutura 

 
 

 
Criatividade 

 
 
 
 

Gestão do 
tempo 

• A apresentação é estruturada. 
• Utilização oportuna de recursos. 

 

• Utilização de recursos originais. 

 

• Cumprimento do tempo destinado 
à apresentação. 

• Apresentação efectuada pelos 
diferentes elementos do grupo. 

_____
_____ 

 
 

_____ 
 
 
 

_____ 
 

_____
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Grelha de Verificação e Observação das aulas 
 

Data: ___ /___ /______  
 

 

Grupo 
Desenvolvem 

o trabalho 
proposto 

Mostram 
empenho na 
actividade 

Cooperam 
entre si 

Respeitam 
os colegas 

Cumprem as 
regras 

estabelecidas

1 
 

 

 

     

2 
 

 

 

     

3 
 

 

 

     

4 
 

 

 

     

5 
 

 

 

     

6 
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GRELHA DE CORRECÇÃO DO BI DO FONÓGRAFO 

 

Nome do aluno: ______________________________________________ 

Dimensões Critérios Indicadores Nível

Conteúdo do 
trabalho 

Rigor 

 
 
 
Pertinência 

da 
informação

• Utilização correcta de conceitos. 
• Os conteúdos do trabalho 

correspondem ao tema. 
 
 

• A informação seleccionada é 
relevante no desenvolvimento do 
trabalho. 

 

____ 
 

____ 
 
 
 

____ 

Forma do trabalho

Clareza 

 

Estrutura 

• Correcção na linguagem utilizada. 
• Discurso claro (compreensível). 

 
 

• Apresentação dos assuntos por 
ordem lógica. 

• Apresentação com criatividade. 

____ 
____ 

 
 

____ 
 

_____

 

 

 

GRELHA DE CORRECÇÃO DOS RELATÓRIOS 

Actividade: ___________________ 

Nome: ________________________________  N.º: ____  Turma: ____ 

 

Sim 

Nível 

Não

Previsão   

Fundamentação   

Recolha e tratamento de dados   

Análise dos resultados   

Resposta ao problema/conclusões   
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Propagação do som em diferentes materiais 

 

 
 
 

Fazendo testes com o audiólogo 
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Medindo níveis de ruído 
 

 
 

Alertando para a importância do controlo do ruído 
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Ouvindo sons registados pelo fonógrafo 
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GRUPO 1 - Efeitos da poluição sonora no ser humano  
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GRUPO 2 - Poluição sonora na escola 
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GRUPO 3 - Medidas para combater a poluição sonora 

 

 

 



Anexo VI – Fotografias dos trabalhos de pesquisa 

 224
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GRUPO 4 - Sons audíveis e não audíveis 
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Anexo VI – Fotografias dos trabalhos de pesquisa 

 227

GRUPO 5 - Aplicações dos ultra-sons no nosso dia-a-dia 
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GRUPO 6 - Instrumentos musicais 
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MAPA DE CONCEITO DO TEMA SOM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
f  < Hz 

Infra-sons 
f  < Hz 

Sons audíveis 
20 Hz < f  < 20000 Hz 

Espectro sonoro 

Dispositivos 
específicos 

Walk 
man 

Audição

9

Permitem a

Pode se detectado
 

SOM 

Meio material

Onde pode ocorrer

Refracção 8Absorção

Ressonância7Reverberação

Propaga-se 
num 

Sons fracos 6

Caracteriza-se por

Altura Timbre11

Som grave

Distingue-se

Produzido por uma

Fonte Sonora

1

Onde ocorre

de
• Partículas 
• Cordas 
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