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resumo 

energia, sustentabilidade, energia renovável, trabalhos práticos, Ciência 
Tecnologia e Sociedade (CTS), Década da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (DEDS), turma 1 O CkEB - vários anos. 

A existência de um número significativo de turmas com mais do que um ano de 
esc., as dificuldades sentidas pelos professores e a importância da educação 
em ciências desde cedo, são um ponto de partida para este estudo. Outro é o 
apelo a situação das condições de vida na Terra, a sua relação com a 
intervenção humana e a energia. 
Desenvolveu-se uma investigação-acção, numa turma do I°CEB 
implementando-se actividades de trabalhos práticos com orientação CTS 
sobre energia e sustentabilidade. O trabalho dos ajunos centrou-se na 
realização de uma investigação utilizando o Sol como fonte de energia 
renovável, e numa pesquisa sobre como poupar energia. 
A abordagem escolhida, os materiais desenvolvidos e adaptados mostraram- 
se adequados face a motivação, interesse e entusiasmo que despertaram nos 
alunos. 
De acordo com as respostas obtidas e da anál~se dos dados recolhidos, pode- 
se concluir que estas actividades promovem a construção de conhecimentos 
relativos ao tema energia, o interesse petas ciências, a interdisciplinaridade, 
fomentam atitudes e valores de respeito pelo ambiente e alertam para as 
questões de sustentabilidade. 
Sugere-se o desenvolvimento de outras actividades e materiais sobre energia, 
dada a sua importância, assim como se apela a necessidade de formação de 
professores nesta área. 
Estas actividades permitiram aos alunos, a escola e a comunidade participar 
na DEDS. 



keywords 

abstract 

energy, sustainability, renewable energy, practical works, Science Technology 
and Society (STS), Decade of Education for Sustainable Development (DESD), 
group 1 O CEB - severa1 years. 

The existence of a significant number of groups with more than one year of 
schooling, the difficulties felt for the teachers, and the importance of an 
education centered in sciences since early, are a starting point for this study. 
Another one appeals to the situation of the conditions of life on Earth, its 
relation with the human being intervention and the energy. 
An action research project was developed, in a Primary School class, in which 
STS practical activities on energy and sustainability ideas were implemented. 
Students work was focused on an investigation aiming to use the Sun as a 
renewable energy source, and a research on how to save energy. 
The approach chosen, as well as the developed and adjusted materials 
revealed to be appropriate to the motivation, interest and enthusiasm they 
stimulated in the pupils. 
In accordance with the answers obtained through the analysis of the collected 
data, it can be concluded that these activities promote the interest for sciences, 
they allow the interdisciplinarity, foment attitudes and values of respect for the 
environment and they alert for the sustainability questions. 
The development of other activities and other materials on energy are 
suggested, given its importance, as well as the formation of teachers in this 
area. 
These activities enabled the students, the school and the community to 
participate on the application of the DESD. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo procede-se à contextualização do estudo, à problemática daí 

resultante, assim como às questões e objectivos que o orientam.  

 

1.1 – Da contextualização à problemática do estudo 

A constatação de que vivemos num mundo cada vez mais ameaçado, onde as 

condições de vida estão cada vez mais em risco, é um facto devido ao 

conhecimento que hoje se detém de que um acidente ou catástrofe em qualquer 

parte do mundo pode ter repercussões a nível global. O aumento demográfico, de 

acordo com a revisão de 2006 sobre as perspectivas para a população mundial, 

realizado pela ONU, mostra que esta tende a aumentar para cerca de 9 mil 

milhões no ano 2050 e que os países emergentes da Ásia, só por si, constituem 

mais de metade da população mundial como se pode ver no quadro:  

Quadro 1.1 – População Mundial (ONU, 2006) 

Base de dados da população em milhares – “medium variant” 1950 - 2050 

Anos População 

Mundial 

Países mais 

desenvolvidos 

Países menos 

desenvolvidos 

Ásia Portugal 

1950 2 535 093 813 561 1 721 532 1 410 649 8 405 

2005 6 514 751 1 215 636 5 299 115 3 938 020 10 528 

2010 6 906 558 1 232 457 5 674 101 4 166 308 10 725 

2050 9 191 287 1 245 247 7 946 040 5 265 895 9 982 
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O aumento populacional, principalmente nos países menos desenvolvidos, 

provoca uma consequente demanda por energia, utilizando recursos baratos, 

rápidos, mas poluidores. A não ratificação do Protocolo de Quioto por parte dos 

Estados Unidos, considerado o maior poluidor do mundo, agrava a situação. O 

consumo desenfreado dos países desenvolvidos e a exploração abusiva dos 

recursos naturais, tem vindo a aumentar o problema da degradação ambiental 

que se faz sentir a nível global.  

A preocupação ambiental em alertar, sensibilizar e conduzir à acção vem sendo 

levada a cabo em várias conferências e cimeiras sobre a égide da UNESCO, 

onde representantes das populações mundiais, debatem e ratificam medidas 

urgentes para a protecção ambiental e o desenvolvimento social e económico de 

uma forma sustentável. Pode-se dizer que a energia ocupa o primeiro lugar nas 

preocupações da sociedade mundial, devido às implicações que tem a nível 

social, cultural, económico, político e ambiental. 

É neste sentido que surge a Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (DEDS), 2005/2014, para a qual se espera que toda a comunidade 

educativa assuma um compromisso em fomentar práticas educativas que 

promovam a formação de cidadãos intervenientes, capazes de contribuir para 

melhorar a situação do mundo actual. 

Estes desígnios já estão contemplados no Currículo Nacional do Ensino Básico 

onde o desenvolvimento das competências específicas preconizadas para a 

literacia científica implicam que o aluno se envolva em experiências de acordo 

com os seus interesses e vivências, visando não só o conhecimento, mas 

também o raciocínio, a comunicação e as atitudes. Assim, os quatro temas das 

Ciências Físicas e Naturais estruturam-se, tendo em atenção o seguinte: 

Viver melhor no planeta Terra pressupõe uma intervenção humana 

crítica e reflectida, visando um desenvolvimento sustentável que, tendo 

em consideração a interacção entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente, se fundamente em opções de ordem social e ética e em 
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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 (DEB, 2001, pp. 133-

134).  

A situação actual da sociedade exige cidadãos cientificamente cultos, não só ao 

nível dos conhecimentos científicos mas que sejam capazes de intervir de forma 

crítica e responsável o que implica atitudes, valores, capacidade para mudar e 

predisposição para aprender ao longo da vida (Cachapuz, Praia & Jorge, 2000; 

Ayala, 1996). 

Para tal, deve iniciar-se desde cedo, na infância, a educação em ciência numa 

perspectiva de trabalho prático investigativo permitindo colocar os alunos numa 

situação de resolução de problemas (Martins, 2002). Outros estudos apontam 

para que a educação em ciências tenha como objectivos não só a aquisição de 

conhecimentos científicos, mas “garantir que tais 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” 

(Cachapuz, Praia & Jorge, 2002, pp.172-173). 

O conhecimento da existência de turmas constituídas por alunos que se 

encontram em diferentes anos de escolaridade, levou a que se realizasse o 

levantamento do número de turmas, e dessas, quantas possuem mais do que um 

ano de escolaridade, nas escolas pertencentes à Direcção Regional de Educação 

do Norte (DREN). Esta é composta por 8 Coordenações Educativas (CE) às quais 

foram solicitadas os dados referidos (anexo em CD ROM). Responderam metade 

das CE contactadas, e dos dados recolhidos pode-se verificar que o número de 

turmas, com mais do que um ano de escolaridade, é significativo, como mostra o 

quadro: 
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Quadro 1.2 - Número de turmas existentes na DREN, no ano lectivo 2005/2006 

Coordenação Educativa 
DREN Número de turmas 

Número de turmas com 
mais do que um ano de 

escolaridade 
Viana do Castelo 1686 1364 
Braga 2364 1246 
Douro Sul 443 374 
Vila Real 548 476 
Porto Não respondeu Não respondeu 
Tâmega Não respondeu Não respondeu 
Entre Douro e Vouga Não respondeu Não respondeu 
Bragança Não respondeu Não respondeu 
Total DREN 5041 3460 

Estes dados estão certamente alterados devido às medidas de encerramento de 

várias escolas, pelo Ministério de Educação, neste ano lectivo. No entanto, em 

escolas com um número de alunos compreendido entre 20 e 50, a probabilidade 

da existência de turmas com mais do que um ano de escolaridade é muito 

elevada. O Agrupamento de Escolas do Castêlo, ao qual a escola EB1/JI de 

Mandim pertence e onde foi implementado o estudo, é composto por 45 turmas 

do 1º Ciclo, das quais 14, possuem mais do que um ano de escolaridade. 

Apresenta-se a seguir a problemática que emerge deste contexto: 

- A necessidade de um ensino centrado em acções que permitam a formação de 

cidadãos intervenientes na vida social; 

- A Sustentabilidade da Terra ser um dos temas da área da Ciências Físicas e 

Naturais que deve ser explorada tendo em conta as interacções entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); 

- O Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas do Castêlo apontar para três 

áreas de actuação: Higiene e Saúde; Protecção e Segurança; Cidadania. 

- Existência de um elevado número de turmas compostas por mais do que um ano 

de escolaridade; 
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- O início da DEDS; 

- A energia que deve ser estudada desde cedo, pela sua importância. 

 

1.2 – Questões e objectivos do estudo 
 
Questões 

• Como abordar o tema energia, relacionando-o com o ambiente e numa 

perspectiva de sustentabilidade do planeta? 

• Que actividades se podem desenvolver, adaptar e implementar 

relacionadas com a energia e a sustentabilidade, numa abordagem CTSA e 

de acordo com a educação em ciências, numa turma com quatro anos de 

escolaridade? 

Objectivos 

• Conceber uma planificação que permita implementar actividades práticas 

sobre o tema energia, tendo em vista a sustentabilidade do planeta, numa 

abordagem CTSA; 

• Desenvolver, adaptar e validar materiais que possam vir a ser utilizados 

por outros professores no âmbito desta temática; 

• Contribuir para a mudança e melhoria das práticas de ensino-

aprendizagem; 

• Conhecer as reacções dos alunos face às actividades propostas; 

• Desenvolver o gosto e o interesse pela protecção do ambiente; 

• Contribuir para a dinamização da DEDS; 

• Motivar para a situação de emergência do planeta. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo, pretende-se rever alguma literatura existente sobre temas 

fundamentais para esta investigação e que vão desde a situação da vida na 

Terra, à importância da educação em ciências na infância, enquanto promotora de 

literacia científica e do desenvolvimento pessoal e social, à energia como tema 

integrado na educação para o desenvolvimento sustentável e na educação 

ambiental. 

 

2.1 - A situação da vida na Terra 

Um estudo realizado por uma equipa de vários autores e organizações de vários 

países, sobre as condições dos ecossistemas, intitulado “Avaliação dos 

Ecossistemas do Milénio” publicado em Março de 2005, traça o quadro da 

situação mundial. O ser humano transformou, durante os últimos 50 anos, as 

condições ambientais na busca de alimento, água doce, combustíveis, madeira e 

fibra, para beneficiar o desenvolvimento económico de parte da população. 

Infelizmente este bem-estar teve custos irreversíveis para os ecossistemas. 

Desta avaliação salientam-se três problemas que comprometem o futuro das 

pessoas na Terra: 

Primeiro – Cerca de 60% dos ecossistemas avaliados estão a degradar-se ou 

usam-se de maneira insustentável. Os dados disponíveis apontam para um 

aumento da degradação ambiental; 

Segundo – Esta mudança potencia o aparecimento de doenças, variações 

bruscas da qualidade da água, a existência de “zonas mortas” nas águas 

costeiras, a diminuição da pesca e as alterações climáticas em algumas regiões 

do planeta; 
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Terceiro – A degradação da capacidade dos ecossistemas se recomporem está a 

contribuir para o aumento das desigualdades entre as pessoas, conduzindo à 

pobreza e aos conflitos sociais. 

Como resultado da avaliação das condições dos ecossistemas apresentam-se 

quatro conclusões para as quais é imprescindível introduzir alterações 

significativas ou o futuro da humanidade poderá ficar em risco. Assim, conclui-se 

que a actuação humana, nos últimos cinquenta anos, modificou os ecossistemas 

mais rapidamente e de forma mais extensa do que em qualquer outro período da 

história, provocando ruptura e perda de biodiversidade. Estas mudanças 

contribuíram para fornecer bens, mas provocaram a degradação dos 

ecossistemas acentuando a pobreza das pessoas que vivem em zonas de risco. 

A diminuição da capacidade de restabelecimento dos ecossistemas pode piorar 

na primeira metade deste século. Para reverter esta situação e satisfazer as 

necessidades das populações é preciso uma mudança nas políticas, nas 

instituições e nas práticas, que permita diminuir algumas das consequências 

negativas exercidas sobre os ecossistemas.  

São apontadas várias respostas no sentido de assegurar uma gestão sustentável 

dos ecossistemas. De entre elas destacam-se para a dissertação, as de índole 

social e de comportamento que apontam medidas para reduzir o consumo. Estas 

devem ser preconizadas pelos governos através da educação e de programas de 

sensibilização que estimulem mudanças comportamentais conducentes a uma 

vida sustentável para todos.  

Torna-se indispensável uma melhor comunicação e educação para a promoção 

do bem-estar social e a compreensão do meio ambiente. São também referidas 

respostas tecnológicas que permitem o aumento da eficiência energética e a 

diminuição dos gases de efeito de estufa (Reid Walter V. et al, 2005). 
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2.1.1 – Alterações climáticas 

Sabe-se hoje em dia que as alterações climáticas não são só originadas por 

causas naturais, tais como as variações na órbita da Terra, na inclinação e 

movimento do seu eixo, nas explosões solares ou na actividade vulcânica, que 

originam períodos glaciares e inter glaciares, mas também na acção do Homem 

enquanto produtor de emissões de gases que aumentam o efeito de estufa. Os 

estudos realizados e publicados no Dossier sobre Mudanças Climáticas da 

Comunidade Europeia mostram que a temperatura média da atmosfera aumentou 

e continuará a aumentar até ao ano 2100, de 1,4º a 5,8ºC. Esta situação está 

relacionada com a acção antropogénica cuja economia se baseia nos 

combustíveis fósseis e que precisa urgentemente de ser repensada não só a nível 

dos governos, mas principalmente, ser sentida como premente a nível individual 

(Santos, 2005; Almeida, 2002).  

O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas apresenta a 

informação mais rigorosa realizada até à data, na qual os cientistas apontam que 

as concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera 

aumentaram consideravelmente desde 1750. A temperatura actual é o dobro da 

sentida no séc. XVIII. O aumento da temperatura fará subir o nível do mar entre 

28 a 58 centímetros até ao fim deste século. Para Steiner, o dia 2 de Fevereiro de 

2007, deveria ser lembrado pela história “como o dia em que passamos das 

palavras à acção para combater as Alterações Climáticas no marco das Nações 

Unidas” (Steiner, 2007). 

 

2.2 – O Conceito Desenvolvimento Sustentável 
 
A Conferência de Estocolmo, promovida pela ONU sobre Ambiente Humano, 

realizada em 1972, foi pela primeira vez dado o alerta à comunidade internacional 

para os riscos da interacção do progresso económico e social com o meio 

ambiente. Desta Conferência surgiu uma Declaração sobre Ambiente Humano e 

um Plano de Acção Mundial com o fim de influenciar os governos para a 
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protecção e melhoria do ambiente. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, o conceito de 

sustentabilidade, mais amplamente aceite, torna-se visível a partir da divulgação 

do relatório de Brundtland “O Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” 

(UNESCO, 2003). Desta conferência resultaram duas convenções, uma sobre o 

Clima e outra sobre a Biodiversidade e a Agenda 21, sendo proposto a cada país 

a adaptação à própria realidade, tendo em vista a implementação de medidas que 

conduzam ao desenvolvimento sustentável (Caride e Meira, 2001). Em 1997, a 

UNESCO e o Governo da Grécia organizaram a Conferência Internacional 

subordinada ao tema “Educação para um Futuro Sustentável: Uma Visão 

Transdisciplinar para uma Acção Concertada” nela a educação é tida não como 

um fim, mas como o instrumento chave para se alcançar um futuro sustentável 

(UNESCO, 1997). 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS) não é fácil de definir e como 

refere Álvarez et al (2004) mostra-se complexo pois implica a noção de uma nova 

cultura, de novas maneiras de organizar as relações entre as pessoas e destas 

com a biosfera. É também um compromisso com o futuro o que pressupõe uma 

educação para a sustentabilidade, não só baseada nos aspectos do meio 

ambiente mas também nas relações sociais, éticas e económicas. Isto coloca 

sérios problemas de implementação pois esta nova cultura está em contradição 

com a actual baseada no consumismo promovido pela indústria e pelo comércio. 

Segundo Martínez (2000), o DS só faz sentido se significar um desenvolvimento 

económico viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável. Para este 

autor os problemas ambientais e do desenvolvimento resultam da interacção 

entre grupos sociais e das relações de injustiça entre si. Neste cenário a 

educação é uma via de eleição para a mudança. 
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2.2.1 - A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
 
O Director Geral da UNESCO apelou no dia 11 de Março de 2005, ao dar início à 

Década para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a que todos os 

governos membros da ONU integrem o conceito de desenvolvimento sustentável 

nos currículos escolares pois, segundo Koichiro Matsuura “a educação tem um 

papel crucial na formação dos cidadãos” ( UNESCO, 2005). Ainda no mesmo 

documento se define que a educação para o desenvolvimento sustentável não se 

limita a questões de ordem ambiental como a água, as mudanças climáticas, a 

biodiversidade, mas acrescenta pareceres de ordem económica como a luta 

contra a pobreza, as transformações sociais, o eco-turismo entre outros, e os 

valores socioculturais como a igualdade entre homens e mulheres e a promoção 

de diversidade cultural. 

Esta é uma educação baseada nos valores, como o respeito pelos outros, pelas 

gerações presentes e futuras, pela diversidade e pelos recursos do planeta que 

habitamos. Habilita-nos a compreendermo-nos e a compreender os outros. Tem 

como finalidade promover a adopção de comportamentos e práticas que 

possibilitem a todos viver sem privação dos bens básicos. 

Este plano salienta três áreas importantes para o Desenvolvimento Sustentável. 

Uma área relativa à sociedade e à cultura que visa compreender as instituições 

sociais e culturais e o seu papel para o desenvolvimento, outra dedicada ao 

ambiente, através da qual se pretende chamar a atenção para os recursos, a 

fragilidade do ambiente físico e os efeitos das actividades humanas, e uma área 

destinada às questões económicas onde sobressai a relação entre o crescimento 

económico e o impacto na sociedade e no ambiente (UNESCO, 2004). 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável define quatro grandes áreas 

com objectivos próprios para cada público-alvo: promover e melhorar a educação 

de base; reorientar todos os níveis de ensino para o Desenvolvimento 

Sustentável; explicar à população a noção de viabilidade e formá-la neste sentido. 

• Promover e melhorar a Educação Básica é fundamental para torná-la 

acessível a todos e permitir a formação ao longo da vida tendo como 
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finalidade a tomada de decisões na vida comunitária para alcançar os 

objectivos de viabilidade. 

• Reorientar os programas de ensino actuais desde o pré-escolar até à 

universidade para colocar em evidência os aspectos transdisciplinares da 

durabilidade social, económica e do meio ambiente. É necessário favorecer 

a aptidão de aprender durante toda a vida para fomentar atitudes de 

pensamento criador e crítico, a comunicação oral e escrita, a colaboração, 

a cooperação, a gestão de conflitos, a tomada de decisões, a resolução de 

problemas, projectos com apelo às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) e a promoção da cidadania. 

• Informar e sensibilizar o público sobre a noção de durabilidade. Parte-se da 

necessidade de conhecer as causas dos problemas sociais, económicos e 

do meio ambiente para progredir para a viabilidade e alcançar DS. Isto 

passa pela educação da população, utilizando meios eficazes de 

comunicação social e promovendo uma cidadania instruída e activa. 

• Promover uma formação ao longo da vida que possibilite à população 

activa a aquisição de conhecimentos e capacidades que lhe permitam 

tomar decisões e realizar actividades de acordo com as carências da 

sociedade. 

A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável não apresenta um 

programa novo, mas um programa para repensar as políticas educativas, as 

práticas pedagógicas e os programas de maneira a que a educação possa ter 

como desígnio a formação de todos os seus membros para trabalharem na 

construção de um futuro durável. Exige pois uma postura holística. 

As directrizes para se alcançar o DS são apontadas por vários autores no manual 

sobre DEDS. Herman Daily apela à necessidade de estabelecer: 

• Uma quota para o uso dos recursos renováveis para que não excedam 
a capacidade de se regenerarem. 
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• Uma quota para os recursos não renováveis até que seja desenvolvido 
um substituto sustentável. 

• Quotas de emissão de poluição que não excedam a capacidade de 
captação pelo ambiente. 

De acordo com Donella Meadows, para atingir o DS é preciso minimizar o uso dos 

recursos não renováveis, diminuir a erosão dos renováveis, usá-los com a 

máxima eficácia, diminuir ou parar o crescimento da população, monitorizar as 

condições dos ecossistemas, e melhorar com respostas atempadas ao stress 

ambiental. 

Outros autores referem a paz, a equidade e a justiça. Julien Agyman refere a 

sustentabilidade como a urgência em afirmar uma qualidade de vida melhor para 

todos, justa e equitativa mesmo que viva nos limites da capacidade dos 

ecossistemas.  

A Comissão Nacional da UNESCO (CNU, 2006) pediu a um grupo de trabalho 

que elaborasse um documento a fim de estabelecer os contributos para dinamizar 

a DEDS em Portugal. Preconizam-se cinco objectivos que permitirão concretizar a 

DEDS: 

 

• Valorizar a função fundamental que a educação e a aprendizagem 

desempenham na procura comum do Desenvolvimento Sustentável; 

• Facilitar as relações e o estabelecimento de redes, o intercâmbio e a 

interacção entre as partes interessadas na Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS); 

• Proporcionar um espaço e oportunidades para melhorar e promover o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável e a transição para esse 

desenvolvimento mediante todos os tipos de sensibilização e 

aprendizagem dos cidadãos; 

• Participar na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no 

domínio da Educação para o Desenvolvimento Sustentável; 
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• Elaborar estratégias, a todos os níveis, para reforçar as capacidades 

em matéria de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (p.11). 

 

Referem-se a seguir algumas das acções e datas a cumprir, que se consideram 

mais relacionadas com o plano educacional e que devem incluir a EDS nos seus 

currículos: 

• Estabelecer as questões e os valores da EDS até 2007, para serem introduzidos 

nos currículos de todos os níveis de ensino até 2010; 

• Potenciar a prática de projectos de forma a abranger 10% das escolas em 2007, 

25% em 2010 e a maioria até 2014; 

• Criação de cursos técnico-profissionais;    

• A formação contínua de professores sendo obrigatório até 2010 a inclusão da 

EDS;  

• Nos currículos das licenciaturas de comunicação social, jornalismo, relações 

públicas, publicidade e marketing, data limite: 2007; 

• Cursos de formação sobre DS (1 dia, 2 dias, 5 dias, por exemplo) para não 

especialistas (jornalistas, publicitários, autarcas, etc.). Actualizados anualmente e 

disponibilizado na Internet sob a forma de aulas on-line. A iniciar em 2007; 

• Instituir uma Cátedra UNESCO de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável. Data limite: 2007 (p.21). 

• Criar um “Guia de Boas Práticas de Sustentabilidade” a ser adoptado 

pelas escolas e pelas Universidades, que regule o seu funcionamento 

quotidiano. Data limite: 2007(p.20). 

As áreas de intervenção são as escolas dos vários graus de ensino tendo como 

destinatários os professores e os alunos e as autarquias enquanto instituições 

próximas dos cidadãos.  

 

 

2.2.2 - A difusão da DEDS 

Urge difundir a DEDS a toda a comunidade através de uma campanha de 

sensibilização e mobilização, não só dirigida aos educadores, uma vez que se 
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trata da Década da Educação, mas a todas as pessoas, organizações, 

associações e instituições públicas. Uma mobilização social é necessária para 

que se consiga uma mudança efectiva e capaz de proporcionar a nível global, a 

sobrevivência da espécie humana.  

O manifesto “Compromisso por uma Educação para a Sustentabilidade” foi 

apresentado em castelhano e português no III Seminário Ibérico CTS no Ensino 

das Ciências, em Junho de 2004, na cidade de Aveiro e assinado pelos 

“Educadores para a Sustentabilidade”. Com este compromisso pretende-se 

chamar a atenção para a situação do mundo e integrá-la nas acções educativas 

(OEI). 

No plano curricular, pretende-se que os conteúdos sejam abordados nas suas 

relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), tendo em vista o 

desenvolvimento sustentável. Um dos exemplos que pode contribuir para esta 

situação é o estudo da energia. Este tema requer uma análise global permitindo 

aos alunos a tomada de decisões e acções práticas na vida, tais como a adopção 

de medidas de poupança energética (UNESCO, 2004).  

Também Pérez, Vilches e Oliva (2005) referem que se deve dar atenção ao DS 

no currículo. Isto não significa incorporar novos conteúdos, mas reorientá-lo de 

forma a salientar esta problemática. Ao abordar a energia em física, assim como 

as questões sobre contaminação ou esgotamento de recursos é fundamental 

relacioná-las com o aumento populacional e o consumo, reflectindo sobre as 

causas e as acções necessárias para minorar os problemas. Para estes autores 

não basta tratar os assuntos de forma informativa é necessário colocar em prática 

medidas de poupança energética e protecção do ambiente. 

Todas as acções desenvolvidas devem ser avaliadas de uma forma contínua a 

fim de permitirem a introdução de melhorias ou possíveis alterações.  
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2.3 – Educação ambiental e sustentabilidade, que relação?  

O meio ambiente sempre foi considerado um tema a desenvolver na escola, como 

um aproximar as actividades didácticas à realidade envolvente. Segundo Caride e 

Meira (2001), desde os anos setenta que se recorre a iniciativas no âmbito da 

educação ambiental com o intuito de conhecer, perceber e respeitar o meio 

ambiente. É precisamente a partir dos documentos escritos, Declaração sobre o 

Meio Humano e Plano de Acção, da Conferência sobre o Meio Humano em 

Estocolmo, que se inicia verdadeiramente a educação ambiental. Esta declaração 

aponta 29 princípios donde ressalta a necessidade de relacionar o 

desenvolvimento económico e social das povoações com a protecção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. Derivado destes pressupostos surge o PNUMA 

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), mais tarde o PIEA 

(Programa Internacional de Educação Ambiental), programas bem intencionados 

que reflectem estratégias para a educação ambiental. De 1990 a 2000 é 

declarado o Decénio Mundial da Educação Mundial que se apoia em três 

temáticas a desenvolver em relação à educação e formação ambientais: os 

problemas ambientais e os objectivos internacionais; os princípios e 

características essenciais e as orientações; os objectivos e as acções para 

implementar a nível internacional. Com o Relatório de Brundtland, que expõe a 

análise da situação ambiental no mundo relacionando-a com o desenvolvimento, 

estabelece-se pela primeira vez o conceito de DS e embora a educação não seja 

considerada importante neste relatório ele irá influenciar a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, e a 

Agenda 21. No entanto a assinatura por todos os países participantes da Agenda 

21, só implicou um compromisso moral e a sua concretização ficou muito abaixo 

das expectativas. Na Conferência Internacional sobre Ambiente e Sociedade: 

Educação e Sensibilização para a Sustentabilidade, na Grécia em 1997, parece 

evidente a importância da educação ambiental e a necessidade de projectá-la na 

mudança social. No documento preparatório da UNESCO para a Conferência de 

Tessalónica não é referida a expressão educação ambiental mas educação para 

o desenvolvimento sustentável, o que pode ser explicado pela dificuldade de 

definir DS. Reconhece-se no entanto, o contributo da educação ambiental para o 
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DS uma vez que os desígnios da educação ambiental são alcançar o 

desenvolvimento humano, com responsabilidade, justiça, equidade, participação 

democrática e respeito pelos valores, são também estes os processos para a 

sustentabilidade (Idem, ibidem). 

 

2.4 – Energia, sustentabilidade e ambiente 

Definir energia é algo difícil e o seu conceito tem sofrido modificações ao longo do 

tempo. No dicionário de Língua Portuguesa aparece como “capacidade de 

produzir trabalho; força; vigor; firmeza” (Costa e Melo, p.531) e como afirmam 

Déleage e Souchon (1996), a palavra trabalho aparece muitas vezes porque 

inicialmente a energia esteve associada ao trabalho mecânico, no entanto 

sustentam como definição que “Energia: é aquilo que se deve fornecer ou aquilo 

que se deve eliminar num sistema material, de forma a transformá-lo” (p.92). 

Assim para estes autores, energia é algo que intervém no universo sempre que 

ocorre uma transformação, o que pode suceder infinitamente – princípio da 

conservação – mas com perda de energia – princípio da degradação. Pese 

embora a dificuldade em definir energia, as aplicações e os seus efeitos são do 

conhecimento geral.  

Outra dificuldade que surge associada à compreensão do conceito de energia é a 

utilização da palavra energia em contextos não científicos, que estão no âmbito 

do senso comum e se podem encontrar nos media, são disso exemplo a 

bioenergia, a energia vital, ou energia cósmica.  

Segundo Solomon (1986) deve-se começar o ensino da energia, o mais cedo 

possível, pois as ideias alternativas ou pré concepções sobre a energia aparecem 

na vivência do dia-a-dia e são opostas aos conceitos científicos.  

Algumas concepções alternativas dos alunos sobre energia são referenciadas por 

Watts (1983): 
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• Antropocêntrica – energia relacionada ao ser humano; 

• Objectos armazenam e aumentam a energia; 

• Substância contida num objecto; 

• Um produto, combustível ou fluído. 

Trumper (1993) realizou um estudo sobre o conceito de energia e chegou à 

conclusão que não existem diferenças significativas entre as ideias dos alunos da 

faixa etária dos 11 aos 14 anos e que a definição do conceito de energia como 

“causa” e “produto” aparece aos 10 anos. Estas conclusões suportam a ideia de 

Solomon (1986) quando defende que se deve começar cedo o estudo da energia. 

Advoga que os alunos devem deixar de pensar que os homens são os 

responsáveis pelos processos de transformação da energia. Devem conhecer as 

diferentes formas de energia, conhecer os processos físicos, relacioná-los em 

termos de “causa” e “resultados”, assim como conhecer os conceitos de 

transformação e conservação. 

Que relações se podem identificar entre energia, sustentabilidade e ambiente? 

Podem identificar-se três relações: social, ambiental e de sustentabilidade. 

Relação social – O Homem consegue aproveitar e explorar a Natureza através da 

utilização de produtos cada vez mais avançados da ciência e da tecnologia para 

promover o bem-estar e a qualidade de vida, aos quais estão associados riscos 

ambientais. Infelizmente só uma parte da população mundial usufrui deste 

desenvolvimento ao qual estão associadas questões de ordem política, 

económica, religiosa, cultural e social. Um exemplo desta situação é a que se 

verifica nos países produtores de petróleo e gás natural cujas populações 

deveriam ter um nível de vida elevado, mas tal não acontece. Perguntar-se-ia 

então, o que está mal? Ou como diminuir os desequilíbrios existentes entre os 

países ricos do hemisfério Norte e os subdesenvolvidos do hemisfério Sul? As 

soluções passam pelo exercício da cidadania, baseada na educação e 
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informação. Para respostas globais são necessárias atitudes individuais 

conscientes que contribuem para proteger o bem comum. Urge encontrar uma 

resposta social, técnica e ambiental para fazer face ao desafio da sustentabilidade 

(Irwin, 1995; Caraça, 2002).  

Relação ambiental – Os riscos ambientais provocados pelo uso das energias 

fósseis, as mais utilizadas pela civilização, assim como as recentes crises a elas 

relacionadas, colocam sérios desafios e a tomada de medidas urgentes ao nível 

energético. O Protocolo de Quioto, o comércio das emissões de CO2, as quotas 

da energia renovável, as campanhas relativas ao consumo e poupança, são boas 

medidas mas carecem de uma prática efectiva por parte de todos os países. 

Relação de sustentabilidade – As questões energéticas estão intimamente ligadas 

a questões de sustentabilidade. O PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) promove acções cuja prioridade está relacionada com medidas 

que contemplem a redução da pobreza, a tecnologia para a energia limpa e o 

aumento do acesso ao financiamento para as energias sustentáveis. As Nações 

Unidas consideram quatro áreas prioritárias para a energia: 

- Consertar uma política que coloque a energia de maneira a suportar o 

crescimento e a igualdade de acordo com os objectivos do Millennium para a 

redução da pobreza. 

- Promover serviços de energia nas zonas de rurais de forma a suportar 

actividades domésticas e produtivas. 

- Promover tecnologias de energia limpa com recurso às energias renováveis e à 

eficiência energética. 

- Aumentar o financiamento para o acesso à energia. 

O apelo ao desenvolvimento de tecnologias que potenciem a eficiência energética 

e utilizem energias renováveis faz crescer a economia, reduz a pobreza e conduz 

ao desenvolvimento sustentável (UNDP, 2007). 
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Também a chamada de atenção para a mudança dos padrões de consumo, já 

preconizada na Agenda 21, no capítulo 4, ponto 4.18, refere a necessidade de 

implementar actividades que conduzam ao uso eficiente da energia e apela à 

utilização das energias renováveis (CNUAD, 1992). 

Assume-se por energia renovável uma fonte de energia que não se esgota, é por 

princípio ilimitada, pois permite a sua utilização sem comprometer a 

disponibilidade dessa fonte no futuro (Portal das Energias Renováveis). 

O seu estudo deve contemplar as implicações éticas, políticas, científicas e 

culturais, assim como perceber o papel da energia na sociedade e a sua 

interdependência com os avanços científicos e tecnológicos (Jiménez e 

Sampedro, 2006). 

Pode-se dizer que todas as questões relacionadas com a energia devem ser tema 

fundamental da educação ambiental e devem ser abordadas do ponto de vista da 

sustentabilidade. 

No 3º Congresso Mundial de Educação Ambiental com o título “Caminhos da 

Educação para a Sustentabilidade” realizado entre 2 e 6 de Outubro de 2005 em 

Turim, Itália, afirma-se que a Educação Ambiental (EA) não é, nem nunca foi, 

apenas uma temática a ser estudada, mas constitui uma educação básica e vital 

para o mundo actual. As conclusões apresentadas na síntese dos principais 

temas tratados durante o congresso referem que “Cooperation to development 

should not be paternalistic (or worse) simply intended as transfer of know how 

from “the rich” to “the poor”, but exchange of “best practises” and natural 

empowering”. Também para Grazia Borrini Feyerabend “EDS should be intended 

as “social communication”, more than “education” imposed by someone to the 

other” (p.18).  

Neste congresso foram identificados dois pontos importantes para a EA que se 

prendem com: 



 

 

  

21 

1 - Intensificar a pesquisa de forma a sustentar a mudança nos currículos 

escolares; nas crenças, conhecimentos e consciencialização sobre o ambiente do 

público e dos estudantes; como ferramenta para reflectir e avaliar as acções 

realizadas; na relação da educação com o avanço do conhecimento sobre a 

conservação natural, gestão ambiental e na procura do DS. 

2 – “Treinar os treinadores”, por treinadores consideram-se não só os professores 

mas todos os educadores que trabalham em vários campos da educação formal, 

não - formal e informal. A educação ambiental deve fazer parte da formação inicial 

dos professores para que possam realizar uma educação mais efectiva nesse 

campo. 

 

2.5 – Princípios orientadores do currículo do ensino básico 

Segundo o manual sobre a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD, 

2005) o currículo deve promover as competências, perspectivas, valores e 

conhecimento que permitam aos estudantes uma vida sustentável na 

comunidade. 

No Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001), podemos verificar que os 

princípios e valores orientadores do currículo, assim como as competências 

gerais necessárias à qualidade de vida dos cidadãos, vão de encontro ao 

estabelecido para se alcançar uma educação promotora do desenvolvimento 

sustentável. 

 

2.5.1 - A sustentabilidade no currículo 

A área disciplinar das Ciências Físicas e Naturais (CFN), uma das disciplinas que 

compõe e se articula com a área de Estudo do Meio, organiza-se em quatro 

grandes temas: Terra no espaço; Terra em transformação; Sustentabilidade na 

Terra; Viver melhor na Terra. Todos se desenvolvem à volta do estudo global da 
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vida e das suas relações, no grande ecossistema que é o planeta Terra. Pela 

primeira vez surge no currículo, temáticas que tratam a sustentabilidade. Estas 

são inerentes ao conhecimento que hoje em dia se possui sobre a interacção do 

homem no ambiente natural, e da necessidade de educar os futuros cidadãos 

para exercerem uma cidadania consciente e fundamentada.  

Apela-se ao desenvolvimento destes temas de forma interdisciplinar, relacionando 

numa dinâmica global as interacções entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente. Esta abordagem possibilita um conhecimento do funcionamento da 

Ciência e da Tecnologia, das suas aplicações na Sociedade e das implicações no 

Ambiente. 

Também constituem parte integrante do currículo vários temas transversais, dos 

quais importa aqui referir a educação ambiental pela importância que adquire ao 

promover a participação das pessoas no desenvolvimento sustentável (Goméz, 

Rosales, 2000). 

As actividades sobre energias renováveis, a implementar, pretendem contribuir 

para a aquisição de competências específicas que se inserem e abarcam não só 

o tema da Sustentabilidade na Terra, mas também competências dos temas, 

Terra em transformação e Viver melhor na Terra (DEB, 2001), que a seguir se 

enunciam: 

Tema: Sustentabilidade na Terra 

• Reconhecimento da utilização dos recursos nas diversas actividades 

humanas. 

• Reconhecimento do papel desempenhado pela indústria na obtenção 

e transformação dos recursos. 

• Conhecimento de objectos tecnológicos, relacionando-os com a sua 

utilização, em casa e em actividades económicas. 
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• Realização de actividades experimentais simples, para identificação 

de algumas propriedades dos materiais, relacionando-os com as 

suas aplicações. 

• Reconhecimento que os desequilíbrios podem levar ao esgotamento 

dos recursos, à extinção das espécies e à destruição do ambiente. 

Estas competências desenvolvem-se tendo em conta o esquema organizador 

proposto (DEB, 2001, p.141) e que implicam: 

Custos, benefícios e riscos -  Recursos - Intervenção com implicação -  

Mudança global -  Gestão sustentável. 

Tema: Viver melhor na Terra 

• Realização de actividades simples sobre electricidade. 

• Reconhecimento de que a sobrevivência e o bem-estar humano dependem 

de hábitos individuais de segurança e de prevenção. 

• Discussão sobre a importância de procurar soluções individuais e 

colectivas visando a qualidade de vida. 

Estas competências desenvolvem-se tendo em conta o esquema organizador 

proposto (DEB, 2001, p.144) e que implicam: 

Controlo e regulação -  Segurança -  Materiais -  Qualidade de vida. 

Tema: Terra em transformação 

• Observação de multiplicidade de formas, características e 

transformações que ocorrem nos materiais. 
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• Explicação de alguns fenómenos com base nas propriedades dos 

materiais. 

Estas competências desenvolvem-se tendo em conta o esquema organizador 

proposto (DEB, 2001, p. 138) e que implicam: 

O que existe na Terra - Equilíbrio dinâmico. 

 

2.5.2 - A energia no currículo do Ensino Básico e no Programa do 1º Ciclo 

O tema energia aparece de forma explícita no tema “Terra em transformação” e 

implícita nos outros temas da área das Ciências Físicas e Naturais do Currículo 

Nacional. No Programa, na área de Estudo do Meio, o termo energia aparece no 

Bloco 6 – À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade – A 

indústria do meio local – Identificar fontes de energia utilizadas na transformação 

das matérias-primas. No entanto, este conteúdo possui um asterisco, o que 

poderá levar a não ser estudado se não for significativo a nível local. Ao longo de 

toda a área está subjacente, implicitamente, o conceito de energia. Esta situação 

de “invisibilidade” reflecte-se nos manuais escolares, onde quase sempre só 

aparecem propostas de actividades relacionadas com a electricidade e a luz.  

Com este panorama, como e quais são as actividades realizadas pelos docentes 

no âmbito da energia? Segundo Barros (2005), os professores consideram ser 

muito importante a utilização dos recursos energéticos e os problemas ambientais 

resultantes da sua gestão mas não o manifestam nas práticas lectivas. Pelo 

contrário, atribuem menos importância às fontes e formas de energia mas são 

estas as mais estudadas na aula. Isto constitui uma contradição que pode ser 

explicada pelos conteúdos programáticos que dão relevância às experiências 

sobre electricidade e luz, assim como aos manuais que se limitam a reflectir as 

propostas programáticas. A formação inicial, a idade, os anos de serviço, a 

habilitação académica, ou a formação na área da energia parece não influenciar a 

escolha por parte dos docentes para a realização de actividades relacionadas 
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com a energia. Quanto ao tipo de trabalho prático, recorrem com mais frequência 

ao do tipo ilustrativo e a experiências simples. 

 

2.5.2.1 – Que conteúdos programáticos? 

No documento “Organização Curricular e Programas” para o 1º Ciclo do Ensino 

Básico (DEB, 2004), na sua 4ª edição, foram realizadas algumas alterações 

devido à entrada em vigor de dois Decretos-Lei e da publicação do documento 

“Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais”. No entanto, 

continua a verificar-se dificuldade em articular os dois documentos. As referências 

ao tema sustentabilidade e ambiente apenas aparecem na disciplina do Estudo do 

Meio, no Bloco 6, para o 4ºano. Assim, para este estudo, os conteúdos a retirar 

são os seguintes: 

Bloco 5- À descoberta dos materiais e objectos 

Realizar experiências com a electricidade 

• Realizar experiências simples com pilhas, lâmpadas e, fios. 

• Construir circuitos eléctricos simples (alimentados por pilhas). 

Bloco 6 – À descoberta das inter-relações entre natureza e a sociedade 

A qualidade do ambiente 

• A qualidade do ar: 

- Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica (efeito de estufa, a 

rarefacção do ozono, chuvas ácidas…). 

• Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pela actividade 

humana: 
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- Extinção de recursos. 

Este programa para o 1º Ciclo necessita de uma profunda remodelação de forma 

a permitir a exequibilidade das competências estabelecidas no Currículo Nacional. 

É um documento imprescindível para os docentes, que possibilitará a abordagem 

e o ensino-aprendizagem dos temas consagrados na área disciplinar das Ciências 

Físicas e Naturais, integrada na disciplina de Estudo do Meio. 

 

2.6 – A educação em ciências e a contribuição para a formação pessoal e 
social 

A sociedade tal como a conhecemos, não seria possível sem o conhecimento 

construído pela evolução da ciência e da tecnologia. Assim, o nível de qualidade 

da vida das pessoas, o aumento da esperança de vida, a baixa mortalidade 

infantil, e pode-se dizer, tudo o que nos rodeia, é de alguma forma produto da 

ciência e da tecnologia. 

Conscientes deste pressuposto, vários investigadores, durante as últimas 

décadas do século XX, estudaram a importância da ciência em contexto escolar, 

reflectindo sobre “o quê”, “o como”, e “o porquê”, devem os alunos saber para 

cumprirem a finalidade da escola: preparar para a vida em sociedade (Cachapuz, 

Praia & Jorge, 2002). Esta tarefa torna-se cada vez mais exigente, pelos desafios 

constantes promovidos pela rapidez com que emergem os conhecimentos nesta 

época, caracterizada como sociedade da informação e do conhecimento, e onde 

a ciência e a tecnologia têm um “domínio” muito forte e preponderante. 

Não basta pois, um ensino centrado na aquisição dos conceitos científicos. A 

escola deve desenvolver uma educação “em ciência”: tomar conhecimento dos 

princípios, leis e teorias e saber relacioná-los; “sobre ciência”: apropriação dos 

processos científicos; “pela ciência”: desenvolver aspectos da formação pessoal e 

social. São estes três aspectos da educação científica, em contexto escolar, que 

contribuem para uma educação global (Martins, 2002; Santos, 2001). 
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Quando, para quem e para quê? Os estudos mostram ser importante o ensino 

das ciências, a todos os indivíduos, porque permite um conhecimento do mundo 

que nos rodeia e dos seus fenómenos através de explicações científicas. É este 

conhecimento, veiculado pela ciência, que permite analisar as inter-relações 

existentes entre o desenvolvimento científico, tecnológico e a sociedade, para 

além de desenvolver competências úteis para a vida do cidadão. É uma 

característica do ser humano procurar explicações para os fenómenos. A procura 

de respostas sobre os fenómenos começa cedo na infância e as explicações 

encontradas podem ser ideias não científicas que se prolongam pela idade adulta 

e causar resistência a aprendizagens futuras (Harlen, 1985). 

 Deve pois, ser iniciada uma educação em ciências nos primeiros anos de vida 

porque é na idade da infância que as crianças têm uma curiosidade natural para a 

procura de respostas e por mais conhecimento. Por outro lado, ao se estimular o 

gosto pelo estudo das ciências haverá mais probabilidade dos alunos se 

interessarem e escolherem carreiras científicas e tecnológicas (Martins, 2002). É 

uma situação que urge incentivar uma vez que se assiste, a nível mundial, à falta 

de técnicos e científicos especializados e ao florescimento de profissões e 

carreiras das áreas das ciências sociais e artísticas, em detrimento das áreas 

científicas. Um estudo recente, Projecto Rose, demonstra o desinteresse dos 

jovens pela ciência e tecnologia, comprometendo no futuro a qualidade de vida já 

conquistada. Os jovens dos países industrializados, pensam que a ciência escolar 

não os motiva para empregos excitantes no campo da ciência e da tecnologia, 

consideram a ciência escolar uma das áreas menos populares e possuem uma 

opinião negativa acerca da capacidade da ciência e da tecnologia em resolver os 

problemas ambientais. Esta investigação, mostra que os jovens dos países 

nórdicos e do Japão são os mais cépticos e têm uma posição mais negativa face 

à ciência e tecnologia. Quanto ao género, as raparigas possuem uma opinião 

mais negativa do que os rapazes e em alguns países parecem não gostar de 

ciências (SjØberg, Schoreiner, 2005).  

O ensino das ciências deve pois, ser incentivado na faixa etária do 1º Ciclo, 

porque as crianças apresentam como capacidades:  
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- Um elevado poder interrogativo e grande potencial criativo;  

- Uma plasticidade dos seus esquemas mentais, que incentiva a reflexão; 

 - A ocorrência de ideias intuitivas que podem ser tomadas como o início de um 

processo evolutivo de mudança; 

 - O elevado ritmo de maturação das estruturas cognitivas (Sá, 2000).  

São apresentadas três razões para o ensino das ciências desde cedo, que Wynne 

Harlen, citada por Martins (2002) defende: 

- Permite responder à curiosidade das crianças; 

- Faculta o desenvolvimento de capacidades úteis para aprendizagens futuras de 

ciências; 

- Constitui uma via para a construção de uma imagem adequada da ciência. 

Segundo Pereira (2002), o contacto das crianças com a ciência desenvolve 

hábitos de observação cuidadosa, da utilização da linguagem descritiva, 

contribuindo para a maturação das capacidades intelectuais. Ao interagir com os 

fenómenos naturais aprende a investigá-los, e a falar sobre eles o que permite 

construir representações básicas, hábitos de pensamento e rotinas de pesquisa 

que serão as bases de conhecimentos futuros. É nestas idades que se deve 

iniciar o processo de desenvolver a capacidade de raciocinar sobre a evidência e 

argumentar de forma lógica e clara constituindo as bases da educação científica. 

As atitudes e as ideias que as crianças adquirem têm grande influência na 

maneira como verão a ciência e a tecnologia futuramente (Pereira, 2002). 

De que forma pode a educação em ciências contribuir para a formação pessoal e 

social? O ser humano é eminentemente um ser social, como tal tem de saber 

participar na sociedade e saber respeitar as regras estabelecidas. O exercício da 

cidadania requer dos cidadãos uma cultura científica de base (Ayala, 1996), que 



 

 

  

29 

lhes faculte um conhecimento prático da ciência na vida diária, permitindo assim, 

reagir inteligentemente às questões que se colocam, quer na vida pessoal quer 

social. Só cidadãos bem informados conseguem pensar de forma crítica no que 

os rodeia para poderem participar na vida activa. Cabe à escola, através de uma 

educação científica, educar no sentido de capacitar as crianças para uma vida 

responsável e realizada possibilitando a participação consciente na construção e 

protecção da sociedade (Rutherford, Algren, 1995).  

Segundo Colucci –Gay et al (2006) há que considerar o que é necessário para se 

ser cientificamente literado pois a complexidade dos sistemas vivos e o facto dos 

seres humanos estarem dependentes do ambiente natural exige uma postura 

diferente da actual. Esta implica no plano educativo actividades que motivem e 

envolvam os alunos. 

São vários os argumentos que apontam para que a educação científica, na 

escolaridade obrigatória, se paute por uma visão que conduza à literacia 

científica. Segundo Fourez, citado por Pereira (2002), existem razões de ordem 

económica e política, de ordem social e de ordem humanista que permitirão aos 

cidadãos participar activamente na vida social e que se expõem a seguir: 

• Razões económicas e políticas 

- Lidar com os produtos científicos e tecnológicos; 

- Entender os processos produtivos (baseados na ciência e tecnologia); 

- Tirar o melhor partido das tecnologias e inovações futuras. 

• Razões sociais 

- Entender as razões de decisão que envolvam problemáticas científicas e 

tecnológicas; 
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- Participar ou envolver-se activamente nas decisões, praticando os seus direitos 

de cidadania. 

• Razões humanistas 

- Compreender a dimensão histórica da ciência e da tecnologia; 

- Saber como se constrói a ciência e como é a actividade científica;  

- Percepcionar o corpo como um lugar inteligente relativamente aos utensílios e 

às máquinas; 

- Ter consciência de que a ciência e a tecnologia são formas de construir uma 

visão do mundo partilhável e comunicável. 

Se a função primordial da escola é formar cidadãos activos, críticos, capazes de 

participar na vida social, então que saberes devem adquirir? Ser cientificamente 

culto passa não só por dominar um conjunto de conhecimentos e competências, 

mas também por revelar atitudes, valores, estar aberto à mudança, possuir uma 

ética de responsabilidade e ser capaz de aprender ao longo da vida. Cabe ao 

professor, o que não é uma tarefa fácil, centrar a educação em ciências no aluno 

e na sociedade, partindo de situações-problema próximas do seu quotidiano e 

cujas temáticas sejam abordadas de forma inter e transdisciplinarmente, para que 

a contextualização e humanização da ciência possa aumentar a motivação e o 

gosto pelo seu estudo (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002). 

O conceito de escola que ainda persiste nos dias de hoje, teve início no período 

da Revolução Industrial (Costa, 1994; Garrido, 1996). Embora tenha 

desempenhado um papel importante na formação e educação das crianças e 

jovens, este modelo de ensino encontra-se desactualizado face às exigências da 

sociedade actual. No ensino tradicional, assente numa visão behaviorista da 

aprendizagem, fazia-se a apologia dos conteúdos e considerava-se que quanto 

mais conceitos o aluno aprendesse melhor, tendo em vista uma classificação 

final. Apesar dos ventos de mudança ainda se verifica muito nas nossas escolas 
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alguma dificuldade por parte dos professores em abdicar desta posição, mesmo 

quando confrontados com o insucesso e o desinteresse dos alunos. A falta de 

formação, de reflexão e de investigação parece contribuir para que esta situação 

se mantenha e não permita a ruptura necessária à adopção de uma nova 

perspectiva de ensino, perspectiva de ensino por pesquisa, apoiada numa visão 

pós-positivista da ciência, de inspiração sócio-construtivista (Cachapuz, Praia, & 

Jorge, 2000). Esta perspectiva conduz, inevitavelmente a uma concepção de 

escola diferente e entende a educação como uma actividade ligada aos 

interesses dos alunos, virada para a acção, cujo ponto central é o 

desenvolvimento de capacidades, competências, atitudes e valores. Já não se 

valoriza a simples transmissão de conceitos ou a instrução: privilegia-se, antes, a 

construção, por parte do aluno, do seu próprio corpo de conhecimentos e a 

promoção de competências, apostando-se na criatividade, na reflexão, na livre 

expressão do pensamento e no recurso a diferentes fontes de informação. Nesta 

perspectiva, o corpo de conhecimentos resulta da discussão entre os pares, com 

a ajuda do professor, partindo de problemas abertos, contextualizados, de índole 

social e contemporâneos. O ensino das ciências deve fomentar a reflexão ética, 

no sentido de uma educação para os valores que se traduzam em atitudes 

responsáveis perante a vida em sociedade. Estas aprendizagens terão que ter 

aplicabilidade no dia-a-dia, contribuindo para a formação pessoal e social dos 

alunos (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002). 

 

2.7 – O trabalho em ciências e as relações com a educação CTS 

As actividades desenvolvidas pelos alunos quer a nível psicomotor, cognitivo ou 

afectivo, no âmbito das ciências, são consideradas por Hodson (1994) como 

trabalho prático (TP). Assim, pode-se dizer que o TP engloba: o trabalho 

laboratorial (TL); o trabalho de campo (TC); trabalho experimental (TE); trabalho 

de papel e lápis; outros. Segundo Leite (2000), há trabalhos de laboratório e de 

campo que podem ter uma componente experimental, com o controlo e 

manipulação de variáveis, como se pode observar: 
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Figura 2.1 – (Adaptado de Leite, 2000) 

Para Caamaño (2003, 2004) os trabalhos práticos podem ser experiências, 

experiências ilustrativas, exercícios práticos ou investigações. Assim, por 

experiências entende-se a realização de actividades práticas que permitem o 

contacto com os fenómenos. As experiências ilustrativas, como o nome indica, 

servem para ilustrar as leis e princípios da ciência, enquanto que os exercícios 

práticos permitem o treino de técnicas e métodos. As investigações realizam-se 

para que os alunos aprendam a investigar, conduzindo à construção do 

conhecimento através da utilização dos processos da ciência e da sua 

compreensão. 

Os trabalhos práticos do tipo investigativo parecem ser no consenso de vários 

investigadores, segundo Martins (2002), a melhor forma de conseguir uma 

educação científica de base. Esta modalidade tem a vantagem de colocar os 

alunos no “papel de um cientista” desenvolvendo uma actividade científica 

adaptada à sua faixa etária. Assim, ao realizar trabalho prático investigativo, os 

alunos partem da definição de questões-problema, planeiam os procedimentos, 

analisam os dados, tecem conclusões e formulam novas questões a investigar. 

Para esta tipologia de trabalho estabelecem-se as seguintes etapas: 
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1 – Identificação das ideias prévias dos alunos sobre os conceitos em 

estudo. 

2 – Clarificação da questão-problema (o que é que queremos saber?). 

3 – Planificação dos procedimentos a adoptar (como é que vamos fazer 

para encontrar uma resposta?). 

4 – Previsão dos resultados (o que é que sabemos ou pensamos sobre 

o assunto e, portanto, quais são as hipóteses que podemos adiantar?). 

5 – Execução da experiência (como vamos fazer, que cuidados 

devemos ter?). 

6 – Resultados obtidos e seu significado (como organizar os dados 

obtidos na experiência e o que eles querem dizer?). 

7 – Conclusão (qual é a resposta à questão-problema e quais são os 

limites da sua validade?). 

8 – Elaboração de novas questões (a partir das conclusões obtidas que 

novas questões sou capaz de colocar?) (Goldsworthy, Feasey, in 

Martins, 2002, p.49). 

 

 O trabalho prático está em consonância com o que se advoga para a educação 

CTS. Esta teve a sua génese nas décadas de sessenta/setenta num contexto 

socio-político de contestação perante a ocorrência de desastres ecológicos, tais 

como a bomba atómica, os desastres com petroleiros, a libertação de substâncias 

tóxicas entre outras, que influenciaram a opinião pública ocasionando movimentos 

sociais e políticos de crítica em relação à ciência e tecnologia (Osorio, 2002), por 

outro lado registaram-se mudanças filosóficas, por influência de Khun e outros ao 

considerarem a ciência e a tecnologia não como um processo autónomo, que 
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segue uma ordem interna, mas sim como um produto ou processo inerentemente 

social, realizado por comunidades de investigação, com valores, interesses 

económicos e profissionais. Também contribuiu para o movimento CTS o 

aparecimento de uma nova área de estudo, a sociologia da ciência.  

 

Um dos pontos-chave da educação CTS é a alfabetização científica e tecnológica, 

e esta deve estar incluída como parte fundamental na educação básica de forma 

a estar acessível a todas as pessoas. Para tal a educação em ciências terá que 

ser contextualizada com problemas de relevância social, onde as questões éticas 

e a participação democrática se colocam, quando a ciência e a tecnologia 

interferem na sociedade (Acevedo, Massanero e Vasquez, 2005). 

 

 Pode-se dizer então que os estudos CTS no âmbito educativo têm como 

objectivos a formação e alfabetização científica para motivar os alunos a uma 

participação efectiva na sociedade, de acordo com a nova imagem da ciência e 

da tecnologia enquanto produto humano e inserida num referido contexto social e 

político (Palacios, 2000). 

O enfoque CTS parece ser o que melhor potencia uma participação na educação 

científica e tecnológica e um dos aspectos importantes é o estabelecimento de 

relações entre Ciência, Tecnologia e os problemas sociais e ambientais. Pode-se 

considerar que a definição e justificação do papel da Ciência e da Tecnologia na 

formação da cidadania se consagra em três palavras: conhecer – actuar – 

participar. 

O conhecimento é necessário para entender, a destreza para actuar e ter 

capacidade para participar são requisitos básicos para a cidadania no séc. XXI 

(Martín-Gordillo e Osorio, 2003). 

 

Para os autores Martins e Veiga (1999) e Membiela et al. (2001), os conteúdos 

CTS devem ser abordados recorrendo a situações-problema relacionadas com 

questões dos seguintes temas:  

• Alimentação, sobrevivência e agricultura; 

• Recursos energéticos; 
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• Terra e recursos de água e minerais; 

• Indústria e tecnologia; 

• Ambiente; 

• Transferência de informação; 

• Responsabilidade social e ética. 

 

Dentro destes temas, são evidenciadas as seguintes áreas a estudar: o 

crescimento populacional, a fome, os aditivos na alimentação, as chuvas ácidas, a 

qualidade da água, a sua gestão e distribuição, a utilização da energia e do solo, 

a desflorestação, a poluição ambiental, as alterações climáticas e o aquecimento 

global, as doenças, os lixos, os media e as tecnologias bélicas. 

 

Neste sentido, advoga-se o ensino CTS que segundo Martins (2002), permite 

educar partindo das aplicações para os conceitos, em detrimento do ensino 

tradicional centrado numa mera instrução científica, através da qual os alunos 

dificilmente conseguem passar dos conceitos para as aplicações. 

 

São de referir como estratégias no ensino-aprendizagem CTS, embora não sendo 

exclusivas, são no entanto mais diversificadas do que as utilizadas noutros tipos 

de ensino e podem considerar-se as seguintes: 

 - Trabalho em pequenos grupos; 

- Aprendizagem cooperativa; 

- Discussão centrada nos alunos; 

- Resolução de problemas; 

- Simulações e jogos de papeis; 

- Tomada de decisões; 

- Debate e controvérsias. 

( Membiela et al., 2001) 

 

 

A prática da abordagem CTS requer uma nova postura no ensino-aprendizagem e 

a necessidade de utilizar materiais didácticos adequados que permitam 
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desenvolver as actividades propostas e que respeitem os objectivos CTS. Estes 

devem obedecer aos seguintes critérios: 

• Desenvolver nos estudantes a compreensão do seu papel como membros 

da sociedade, integrados na natureza, promovendo a responsabilidade; 

• Considerar as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

• Capacitar os alunos para a tomada de decisões e soluções de problemas; 

• Promover uma acção responsável com compromisso na acção social; 

• Integrar visões mais amplas da ciência, tecnologia e sociedade, implicando 

questões éticas e os valores; 

• Promover a confiança na ciência.  

(Idem ibidem) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo abordam-se as razões da escolha da opção metodológica da 

investigação, referem-se quais as técnicas e instrumentos utilizados para a 

recolha de dados, dos quais se salientam o diário do investigador, os 

questionários e a observação. 

 

3.1 – A investigação qualitativa em educação, razões para a sua 
implementação 
 

Uma vez que se trata de um ambiente educacional preconiza-se uma metodologia 

de investigação-acção, caracterizada por ser uma investigação do tipo qualitativo. 

A planificação e implementação de actividades práticas com enfoque CTS 

constituem uma mais valia no contexto de ensino-aprendizagem actual. Embora o 

Currículo Nacional do Ensino Básico, para a área das Ciências Físicas e Naturais, 

aponte para uma orientação CTSA, ao considerar que a intervenção do homem 

na Terra deve ser reflectida e crítica, e ponderar as inter-relações Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente, numa perspectiva interdisciplinar e de 

promoção do desenvolvimento sustentável (DEB, 2001), existem falhas que 

impedem a sua concretização. 

 

Esta orientação requer um modelo de ensino construtivo que permita ir de 

encontro à evolução rápida da ciência e da tecnologia e não aquele que ainda é o 

mais frequente nas escolas, o ensino por transmissão. Por outro lado a 

resistência dos professores à mudança, devido a vários anos de leccionação, 

tornam necessária uma formação que permita uma ruptura com as práticas 

tradicionais (Ribeiro e Martins, 1997; Praia e Cachapuz, 1997). Ao nível dos 

manuais escolares não se encontram respostas didácticas, nem a forma como 

tratam os temas, correspondem aos desígnios traçados no Currículo. Neste 
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sentido, existe outro problema, senão o mais importante com o qual se debatem 

os professores, que queiram inovar, a falta de materiais curriculares (Vieira, 2003; 

Romero e Díaz, 2006). 

 

 

3.2 - A investigação - acção  
 

A investigação-acção tem como finalidade a melhoria das práticas lectivas e a sua 

compreensão. Para Cohen e Maniom (1990) esta metodologia caracteriza-se por 

ser: 

• Situacional - uma vez que parte do ponto de vista de quem está 

relacionado com a prática e estuda um problema concreto num contexto 

específico; 

   

• Colaborativa - todas as pessoas que trabalham no estudo colaboram entre 

si; 

  

• Participativa - pois todos tomam parte directa ou indirectamente na 

investigação; 

  

• Auto-avaliativa -  porque todas as modificações que vão sucedendo são 

sujeitas a avaliação contínua e permanente.   

 

 

Esta investigação desenvolve-se de uma forma cíclica passando por quatro fases: 

a planificação, a acção, a observação e a reflexão. A planificação é flexível, 

centra-se no desenvolvimento do plano de acção e visa apoiar a reflexão e a 

análise da acção. A acção caracteriza-se pela intervenção para pôr em prática o 

plano, é fundamentada, deliberada, guiada, dinâmica e fluida. É objecto de 

observação permanente. Esta consiste em documentar por registo a acção 

prevista de uma forma planificada e pensada. A reflexão incide sobre os dados da 

observação, faz uma análise crítica dos processos desenvolvidos, que ocorrem, 
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dos efeitos e resultados. Decorre da discussão dos participantes e conduz não só 

à construção de um processo de auto reflexão mas também, à elaboração de um 

novo rumo de acção (Kemmis e Mctaggart, 1992). 

  

Segundo Denscombe (1998) a investigação-acção está normalmente associada a 

situações de hands on e caracteriza-se por: 

 

Ser prática – está envolvida em assuntos práticos do dia-a-dia; 

Implicar uma mudança – ao trabalhar problemas práticos e desvendar os 

fenómenos constitui uma parte fundamental na investigação; 

Ser um processo cíclico – as descobertas iniciais originam a mudança que vai ser 

implementada e avaliada para começar uma nova investigação; 

Ser participativa – os participantes são decisivos e activos. 

 

Para Quetel e Souchon (1994) a atitude de curiosidade e as sugestões que 

conduzem a observações e debates por parte do investigador, em relação ao 

trabalho a realizar, são o êxito deste tipo de investigação que tem como objectivos 

contribuir para um saber em acção, que parte do experimentar para colocar em 

prática acções concretas que levem à aprendizagem.  

 

“A investigação-acção não proporciona uma ideia intelectual das 

coisas, mas consiste em transformar o real em acções e pensamentos 

para captar as causas e consequências de determinados problemas. 

Deverá proporcionar a ocasião para delimitar, questionar, formular os 

problemas e mudar o modo de inserção no meio ambiente” (p.57). 

 

Para estes autores as funções principais são: 

 

Identificar e formular o problema – A investigação-acção começa pela explicação 

do problema que nasce ou do resultado de observações espontâneas ou 

experiências realizadas; 
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Analisar o problema – Utiliza a observação sobre os factos, tentar explicá-los, 

compreendê-los, conseguir os meios para actuar, aprender a inventar; 

Promover soluções – Alternar a procura de soluções e a execução de acções; 

 Avaliar as soluções encontradas; 

Planificar a acção; 

Exercer a acção. 

 

Ao realizar investigação-acção, o investigador está a contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos professores, pois como refere Gimeno e Pérez 

Gomez (1993), esta requer um processo de reflexão cooperativa num clima de 

aprendizagem entre os intervenientes, desde a elaboração, desenvolvimento e 

avaliação das práticas à compreensão e transformação dessas práticas.  

O professor assume um papel de investigador e interveniente na acção para a 

compreender e melhorar, através da mudança reflectida do processo de ensino-

aprendizagem.  

 

 

3.3 – Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

3.3.1 – Diário do investigador 

Considera-se uma técnica de observação narrativa e retrospectiva utilizada pelo 

investigador para registar de forma cronológica os acontecimentos relevantes 

para o seu estudo. Não pode ser considerada uma técnica onde a observação 

esteja estruturada, mas permite a descrição dos aspectos observados nas 

actividades desenvolvidas de acordo com os objectivos estabelecidos (Postic e 

Ketele, 2000). 

Segundo Mc Niff, Lomax e Whitehead (1996) o diário pode ter como propósito o 

registo de dados em bruto para posterior análise. Constitui um retrato detalhado 

de situações capazes de proporcionar informação descritiva. 
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3.3.2 - Questionários 

Foi aplicado um inquérito por questionário (Anexo I) semi-estruturado 

essencialmente constituído por perguntas abertas e fechadas, sendo uma parte 

para recolha de informação e outra com perguntas de controlo de forma a permitir 

a veracidade de outras perguntas presentes. Antes da aplicação do mesmo 

efectuou-se um pré-teste (Carmo e Ferreira, 1998), que constituiu a validação do 

mesmo, primeiro junto de pessoas que conhecem o assunto a ser tratado e 

depois com um grupo de alunos dentro da mesma faixa etária pertencentes a 

outra escola. Seguidamente, realizaram-se as alterações sugeridas e aplicou-se o 

questionário em dois momentos diferentes. Um, antes da implementação das 

actividades, designado por Pré-Impl, e através do qual se pretendeu recolher 

dados que permitam conhecer as ideias prévias dos alunos relativamente ao 

tema. Outro, no fim da implementação das actividades, Pós-Impl, a fim de se 

verificarem ou não mudanças. Optou-se por aplicar o mesmo questionário pois 

permite uma maior facilidade na comparação dos dados recolhidos e porque a 

sua a realização foi espaçada no tempo, decorreu com dois meses de intervalo. 

Esta situação foi explicada aos alunos para que estes não se sentissem 

desmotivados. Em relação ao questionário de Pré-Impl foi pedido aos alunos que 

se não soubessem a resposta a deixassem em branco. Aos alunos do 1º ano 

como não dominavam ainda a leitura e a escrita foram-lhes lidas as perguntas e 

escreveram-se as respostas, individualmente e num contexto fora da sala de aula. 

A utilização do inquérito por questionário tem como pontos fortes o permitir uma 

sistematização dos dados a recolher, ser mais fácil e rápido de analisar e mais 

barato. Como pontos fracos evidenciam-se a dificuldade na sua elaboração e a 

obtenção de não respostas (Carmo e Ferreira, 1998). 
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3.3.3 – Observação em contexto de sala de aula 

O investigador deve recolher um determinado número de dados necessários à 

análise da situação a estudar. Ao recorrer à observação precisa de responder às 

seguintes questões: Observar o quê? Como? E quem?  

Sendo o campo de observação muito vasto, o investigador deve identificar e 

registar o que vai de encontro aos objectivos do estudo. Para tal utiliza o 

questionário no qual cada pergunta tem a finalidade produzir a informação (Quivy 

e Campenhout, 2003) e o diário a fim de registar os dados da observação, tendo 

em atenção o critério de utilidade, o mais rápido possível para não se perderem 

dados valiosos.  

As principais vantagens da observação são:  

“ A apreensão dos comportamentos e dos acontecimentos no próprio 

momento em que se produzem; A recolha de um material de análise 

não suscitado pelo investigador e, portanto, relativamente espontâneo; 

A autenticidade relativa aos acontecimentos em comparação com as 

palavras e com os escritos. É mais fácil mentir com a boca do que com 

o corpo.” (Idem ibidem, p.199) 

De acordo com estes mesmos autores os limites e problemas que se colocam 

prendem-se com a dificuldade em anotar no próprio momento, pelo que se deve 

realizar o registo logo após a observação. Outro problema consiste na 

interpretação das observações, a utilização de grelhas condiciona 

superficialmente os dados recolhidos.  

O acto de observação requer prática por parte do investigador sendo 

aconselhável se possível a comparação com a observação de outros colegas. 

Para Postic e Ketele (2000) deve-se recorrer a um colega para validar a 

investigação para que este possa confirmar e aferir se a descrição está de acordo 

com o que foi realizado durante a investigação. Também tem a função de ajuda e 

apoio moral, encorajando e avaliando através de uma “parceria crítica”. Neste 
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estudo aproveitou-se a presença do professor de apoio como colega capaz de 

validar e ajudar a reflectir sobre o desenvolvimento das actividades e as 

observações realizadas. 

 

3.4 – Desenvolvimento do estudo 
 
O estudo desenvolveu-se em quatro partes distintas. A primeira constituiu a 

pesquisa que suportou bibliograficamente, do ponto de vista científico, a 

investigação. Também se efectuou a pesquisa sobre o número de turmas 

existentes na DREN, num universo mais alargado de turmas, com mais do que 

um ano de escolaridade. A segunda correspondeu ao inquérito aos alunos, e à 

planificação das actividades a realizar com a turma. Durante a terceira parte 

implementou-se a planificação realizada, que foi sendo sujeita a reformulações e 

efectuou-se o tratamento dos dados recolhidos. A quarta, e última parte, foi 

dedicada à redacção da dissertação.  

De salientar que todo o trabalho de investigação decorreu em paralelo com a 

leccionação do professor/investigador, bem como o exercício das funções de 

Coordenador de Escola e no ano lectivo de 2006/07 o cargo de Coordenador do 

2º ano de escolaridade com assento no Conselho Pedagógico. 

A escolha do tema “ Energia e Sustentabilidade” prende-se com a emergência 

planetária em que vivemos. Situação esta, que vai desde a crise energética à 

necessidade de utilização da energia de forma sustentável, e para a qual 

contribuem razões como as que a seguir se apontam:  

• A vida tal como a conhecemos está dependente da energia; 

• Os países desenvolvidos dependem do petróleo como fonte principal de 

energia; 

• A maioria dos países desenvolvidos consumidores não é produtora de 

petróleo; 

• Conflito político-económico entre produtores e consumidores; 

• Conhecimento da durabilidade do petróleo existente nos poços petrolíferos; 
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• A utilização das energias fósseis provoca a libertação de gases que 

aumentam o efeito de estufa e causam o Aquecimento Global do planeta; 

• Preocupação em utilizar a energia de forma sustentável; 

• Investimento técnico-científico na procura de novas fontes, na eficiência 

dos produtos e na utilização das energias renováveis. 

 

Relacionar energia com sustentabilidade é, por todas as razões apontadas acima, 

uma situação que urge o quanto antes ser divulgada, por parte das instituições, 

assim como carece de medidas urgentes a implementar no terreno. É também 

imperativa a tomada de consciência por parte de todos os cidadãos de que é 

necessário a contribuição de cada um diariamente, no sentido de reduzir o 

consumo, poupar, reciclar e reutilizar. 

 

Pode-se dizer que a energia tem implicações ao nível da ciência, a investigação 

de novas fontes, e novas aplicações; da tecnologia, ao melhorar a eficiência dos 

produtos e inovar outros, e da sociedade uma vez que esta está dependente da 

energia para funcionar e melhorar a qualidade de vida. 

 

A energia é um tema importante que deve ser estudado o mais cedo possível, 

pois as crianças começam cedo a construir conceitos alternativos sobre energia 

uma vez que muitas palavras em ciências, como energia, são utilizadas em 

contextos diferentes na linguagem do dia-a-dia e que estão em contradição com 

as explicações científicas (Solomon, 1986). 

 

O conceito de energia é, na opinião de vários autores (Solbes & Tarín,1998; 

Sevilla, 1986; Pérez – Landazábel et al, 1995) fundamental, pois constitui o elo de 

ligação entre diferentes partes da física. 

 

As actividades a serem implementadas tiveram como base o defendido por 

Franquesa e Sureda (2003) no que respeita à energia no âmbito da educação 

ambiental e que a seguir se enunciam: 
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• O Sol é um astro de meia-idade. Calcula-se que fornecerá energia à Terra 

durante 4 mil milhões de anos. 

• A energia é essencial para a existência da vida. 

• Existem diversas formas de energia: energia térmica, (calor), a 

electromagnética, (luz, magnetismo), a cinética, (movimento). 

• A energia não se pode criar nem destruir, transforma-se de uma forma 

noutra. Por exemplo quando um animal consome alimentos, a energia 

química transforma-se em energia cinética (movimento) e térmica (calor). 

• A energia do Sol provém da transformação de hidrogénio em hélio, em 

condições de alta temperatura e pressão. Este processo liberta enormes 

quantidades de energia. 

• A energia solar impulsiona o movimento global das camadas de ar, dos 

ciclos hidrológicos e das correntes oceânicas. 

• Os efeitos do Sol sobre a meteorologia e o clima são complexos. A energia 

solar rege os processos climatéricos e aquece a Terra. As mudanças de 

estação têm lugar devido à mudança da posição da Terra em relação ao 

Sol. As flutuações do clima também têm relação com as fases de 

actividade das manchas solares.  

• Vem do Sol a maior parte de energia utilizada pelos seres vivos da Terra. 

• O processo da vida baseia-se na transformação, utilização, acumulação e 

transferência de energia. As plantas transformam energia solar em energia 

química que empregam para o seu crescimento e reprodução. Os animais 

herbívoros utilizam parte da energia acumulada nas plantas para seu 

próprio crescimento e manutenção, enquanto outra parte se perde em 

forma de calor. 

• Nenhuma transformação energética é eficaz cem por cento. Em cada 

transformação de energia dentro de um sistema, uma certa parte perde-se 

ou “escapa” do sistema (sobre tudo em forma de calor). Esta perda 

comporta um défice energético. 

• A fonte de energia fundamental da maior parte dos ecossistemas é a luz 

solar. 
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• A energia impulsiona os mecanismos físico-químicos (por ex: a 

evaporação, a disponibilidade de nutrientes) e os mecanismos biológicos 

(metabolismo). Os organismos e os ecossistemas requerem um aporte 

constante de energia para manter-se (pp.28-30). 

• A procura de energia aumentou e continua aumentando. 

• O incremento de consumo energético deve-se tanto ao crescimento da 

população como ao maior consumo per capita, especialmente nos países 

mais desenvolvidos. 

• As fontes de energias não renováveis são os combustíveis fósseis, restos 

orgânicos que se converteram em petróleo, gás natural e carvão. Dado que 

a sua formação dura tanto tempo é uma fonte finita. 

• Nos últimos cem anos o petróleo converteu-se na principal fonte de energia 

mundial. Nos países subdesenvolvidos as formas de energia renovável 

ainda são a fonte primordial (p.90). 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

A implementação das actividades decorreu no ano lectivo de 2005/2006, durante 

os meses de Maio e Junho, na escola EB1/JI de Mandim, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia, no Concelho da Maia. A escola 

situa-se numa zona rural, na periferia da zona industrial e urbana da cidade da 

Maia. É uma construção do tipo P3, com duas salas e uma divisão dedicada ao 

refeitório (a precisar de obras por falta de espaço). Possui ATL e CAF frequentado 

pela maioria dos alunos. Existe uma turma do ensino pré-escolar e uma turma do 

1º Ciclo do Ensino Básico. Ao todo frequentam 39 alunos, uma professora do 

ensino regular, uma professora do ensino especial, uma educadora, três 

auxiliares de acção educativa (AAE) e uma tarefeira. A professora do ensino 

especial dá apoio a um aluno com trissomia 21 durante três manhãs e uma tarde, 

podendo este horário ser pontualmente alterado de acordo com as necessidades 

do trabalho na turma. A tarefeira apoia o referido aluno no horário não coberto 

pela professora do ensino especial.  

 

4.1 – Caracterização da turma 
 
A turma é constituída por 20 alunos, dos quais 12 pertencem ao sexo feminino e 8 

ao masculino. Existem quatro alunos do sexo masculino que pelas suas 

características precisam de uma atenção e apoio especial. 

Um aluno é portador de trissomia 21 e frequenta pela primeira vez o 1º ano com 8 

anos. Possui um Plano Educativo Individual, está bem integrado e cumpre as 

regras estabelecidas na sala de aula. 

Outro aluno frequenta o 1º ano, tem 6 anos e está diagnosticado como 

hiperactivo, tomando medicação.  
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O aluno mais velho da turma, fez 11 anos em Janeiro de 2006, veio transferido de 

uma escola inserida num bairro social e encontra-se a frequentar o 2º ano devido 

a abandono escolar. Está neste momento numa família de acolhimento e a ser 

seguido pela Associação de Protecção de Menores. Revela um comportamento 

sem regras, mostra dificuldade em aceitá-las, muito falador, torna-se um elemento 

perturbador da turma. No entanto revela capacidade para aprender, realizou a 

aprendizagem da leitura este ano, é trabalhador e interessado. Existe outro aluno 

do 2º ano a quem faleceu o pai no início do ano lectivo. Este acontecimento e o 

facto da mãe não ter condições para tomar conta do filho, ficando este a viver 

com uns primos, afectou emocionalmente o aluno com consequências ao nível da 

aprendizagem e do comportamento. 

Também frequentam esta turma dois pares de gémeos, um deles masculino e 

homozigótico, são muito unidos e muito próximos; outro feminino e heterozigótico, 

são rivais e entram em conflito facilmente. 

 

Alguns dos alunos desta turma são oriundos de famílias com um nível socio-

económico baixo, sendo doze subsidiados pela Câmara Municipal para manuais, 

material escolar e cantina. Verifica-se que muitos se deitam tarde e visionam 

programas televisivos impróprios para a idade. Não possuem o hábito de ler ou ir 

ao cinema. As saídas em família são para fazer compras no “Jumbo” ou nos 

espaços comerciais circundantes. 

As suas perspectivas futuras são as próprias da idade, os meninos sonham ser 

jogadores de futebol, as meninas preferem ser cantoras, cabeleireiras ou 

professoras. 
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Quadro 4.1 - Distribuição dos alunos por idades (referentes a Dezembro de 2005) e por anos 

de escolaridade 

 

 

4.2 – Disposição da sala de aula  

O ambiente físico da sala de aula é importante para o desenrolar das actividades 

que se pretendem desenvolver. Assim, as mesas encontram-se dispostas de 

maneira a formarem quadrados permitindo o trabalho de grupo. 

 

4.3 – Estratégia de trabalho 
 
Optou-se preferencialmente pelo trabalho de grupo em detrimento do trabalho 

individual por que segundo Pereira (2002), ao trabalharem em grupo os alunos 

interagem entre si, trocam ideias, aprendem a ouvir e a respeitar as ideias dos 

outros, desenvolvem atitudes de cooperação e ajuda, para além de permitir que 

os alunos se responsabilizem pela sua própria aprendizagem. Também a mesma 

autora refere que o número de alunos por grupo deve ser reduzido e a sua 

composição heterogénea pois a partilha entre alunos com diferentes ideias obtém 

melhores resultados embora estes só sejam visíveis a longo prazo. 

Para Palacios e Léon (2000) a programação para diversos níveis de 

aprendizagem deve permitir o acesso de todos os alunos partindo dos seus 

Ano de 

escolaridade 

Nº de 

alunos 

5 

anos 

6 

anos 

7 

anos 

8 

anos 

9 

anos 

10 

anos 

1º 13 1 11  1   

2º 4   2 1  1 

3º 1    1   

4º 2     2  
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pontos de vista. Ao trabalharem cooperativamente os alunos ajudam-se 

mutuamente, compartilhando a responsabilidade das aprendizagens. 

Segundo Scoullos e Malotidi (2004) o trabalho de grupo é fundamental no 

desenvolvimento de actividades no âmbito da EDS porque: 

 

• Permite que o grupo se foque na sua organização; 

• Facilita o desenvolvimento de atitudes cooperativas; 

• Permite que todos recebam “feedback” pela sua participação; 

• Ajuda os estudantes a praticar atitudes colaborativas. 

 

Para estes autores o trabalho de grupo comporta aspectos positivos e negativos 

dos quais se evidenciam alguns que se consideram mais importantes. 

 

Aspectos positivos 

• Promove a partilha de ideias e estimula a discussão; 

• Ajuda a manter o interesse; 

• Tempo efectivo de trabalho; 

• Usa e desenvolve uma variedade de atitudes e capacidades de 

aprendizagem cognitiva, social e afectiva. 

 

Aspectos negativos 

• Dificuldade para o professor preparar e coordenar o trabalho; 

• Necessidade de guiões claros de forma a diminuir o trabalho 

irrelevante; 

• Risco de haver elementos passivos; 

• Muitas vezes depende das capacidades de alguns líderes. 
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4.4 – Protocolo 

 Quadro 4.2 -  Esquema do protocolo 

Bibliografia

Avaliação

Actividades 1-2-3

Problema a resolver

Objectivos

Introdução

Título

Texto / História
Experiência

Energia - jogo

Circuito eléctrico
Objectos eléctricos
Poupança energética

 
 

 

 

Título  

Energia e Sustentabilidade 

 

 

Introdução 

O professor deve começar a actividade por esclarecer os alunos sobre o trabalho 

que irão desenvolver e o que se pretende que aprendam. 
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Objectivos 

Saber qual é a origem da energia. 

Ter a noção que existem várias fontes de energia e que esta se pode manifestar 

de formas diversas. 

Conhecer os cuidados a ter com a electricidade. 

Saber como se pode poupar energia e porquê. 

Compreender a necessidade de usar as energias renováveis. 

 

 

Problema a resolver 

Para proteger o ambiente devemos usar mais as energias renováveis. Como 

podemos utilizar a energia solar? 

 

 

Actividades  

 

1ª Sessão  

Actividade -  “Qual é a minha legenda?” 

Com esta actividade os alunos, em trabalho de grupo, jogam o jogo que consiste 

em relacionar imagens sobre energia em situações reais, com as respectivas 

legendas. 

(Imagens retiradas de páginas da INTERNET.) 

 

2ª Sessão  

Actividade – “Vamos fazer um piquenique!”  

Os alunos realizam a leitura de um texto/história. O diálogo exploratório do tema 

serve como motivação e introdução para a actividade seguinte. 

(Texto da autoria da investigadora.) 
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Actividade – Assador de salsicha 

Partindo da questão/problema “Qual é o melhor material para assar a salsicha?” 

os alunos realizam um trabalho prático investigativo tendo em vista a utilização da 

energia do Sol como energia renovável. 

(O plano do assador foi adaptado de:http://www.energyquest.ca.gov/projects/solardogs.html) 

 

3ª Sessão 

Actividade – “Que energia utilizamos?” 

Os alunos observam vários objectos do dia-a-dia, registam a energia que utilizam 

e os cuidados a ter com cada um. 

 

Actividade - “Como acender uma lâmpada?” 

Realizam um trabalho experimental com uma pilha, um fio de cobre e uma 

lâmpada tentam construir um circuito. 

 

Actividade – “Poupar energia” 

Pesquisam, em páginas de sítios na INTERNET, formas de poupar energia para 

comunicar à comunidade. 

(Estas actividades foram adaptadas de Almeida (2005). 

 

Avaliação 

Os alunos respondem a um questionário, antes do desenvolvimento das 

actividades, para que o professor possa avaliar quais as ideias prévias que os 

alunos detêm sobre o objecto do estudo em causa. No fim das actividades 

respondem novamente a um questionário. A comparação dos dois questionários 

contribuirá para verificar as aprendizagens realizadas pelos alunos. 

Outra forma de avaliar baseia-se nos registos das observações feitas pelo 

professor, durante a realização das actividades e na análise dos documentos 

produzidos pelos alunos. 
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4.5 - Orientações para o Professor - 1ª Sessão  

 
• Pretende-se que os alunos compreendam que a energia está presente nas 

transformações que acontecem no espaço, no ambiente e nos organismos 

vivos. A transformação, a transferência, a conservação e a degradação são 

características da energia, esta não pode ser criada apenas se transforma 

de uma forma noutra. 

 

• Os alunos devem ter uma noção das várias formas de energia: eléctrica, 

química, nuclear, luminosa, térmica e cinética. É importante que consigam 

relacionar algumas formas de energia com os fenómenos que ocorrem na 

natureza e no dia-a-dia. A energia nuclear produzida pelo homem será 

abordada superficialmente devido à complexidade de explicar às crianças a 

sua origem.  

 

• O Homem recorre a muitas fontes de energia para satisfazer as suas 

necessidades e desenvolve tecnologias que lhe permitem aproveitar os 

materiais e fenómenos existentes na produção energética. O professor 

deverá questionar os alunos sobre quais são as fontes de energia 

utilizadas pelo homem. 

 

• Pretende-se que os alunos conheçam como se produz e se transporta a 

energia eléctrica que é a mais próxima e a mais utilizada na vida quotidiana 

dos alunos. O professor questionará os alunos sobre o que aconteceria se 

não houvesse electricidade em casa durante um dia. 

 

• O professor deverá orientar o diálogo para que os alunos cheguem à 

conclusão de que toda a energia existente na Terra, excepto a nuclear e a 

geotérmica, tem origem no Sol.  

 

• É importante que os alunos saibam que as energias mais utilizadas pelo 

Homem quer pelas suas fontes, quer pelas suas formas, provocam 
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poluição, destruição do meio ambiente e que se podem esgotar. Devem 

conhecer a terminologia e o significado de energias renováveis e não 

renováveis.   

 

 

4.5.1 – Plano de Aula 

Quadro 4.3 – Registo do Plano de Aula – 1ª Sessão 

1ª Sessão 
Tempo previsto: 
1h30m 

Data: 
06/05/29 
 

Plano de Aula: 
Apresentação do Tema  

Tema: Energia e 
Sustentabilidade 

Objectivos de 
aprendizagem 
Vocabulário 

Actividades  Discussão final 

 
Objectivos 
 
- Observar e 
reconhecer a 
presença de 
energia na 
natureza e no 
meio envolvente. 
 
- Reconhecer a 
necessidade de 
energia. 
 
- Identificar 
algumas formas e 
fontes de energia. 
 
Vocabulário 
Energia, 
transformação, 
forma de energia, 
fonte de energia, 
energias 
renováveis e não 
renováveis. 
 

 
Cada grupo observa um conjunto de 
imagens e relaciona-as com a legenda 
correcta. 
 Após todos os grupos terem utilizado 
todas as imagens cada aluno apresenta 
uma imagem à turma. 
 
O professor coloca questões: 
- Para que é precisa a energia?  
 
- Que aparelhos conheces que precisam 
de energia para funcionarem? 
 
- E nós precisamos de energia para 
funcionarmos? 
 
- Será que podemos observar energia na 
sala de aula? 
 
- De onde vem a energia que existe na 
Terra? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diálogo com os 
alunos. 
 
Utilização do 
vocabulário 
aprendido. 
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Quadro 4.4 – Competências Gerais e Específicas do Plano de Aula – 1ª Sessão 

Competências Gerais 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender 

a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

• Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar pensamento próprio; 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 

 

Competências Específicas – Ciências Físicas e Naturais 

Sustentabilidade da Terra 

• Reconhecimento da utilização dos recursos nas diversas actividades 

humanas. 

• Reconhecimento do papel desempenhado pela indústria na obtenção e 

transformação dos recursos. 

• Conhecimento da existência de objectos tecnológicos, relacionando-os 

com a sua utilização, em casa e em actividades económicas. 

• Reconhecimento que os desequilíbrios podem levar ao esgotamento 

dos recursos, à extinção das espécies e à destruição do ambiente. 

 

Competências Específicas – Educação Tecnológica 

Tecnologia e sociedade 

• Desenvolver a sensibilidade para observar e entender alguns efeitos 

produzidos pela tecnologia na sociedade e no ambiente; 

• Procurar descobrir algumas razões que levam a sociedade a aperfeiçoar 

e a criar novas tecnologias. 

Tecnologia e consumo 

• Compreender a tecnologia como resultado dos desejos e necessidades 

humanas; 

 

Competências Específicas – Língua Portuguesa 

Expressão Oral 
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• Capacidade de se exprimir de forma confiante, clara e audível, com 

adequação ao contexto e ao objectivo comunicativo. 

 

Leitura 

• Capacidade para decifrar de forma automática cadeias grafemáticas, 

para localizar informação em material escrito e para apreender o 

significado global de um texto curto. 

Competências Específicas – Educação Visual 

Comunicação visual 

• Experimentar a leitura de formas visuais em fotografia; 

• Explorar a relação imagem-texto na construção de narrativas visuais. 

Conteúdos Programáticos – Estudo do Meio 

À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a Sociedade 

3º ano 

• Identificar fontes de energia utilizadas na indústria; 

• Reconhecer as indústrias como fontes de poluição. 

4º ano 

• Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica; 

• Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pela actividade 

humana. 

 

 
 

4.5.2 - Diário do Investigador 
 

Dia 30 de Maio 

13h15m 

 

Prof. –Boa tarde. Vamos fazer um jogo em trabalho de grupo. Cada grupo vai ter 

várias imagens que precisam de ser legendadas, ou seja vocês vão ter que 

procurar as frases correctas para cada imagem. Quando tiverem acabado 

trocamos com outro grupo até terem relacionado as imagens todas que são 
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quinze. Na última vez a rodar cada aluno do grupo apresenta as imagens e fala 

sobre elas à turma. 

As imagens estão todas relacionadas com energia. Vamos estudar qual é a sua 

origem, quais as suas fontes, como se manifesta, ou seja como nós a vemos, 

ouvimos ou sentimos. Saber como poupar energia. Conhecer as energias 

renováveis e as não renováveis. 

 

 

 

Figura 4.1 – Jogo – Imagens e respectivas legendas. 

 

Os alunos concordaram e iniciaram o jogo (Anexo II). Todos os grupos 

começaram por olhar as imagens e tentaram dizer o que lhes pareciam ao mesmo 

tempo que cada um agarrava uma imagem como se fosse dele, a professora teve 

que intervir e lembrar como deve ser o trabalho de grupo. A partir daí 

organizaram-se de forma diferente. Dois grupos resolveram colocar todas as 

imagens no centro da mesa. Num destes grupos, escolheram o mais velho para 

ler as legendas e todos olhavam as fotografias e tentavam relacioná-las, no outro 

grupo decidiram distribuir as legendas pelos elementos do grupo e cada um lia à 

vez e todos procuravam a imagem correspondente. Os outros dois grupos 

resolveram que os alunos mais velhos liam as legendas aos mais novos e todos 

tentavam descobrir a imagem correspondente. Vão perguntando o significado de 

algumas palavras tais como “renováveis” e “aerogeradores”. Comentaram que o 

jogo era fácil, a técnica que utilizaram foi associar uma palavra à imagem e 
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quando desconheciam uma, resolviam por exclusão de partes. “Aqui diz bicicleta 

…e não há nenhuma bicicleta!”, a imagem do interior de uma central eléctrica foi a 

mais difícil de descodificar. Os alunos disseram que parecia “um centro 

comercial”. 

No fim cada aluno leu a legenda e mostrou a imagem à turma. Cinco imagens 

foram apresentadas por duas vezes. A professora aproveitou para questionar os 

alunos sobre a imagem, conduzindo o diálogo para que os alunos pudessem 

aplicar o vocabulário. 

 

4.5.3 – Reflexão 
 
Pode-se dizer que este jogo funcionou como um brainstorm entre os elementos 

do grupo, permitindo a preparação da turma para a abrangência do tema energia. 

A exploração das imagens e a sua relação com a energia, despertou a 

curiosidade dos alunos motivando-os para a aprendizagem. 

    

4.6 - Orientações para o professor - 2ª Sessão 

 

• Pretende-se que os alunos “utilizem” a energia solar de uma forma 

apelativa, e descubram como pode ser utilizada com custos reduzidos.  

 

• Pretende-se que os alunos identifiquem as energias renováveis e as não 

renováveis. Devem inferir que o Homem tem necessidade de fazer uma 

gestão equilibrada e sustentada da energia. 

 

• Os alunos deverão relacionar produtos da Ciência e da Tecnologia com o 

desenvolvimento de processos de transformação das energias renováveis 

e os benefícios que produzem na sociedade. 

 

• O conhecimento de que alguns materiais funcionam como colectores, ou 

reflectores da energia solar, permitirá aos alunos compreenderem como o 

abandono desses materiais na floresta pode provocar incêndios. 
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• Ao trabalhar as actividades propostas os alunos desenvolvem, de forma 

interdisciplinar, as competências das áreas de Ciências Físicas e Naturais, da 

Língua Portuguesa, Matemática, Educação Tecnológica, e Educação Visual. 

 

 

4.6.1 – Plano de Aula  

Quadro 4.5 – Registo do Plano de Aula – 2ª Sessão 

2ª Sessão 
Tempo previsto: 14h 

Data: 
06/06/02, 07 

Plano de Aula: 
Energia Solar         

Tema: Energia e 
Sustentabilidade 

Objectivos de 
aprendizagem e 
Vocabulário 

Actividades  Discussão final 

 
 
 
 

- Reconhecer a 
necessidade de 
utilizar energias 
renováveis. 

 
- Reconhecer a 
necessidade de 
energia. 
 
- Identificar o Sol 
como principal 
fonte de energia. 
 
 

 
Vocabulário 
Energia, 
transformação,  

energias renováveis e 
não renováveis. 

 

 
Leitura, interpretação e exploração 
do texto/história “Vamos fazer um 
piquenique” como motivação e 
introdução para o trabalho prático 
investigativo. 
 
O professor coloca questões: 
 _ Então como poderemos fazer para 
assar as salsichas sem fazer uma 
fogueira ou utilizar fogo? 
Os alunos desenham e explicam as 
suas ideias. 
 
 
Em trabalho de grupo, os alunos 
realizam uma experiência, seguindo 
o plano – Actividade 2. 
 Questões: 
 
_ Como assar salsichas utilizando o 
sol? 
 
_ Qual será o melhor material para 
assar as salsichas? 
 
 
 
Apresentação do trabalho à turma. 

 
Diálogo com os alunos 
sobre os conceitos 
aprendidos. 
 
Utilização do 
vocabulário aprendido. 
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Quadro 4.6 – Competências Gerais e Específicas do Plano de Aula – 2ª Sessão 

Competências Gerais 
• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender 

a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

• Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar pensamento próprio; 

• Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar; 

• Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagens 

adequadas a objectivos visados; 

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

decisões; 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 

 
Competências Específicas – Ciências Físicas e Naturais 
Sustentabilidade da Terra 

• Realização de actividades experimentais simples, para identificação de 

algumas propriedades dos materiais, relacionando-os com as suas 

aplicações. 

• Reconhecimento que os desequilíbrios podem levar ao esgotamento 

dos recursos, à extinção das espécies e à destruição do ambiente. 

Viver Melhor na Terra 
• Discussão sobre a importância de procurar soluções individuais e 

colectivas visando a qualidade de vida. 

Terra em Transformação 

• Explicação de alguns fenómenos com base nas propriedades dos 

materiais. 

Competências Específicas – Educação Tecnológica 
Tecnologia e sociedade 

• Procurar descobrir algumas razões que levam a sociedade a aperfeiçoar 

e a criar novas tecnologias. 

Tecnologia e consumo 
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• Compreender a tecnologia como resultado dos desejos e necessidades 

humanas; 

• Predispor-se a escutar, comunicar, negociar e participar como 

consumidor, prudente e crítico. 

Acumulação e transformação de energia 

• Compreender o conceito de material combustível e energético. 

Fabricação-construção 

• Realizar a construção de objectos simples utilizando processos e 

técnicas elementares; 

• Realizar medições simples. 

Competências Específicas – Língua Portuguesa 
Compreensão do oral 

• Capacidade de extrair e reter a informação essencial de discursos em 

diferentes variedades do Português. 

Expressão oral 

• Capacidade de se exprimir de forma confiante, clara e audível, com 

adequação ao contexto e ao objectivo comunicativo. 

Leitura 

• Capacidade para decifrar de forma automática cadeias grafemáticas, 

para localizar informação em material escrito e para apreender o 

significado global de um texto curto. 

Expressão escrita 

• Capacidade para produzir textos escritos com diferentes objectivos 

comunicativos. 

 

Competências Específicas – Educação Visual 
Comunicação visual 

• Ilustrar visualmente temas e situações; 
Competências Específicas - Matemática 
Geometria 

• A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer 

medições e estimativas em situações diversas do quotidiano utilizando 

instrumentos apropriados. 
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Álgebra e Funções 

• A aptidão para construir e interpretar tabelas de valores, gráficos, regras 

verbais e outros processos que traduzem relações entre variáveis, assim 

como para passar de umas formas de representação para outras, 

recorrendo ou não a instrumentos tecnológicos. 

Conteúdos Programáticos – Estudo do Meio 
À Descoberta dos Materiais e Objectos 
1º e 2º anos 

• Realizar experiências com alguns materiais e objectos de uso corrente; 

• Manusear objectos em situações concretas. 

3º e 4º anos 

• Manusear objectos em situações concretas; 

• Identificar fontes luminosas; 

• Observar e experimentar a reflexão da luz em superfícies polidas. 

À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a Sociedade 

3º ano 

• Identificar fontes de energia utilizadas na indústria; 

• Reconhecer as indústrias como fontes de poluição. 

4ºano 

• Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica; 

• Identificar alguns desequilíbrios ambientais provocados pela actividade 

humana. 
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4.6.2 - Diário do Investigador 
 

Dia 2 de Junho  

9h00m 

 

O professor espera que os alunos estejam todos presentes, e como todos os dias 

escreve a data no quadro e pede aos dois alunos destacados para esse dia, 

distribuírem o material.  

9h30m 

Prof. - Agora que já estamos todos, podemos começar a aula. Vamos realizar um 

conjunto de actividades para estudarmos a energia. Vou distribuir um texto para 

lermos (Anexo III). 

 

O professor lê o texto em voz alta e cada aluno segue a leitura. Depois pede para 

fazerem uma leitura silenciosa e de seguida cada um lê uma parte em voz alta. 

Texto/história 

 

Vamos fazer um piquenique! 

Na sala de aula, a professora diz aos seus alunos: 

- Sabem que no próximo dia 5 se comemora o Dia Mundial do Ambiente? A nossa 

escola vai fazer uma visita ao Parque e aproveitamos para fazer um piquenique. 

Acham que é uma boa ideia? 

- Siiiim!!! – Respondem os alunos.  

- Quando vou ao campo passear com a minha família, costumamos assar 

salsichas, é o meu primo que faz a fogueira. - comenta a Rosa. 

- Salsichas assadas são uma óptima ideia, Rosa… mas temos de pensar numa 

forma de não utilizar fogo, porque é perigoso, pode provocar um incêndio. 

- Então como é possível? – pergunta o Francisco. 

-Vamos todos pensar como poderemos fazer para assar as salsichas sem utilizar 

fogo? 
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Prof. – Quem sabe porque é que existe o Dia Mundial do Ambiente? 

Aluna – Para nos lembrarmos que é preciso proteger o ambiente. 

Prof. – Muito bem. Então é preciso proteger o ambiente. Porquê? 

Aluno – Para não haver tanta poluição… 

Aluno – As pessoas deitam lixo para o chão e fica sujo… 

Prof. – O que iam fazer os meninos de que fala o texto, no dia 5 de Junho? 

Aluno – Iam ao parque… 

Aluno – E iam fazer um piquenique. 

Prof. – O que costumava fazer o primo da Rosa para assar as salsichas? 

Aluno – Fazia uma fogueira. 

Prof. – Vocês acham que é uma boa ideia fazer fogueiras no Parque? 

Aluno – Não, as fogueiras podem pegar fogo à floresta e ardem as árvores. 

Prof. – Sabem que as fogueiras para além de provocarem incêndios também 

poluem o ar porque a madeira ao arder liberta dióxido de carbono que polui a 

atmosfera e provoca o Aquecimento Global na Terra. Já ouviram falar? 

Aluno – Não! 

Prof. – Quer dizer que o planeta onde vivemos, como se chama? 

Aluno – Terra! 

Prof. – Está a ficar mais quente por causa da poluição atmosférica, que existe no 

ar, e isso faz derreter o gelo no pólo Norte e no pólo Sul e os animais que vivem 

aí… 

Aluno – Os pinguins… 

A professora mostra o globo e os alunos visualizam os pólos. Mostra também o 

Atlas com imagens dos pólos, dos pinguins e dos ursos polares. 

Prof. – E os ursos polares, podem deixar de existir…, já é uma espécie em perigo 

de extinção… outro problema são o aumento de furacões e tornados, os verões 

mais quentes e os Invernos mais chuvosos… 

Aluno – Eu já vi na televisão o furacão que destruiu as casas e ficou tudo 

inundado… 

Aluno – E as pessoas ficaram sem casa… 

Prof. – Por isso é que é tão importante não poluir. Sabem o que é que polui mais 

a atmosfera? O que as pessoas usam ou fazem e que liberta gases para o ar? 
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Aluno – O fumo das fábricas… 

Prof. – Sim, mas o que polui mais são os automóveis, os transportes que utilizam 

gasolina e gasóleo. Já viram sair fumo do tubo de escape de um carro? 

Aluno – Ó professora eu já vi sair fumo do tubo de escape da mota do meu pai 

Aluno – E eu também… 

Aluno – E dos camiões… 

Prof. – Sabem que a gasolina e o gasóleo é a energia que os carros usam para 

andarem, vem do petróleo. É uma substância retirada da Terra através de furos 

no chão, poços. Vem para Portugal em petroleiros para fábricas para ser 

transformado. Vocês conhecem, quando fomos para a praia passamos por uma… 

Aluno – Tem muitas chaminés altas… 

Prof. - O petróleo é uma fonte de energia, mas pode acabar um dia, então diz-se 

que é uma fonte de energia não renovável. Vamos voltar à nossa história. Como 

poderemos fazer para assar as salsichas sem fazer uma fogueira? 

Aluno – Levamos um assador… 

Prof. – E com que é que funciona? 

Aluno – Com gás… 

Prof. – Também tem chama, polui o ar e pode haver um descuido e provocar um 

incêndio. Vamos pensar… o que é preciso para assar salsichas? Em casa, onde é 

que a mãe as assa? 

Aluno – No fogão. 

Prof. – O que é que o fogão usa para assar? 

Aluno – Uma panela. 

Aluno – É preciso ligar o botão. 

Prof. – Sim, mas o que faz cozinhar os alimentos? 

Aluno – O calor. 

Prof. – Muito bem, e donde vem esse calor? 

Aluno – Liga-se o fogão e dá calor. 

Prof. – E o que é que se liga? 

Aluno – Ao gás. 

Prof. – Mas nem todos os fogões são a gás, o da escola não é. Então como 

funciona? 
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Aluno – É eléctrico, como o de minha casa. 

Prof. – E aqui na sala está calor? 

Alunos – Sim. 

Prof. – Donde vem o calor?...Um dia com o céu coberto de nuvens, também fica 

tão quente como o dia de hoje? 

Alunos – É do Sol… 

Prof. – Muito bem, é o Sol que nos dá luz e calor, é uma fonte de energia, e nunca 

acaba…dizemos que é renovável…  

 

Como estava na hora do intervalo, a professora manda arrumar para lancharem e 

irem ao recreio. 

10h30m –Intervalo 

11h 

Prof. - Vamos então continuar o nosso trabalho. Cada um vai pensar como fazer 

para assar as salsichas, já sabem que não podem usar fogueiras, nem lume… 

vamos pensar e fazer o desenho no rectângulo. Não se esqueçam de explicar a 

vossa ideia. 

 

Os alunos realizam o seu trabalho. Após terminarem cada um apresenta as suas 

ideias ao grupo. 

 

Assim pode-se ver nas imagens a seguir algumas ideias dos alunos.   

 

 

 

 - Eu com as salsichas 

na mão 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Registo de um aluno do 1º Ano 
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- Meninas 

- Menino 

- Salsichas 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Registo de um aluno do 1º Ano 

 

 

 

- Raios do Sol 

- Cor do manto: 

vermelho 

- No campo 

  

 

  

Figura 4.4 – Registo de um aluno do 4º Ano 

 

4.6.3 – Reflexão 
 
Os alunos mostraram-se interessados com a leitura do pequeno texto. O diálogo 

exploratório permitiu fazer a introdução ao trabalho seguinte, partindo das causas 

e efeitos da poluição para a importância do Sol como fonte de energia e à 

necessidade do uso de energias renováveis para diminuir a poluição. 

As narrativas são consideradas estratégias da educação CTS, pois permitem 

discutir pontos de vista e confrontar valores, de acordo com os problemas sócio - 

ambientais. As histórias são um bom recurso para motivar, interessar e chamar a 

atenção das crianças para o ambiente, a ciência e a tecnologia (Pereira, 2002).  
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Na realização do desenho para explicitarem as suas ideias, sobre como assar as 

salsichas, estiveram empenhados e curiosos. 

 

4.6.4 - Diário do Investigador  
 

Dia 7 de Junho  

9h 

 

O professor vai cumprimentando os alunos que chegam, pede aos alunos 

destacados para distribuírem o material e escreve a data no quadro. 

 

9h15m 

Pergunta aos alunos se ainda se lembram do texto sobre o piquenique e as ideias 

que tiveram para assar as salsichas. Provoca o diálogo para que os alunos 

cheguem à conclusão que é necessário construir um objecto para colocar as 

salsichas ao Sol. 

 

Prof. – Será que as salsichas vão assar no prato? Então e se ficarmos com elas 

nas mãos…vamos imaginar que as salsichas assavam …o que aconteceria às 

mãos? Também assavam…era um perigo…então talvez seja melhor termos um 

assador…que vocês possam fazer, como estes por exemplo. 

 

A professora mostra o plano dos assadores (Anexo IV) e as caixas para que os 

alunos possam ter um ponto de partida e uma ideia mais concreta que lhes 

permita passar à parte mais importante do trabalho, tentar obter uma resposta à 

questão “Qual o melhor assador para assar as salsichas?” 

 

Distribui o plano aos grupos e diz-lhes para pensarem qual será o melhor assador 

para assar as salsichas. Cada grupo pode ter três caixas, por isso podem usar 

três materiais, que tenham alguma diferença e que existam na escola.  
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Depois de deixar os alunos trocarem ideias nos seus grupos, verifica que é 

necessário ajudá-los. Então provoca uma discussão para promover a troca de 

ideias. 

 

Prof. – Precisamos de alguma coisa que aumente a luz do Sol, o que poderá ser? 

Aluno – Uma lupa. 

Prof. – Sim, a lupa aumenta mas, querem ver (mostra o efeito da lupa ao sol sob 

uma folha), faria queimar a salsicha num ponto, não assaria por todo, além de que 

ficaria muito caro. 

Aluno – É o espelho que faz uma luz muito forte, professora. 

Prof. – Então o espelho pode ser um material para colocarem numa das caixas e 

os outros dois, o que poderão ser? Porque é que no Verão as pessoas usam 

roupas claras, ou brancas, olhem para as vossas? 

Aluno – Porque são mais frescas… 

Prof. – Então é porque há alguma relação entre as cores e o Sol…cada grupo vai 

então pensar em três materiais diferentes e vai construir os assadores para fazer 

a experiência. 

 

O professor percorreu os grupos para ver o que cada um tinha decidido acerca do 

material a colocar, e como tinha dado uma referência para a cor, os grupos 

decidiram por cores diferentes de cartolina para além do espelho. 

Os alunos mostraram grande entusiasmo na construção dos assadores. Os 

professores e a AAE ajudaram a colar o papel espelhado e a agrafar os suportes 

para o espeto. Cada grupo identificou os seus assadores. Esta actividade 

decorreu durante toda a manhã.  

 

13h15m 

No período da tarde os alunos continuaram em grupo a realizar o plano da 

investigação e a registar as previsões (Anexo IV). A professora deslocou-se de 

grupo em grupo, observando e ajudando os alunos na realização dos registos, 

optando sempre por uma atitude questionadora que colocasse os alunos a 

pensarem nas possíveis respostas. 
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4.6.5 - Os registos 
 
Cada aluno, no seu grupo, preencheu a sua folha de registo depois de debaterem 

entre si e com a ajuda da professora, qual a questão que despoleta a 

investigação, quais as variáveis e os materiais necessários. 

 

 

 

 

- Qual é o melhor 

material para assar a 

salsicha? 

- Espelho; vermelho; cor-

de-laranja. 

- Caixas iguais, o mesmo 

tempo e a mesma 

posição, salsichas 

iguais. 

- O tempo; a 

temperatura; ver se as 

salsichas estão assadas. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Exemplo de um registo (GB) 

 

 

Seguem-se os registos dos quatro grupos, GA, GB, GC e GD quanto à variável 

independente, o que muda nos três assadores é a base. Cada grupo pensou 

utilizar papel espelhado autocolante e duas cartolinas de cores diferentes como a 

seguir se pode ver: 
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Quadro 4.7 – Registo das Variáveis Independentes 

GA GB GC GD  

O que vou 

mudar 

(variável 

independente) 

 

Espelho 

Vermelho 

Castanho 

 

Espelho 

Vermelho 

Cor de laranja 

 

Espelho 

Amarelo 

Preto 

 

Espelho 

Branco 

Preto 

  

Todos os grupos registaram que para a experiência ser correcta precisam de 

manter as caixas, as três têm que ser iguais, têm que ser colocadas na mesma 

posição em relação ao Sol e as salsichas também têm que ser todas iguais. 

 

A professora pergunta: Como vamos saber qual é o melhor assador? 

Aluno – Quando a salsicha estiver assada. 

Prof. – Como vamos fazer para saber se estão assadas?  

Aluno – Provamos as salsichas. 

Prof. – Vocês são muitos e as salsichas poucas e tinham que provar mais do que 

uma vez. Quem tem outra ideia? 

Aluno – Olhamos e vemos quando estão assadas. 

Prof. – Mas não haverá uma maneira mais correcta? O que vamos usar para 

assar as salsichas? 

Aluno – O Sol. 

Prof. – Então o que vem do Sol, qual é a energia do Sol e que assa as salsichas? 

Aluno – Calor! 

Prof. – E quando queremos saber se está calor, o que fazemos? 

Aluno – Usamos o termómetro. 

Combinámos que a salsicha que fica assada em primeiro lugar é a que atinge a 

temperatura mais elevada, para tal utiliza-se um termómetro de infra-vermelhos 

para medir a temperatura das salsichas. 

Em relação à variável dependente, o que se vai observar ou medir, todos os 

grupos registaram que iam medir a temperatura das salsichas e o tempo que 

demoram a assar. 



 

 

  

73 

Os alunos escreveram os materiais a utilizar nesta experiência e que são: 

espelho, cartolina (cada grupo (G) A, B, C e D, referencia as cores que vai 

utilizar), caixas de sapatos, espetos, fita-cola, tesoura, salsichas, relógio, 

termómetro e Sol. 

A professora questionou cada grupo sobre qual achavam que era o melhor dos 

três assadores para assar a salsicha e as respostas foram as seguintes: 

 

Quadro 4.8 – Registo das respostas sobre as previsões dos alunos 

GA GB GC GD 

Qual acham 

que é o 

melhor 

assador? 

Não se 

entenderam, 

uns diziam o 

espelho e uma 

dizia que era o 

castanho. 

O espelho Não se 

entenderam, 

uma dizia o 

espelho e 

outra o 

amarelo. 

O espelho 

 
 
A professora sugeriu aos grupos que não se entendiam quanto ao que seria o 

melhor assador que teriam que tomar uma decisão, ou escolhiam as duas 

hipóteses ou optavam por uma. 

Quando registaram as previsões verificou-se que quase todos tinham escrito a 

mesma previsão: 

 

GA – “Eu acho que os raios de sol vão assar a salsicha.” 

GB – “Vai acontecer que as salsichas estão todas assadas.” 

GC – “A salsicha vai aquecer com o sol. A salsicha vai estar numa caixa.” 

GD – “Na caixa de papelão eu penso que vai assar as salsichas.” 

 

A discrepância entre o que disseram oralmente e o que escreveram talvez se 

deva ao facto da própria turma funcionar como um grupo e os alunos terem 

trocado de ideias entre grupos, uma vez que a disposição das mesas os coloca 

fisicamente próximos uns dos outros devido ao espaço da sala de aula. 
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 - Eu acho que os raios de sol 

vão assar a salsicha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4.6 – Exemplo de um registo (GA) 

 

 

 

 

 

 

- A salsicha vai aquecer com o sol a 

salsicha vai estar numa caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                 

      Figura 4.7 – Exemplo de um registo (GC) 
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4.6.6 - Diário do Investigador 
 

Dia 16 de Junho 

9h30m 

 

Devido à chuva só hoje é possível realizar a experiência e colocar os assadores 

ao Sol com as salsichas para verificar qual é o melhor assador.  

Os alunos sentam-se de acordo com os grupos estabelecidos, a professora 

distribui os assadores pelos grupos, assim como os espetos necessários. Coloca 

o seguinte problema: 

São quatro grupos e cada um precisa de três salsichas. Quantas salsichas tenho 

que ter para vos dar? Os alunos respondem que são doze e um vai ao quadro 

explicar como chegou a esse resultado. 

A professora volta a perguntar: Se cada lata tem seis salsichas, de quantas latas 

preciso? Os alunos respondem que são precisas duas latas. Volta a questionar: 

Cada lata custou-me sessenta cêntimos, quanto dinheiro gastei? (Esta pergunta é 

dirigida à turma mas espera-se a resposta dos alunos do 3º e 4º anos). 

Respondem acertadamente. 

Então abre as duas latas e distribui três salsichas por cada grupo. As professoras 

e a AAE ajudam a colocar as salsichas no espeto. 

Os alunos levam os assadores para o exterior da sala de aula, junto à parede sul 

e colocam os assadores virados para o Sol. É colocado num local visível para 

todos um relógio de cozinha (existente na escola), por ser grande e de fácil 

leitura. Os alunos registam as horas e também a temperatura de cada uma das 

salsichas. 

Os alunos mostram-se interessados e curiosos, perguntam constantemente se 

vão comer as salsichas, ao que a professora responde que talvez se possam 

provar… 

Houve a necessidade de reorientar por duas vezes a posição dos assadores em 

relação ao Sol. Os alunos puderam verificar que com o passar do tempo a 

posição da Terra em relação ao Sol se modifica (movimento aparente do Sol). 
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Fazem mais dois registos, um às 13h25m e outro às 15h25m. Facilmente 

verificam que a salsicha do assador que tem espelho atinge uma temperatura 

mais elevada. 

Quanto ao aspecto das salsichas, podem observar que com o tempo de 

exposição ao Sol elas passam de lisas e claras, a rugosas e mais escuras. Pode-

se dizer que quanto ao aspecto não se verificam diferenças significativas entre as 

três salsichas. 

Afinal não se puderam provar as salsichas devido a uma invasão de formigas que 

entretanto tinham descoberto as salsichas, para tristeza dos alunos. 

 

 

 

 

 
Figura 4.8 – Assadores do GC 

 

 

 

 
Figura 4.9 – Assadores do GD 
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Figura 4.10 – Assadores do GB 

 

 

 

Figura 4.11 – Assadores do GA 

 

 

 

15h40m 

Após a recolha dos dados, os alunos realizaram o gráfico e teceram as 

conclusões a partir da comparação entre o que tinham previsto e as observações 

que realizaram. Todos os grupos concluíram que o melhor assador é o que possui 

o espelho. 

 

 Assim este conhecimento permite-lhes dizer que o melhor material para utilizar a 

luz do Sol é o espelho. Este mesmo conhecimento também pode ser utilizado 
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para a prevenção de incêndios florestais pois uma lata abandonada na floresta 

pode ser prejudicial e contribuir para provocar um incêndio. 

Cada grupo apresentou o seu trabalho e as conclusões a que chegou. 

 

 

 

Apresentam-se de seguida os exemplos dos registos realizados pelos alunos no 

grupo. 
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Quadro 4.9 – Registo dos dados das observações do GD 

10h 30m 13h 25m 15h 25m Observação 
Temperatura [graus Celsius] / aspecto 

Branco 27,40 / Claras e lisas 37,10 / Escuras e 
rugosas 36,80 / Mais escuras   

Espelho 27,40 / Claras e lisas 38,40 / Escuras e 
rugosas 37,30 / Mais escuras  

Preto 27,40 / Claras e lisas 34,90 / Escuras e 
rugosas 35,30 / Mais escuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Registo das observações do GD 
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Quadro 4.10 – Registo dos dados das observações do GB 

10h 30m 13h 25m 15h 25m 
Observação 

Temperatura [graus Celsius] / aspecto 

Espelho 27,40 / Lisas 32,20 /  35,70 / Escuras 

Vermelho 27,40 / Lisas 29,80 /  35,10 / Escuras 

Cor-de-laranja 27,40 / Lisas 29,50 /  35,30 / Escuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Figura 4.13 – Registo das observações do GB 
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Quadro 4.11 – Registo dos dados das observações do GA 

10h 30m 13h 25m 15h 25m Observação 

Temperatura [graus Celsius] / aspecto 

Castanho 27,40 / Lisas e claras 27,80 / Escuras 36,00 / Rugosas 

Espelho 27,40 / Lisas e claras 28,50 / Escuras 37,20 / Rugosas 

Vermelho 27,40 / Lisas e claras 26,50 / Escuras 36,20 / Rugosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Registo das observações do GA 
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Quadro 4.12 – Registo dos dados das observações do GC 

10h 30m 13h 25m 15h 25m Observação 
Temperatura [graus Celsius] / aspecto 

Espelho 27,40 / Claras e lisas 36,90 / Escuras e 
rugosas 36,40 / Escuras e rugosas 

Amarelo 27,40 / Claras e lisas 34,70 / Escuras e 
rugosas 35,10 / Escuras e rugosas 

Preto 27,40 / Claras e lisas 35,80 / Escuras e 
rugosas 34,90 / Escuras e rugosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Registo das observações do GC 
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Figura 4.16 – Gráfico do GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Gráfico do GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Gráfico do GA 
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Figura 4.19 – Gráfico do GC 

 

 

4.6.7 – Reflexão 
 
Estas actividades não avulsas, mas executadas dentro de um contexto próximo 

das vivências das crianças permitiram atribuir sentido aos acontecimentos e 

construir “pequenas ideias” que vão sendo relacionadas com outros 

acontecimentos e situações a partir de experiências mais alargadas. Ao associar 

e relacionar as ideias vindas de experiências diferentes vão construindo e 

alargando o seu conhecimento partindo das “pequenas ideias” para as “grandes 

ideias” (Harlen, 2000). Esta actividade prática investigativa implicou a utilização 

de processos científicos que fazem parte da educação em ciência, e que se 

traduzem por “formas de raciocínio e destrezas intelectuais usadas de forma 

sistemática na actividade científica” (Pereira, 2002, pp 44). Os alunos partiram de 

um problema “Como assar uma salsicha utilizando uma energia renovável” e 

tentaram responder à questão “Qual é o melhor assador para assar a salsicha?” 

de forma a tentar encontrar uma solução para o problema. Identificaram as 

variáveis, dependentes, independentes e de controlo, os materiais a utilizar e 

realizaram as previsões do que pensaram que ia acontecer. De seguida 

observaram, realizaram medições e recolheram os dados, que foram 

interpretados de modo a suportar ou contradizer as previsões e a hipótese 
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levantada. Estes processos científicos são competências mentais importantes na 

cultura científica e só se aprendem através da sua prática (Aikenhead, 1998). 

Todo este trabalho esteve assente em situações comunicacionais quer orais, 

aquando das discussões de ideias no grupo e da apresentação do trabalho à 

turma, quer escritas através dos registos.  

 

 

4.7 – Orientações para o professor – 3ª Sessão 
 

• Pretende-se que os alunos observem vários objectos e consigam identificar 

qual a forma de energia que necessitam para funcionarem. Os alunos 

devem associar as pilhas à energia eléctrica. 

 

• Os alunos devem conhecer o funcionamento dos objectos eléctricos bem 

como as regras de segurança para uma boa utilização. Devem estar 

conscientes dos riscos inerentes à utilização da electricidade.  

 

• Pretende-se que os alunos pesquisem formas de poupar energia e as 

divulguem na comunidade devido à sua importância. É fundamental 

diminuir os gastos de energia para se conseguir um desenvolvimento 

sustentável da mesma.  

 

• Espera-se que os alunos consigam aceder à INTERNET, se tal não for 

possível o professor facultará o material de forma a realizarem as 

pesquisas sugeridas e retirarem a informação necessária para elaborarem 

o trabalho de grupo proposto. 

 

• Prevê-se um aumento de consumo energético e uma diminuição das fontes 

de energia não renovável, o que leva vários países do mundo a 

considerarem como opção a energia nuclear. 
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4.7.1 – Plano de aula 

Quadro 4.13 – Registo do Plano de Aula - 3ª Sessão 

3ª Sessão 
Tempo previsto: 
 

Data: 
06/06/19,
20,21 
 

Plano de Aula: Vamos poupar 
energia 

Tema: Energia 
e 
Sustentabilida
de 

Objectivos e 
Vocabulário 

Actividades  Discussão 
final 

 
Objectivos 
-Conhecer e 
aplicar alguns 
cuidados na 
utilização de 
aparelhos 
eléctricos. 
 
-Saber o que 
fazer para poupar 
energia. 
 
-Adoptar atitudes 
relacionadas com 
a energia que 
contribuam para a 
sustentabilidade. 
 
 

 
 

Vocabulário 
Energia, poupar, 
sustentabilidade. 

Em trabalho de grupo: 
Observa vários objectos de uso comum: 
lanterna, termómetro digital, secador de 
cabelo e comando de televisão. 
 
Que forma de energia utilizam estes 
objectos? 
Como funcionam?  
Que cuidados devemos ter na sua 
utilização?  
 
 
Investiga o que podes fazer para poupar 
energia. 
 
Elabora um desdobrável para dares à tua 
família e amigos. 
 
Sites onde podes encontrar informação: 
 
http://area-energia.pt/uh_poupar.htm 
http://www.esec.fogueteiro.rtcs.pt/Jornal/Nar
ede/activid/Ambiente/poupenerg.htm 
http://elektron.no.sapo.pt/infantil/infelectricid
ade.htm 
http://sotaodaimes.chrome.pt/Sotao/histor48
_2.html 
Procura num motor de busca “poupar 
energia” 
 
 
Em trabalho individual, os alunos realizam 
uma experiência que lhes permita responder 
à questão: “Como acender uma lâmpada?”  
Experimenta utilizando uma pilha, um fio de 
cobre e uma lâmpada. Faz os registos. 
 
 
 
 

 
Comunicação 
aos colegas da 
turma sobre o 
trabalho 
realizado. 
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Quadro 4.14 – Competências Gerais e Específicas do Plano de Aula – 3ª Sessão 

Competências Gerais 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender 

a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

• Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar; 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

• Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

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

decisões. 

 

Competências Específicas – Ciências Físicas e Naturais 

Sustentabilidade da Terra 

• Reconhecimento da utilização dos recursos nas diversas actividades 

humanas. 

• Reconhecimento do papel desempenhado pela indústria na obtenção e 

transformação dos recursos. 

• Conhecimento da existência de objectos tecnológicos, relacionando-os 

com a sua utilização, em casa e em actividades económicas. 

• Reconhecimento que os desequilíbrios podem levar ao esgotamento 

dos recursos, à extinção das espécies e à destruição do ambiente. 

 

Competências Específicas – Educação Tecnológica 

Tecnologia e sociedade 

• Descrever alguns objectos e sistemas simples que fazem parte do 

mundo tecnológico e tentar compreender a sua relação com as 

necessidades do homem; 

• Desenvolver a sensibilidade para observar e entender alguns efeitos 

produzidos pela tecnologia na sociedade e no ambiente; 

• Procurar descobrir algumas razões que levam a sociedade a aperfeiçoar 
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e a criar novas tecnologias. 

Tecnologia e consumo 

• Compreender a tecnologia como resultado dos desejos e necessidades 

humanas; 

• Predispor-se a escutar, comunicar, negociar e participar como 

consumidor, prudente e crítico. 

Processo tecnológico 

• Descrever oralmente um objecto do seu envolvimento, a partir da 

observação directa; 

• Relacionar os objectos de uso diário com as funções a que se destinam. 

 

Competências Específicas – Língua Portuguesa 

Expressão Oral 

• Capacidade de se exprimir de forma confiante, clara e audível, com 

adequação ao contexto e ao objectivo comunicativo. 

Leitura 

• Capacidade para decifrar de forma automática cadeias grafemáticas, 

para localizar informação em material escrito e para apreender o 

significado global de um texto curto. 

Expressão escrita 

• Capacidade para produzir textos escritos com diferentes objectivos 

comunicativos. 

Competências Específicas – Educação Visual 

Comunicação visual 

• Explorar a relação imagem-texto na construção de narrativas visuais. 

Elementos da forma 

• Conhecer e aplicar os elementos visuais – linha, forma, plano – e a sua 

relação com as imagens disponíveis no património cultural e natural. 

Conteúdos Programáticos – Estudo do Meio 

À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a Sociedade 

• Conhecer e aplicar alguns cuidados na utilização e conservação de objectos. 
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4.7.2 - Diário do Investigador 
 

Dia 19 de Junho 

13h15m 

 

Os alunos, em trabalho de grupo, observam vários objectos (secador de cabelo, 

termómetro digital, lanterna e comando de televisão). No registo de actividade 

(Anexo V) desenham os objectos, escrevem qual a energia que utilizam e quais 

as medidas de segurança. Revelaram interesse pela realização desta actividade. 

A professora percorreu os grupos questionando e provocando o conflito entre as 

ideias dos alunos e as ideias científicas que se esperam que os alunos revelem. 

Cada grupo apresentou o seu trabalho à turma e o professor aproveitou para 

lançar a discussão sobre qual a energia utilizada. Verificou-se que os alunos têm 

dificuldade em associar as pilhas à energia eléctrica. 

 

 

 

Termómetro; O termómetro 

utiliza pilhas, electricidade; Ter 

cuidado para não cair ao chão. 

Lanterna; A lanterna 

electricidade; Não podemos pôr 

à boca. 

Secador; Utiliza electricidade; 

Não pode ter água. 

Comando; Utiliza electricidade; 

Não podemos meter o comando 

na água 

 

Figura 4.20 – Exemplo de um registo de um aluno 
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4.7.3 - Reflexão 

Ao realizarem o trabalho os alunos mostraram rapidamente que o secador de 

cabelo utiliza electricidade para funcionar mas quanto aos outros objectos 

hesitaram com alguma dificuldade em associar as pilhas à energia eléctrica. Foi 

necessário provocar o conflito entre as ideias prévias dos alunos e que são muito 

resistentes à mudança, e as ideias científicas. Para tal o professor assume o 

papel de mediador que através do questionamento leva a criança a pensar e a 

reflectir, assim promove o conflito entre as ideias das crianças e as ideias que 

elas devem construir (Pereira, 2002). 

 

4.7.4 - Diário do Investigador 
 

Dia 20 de Junho 

13h30m 

 

O professor explica aos alunos que irão realizar uma experiência para dar 

resposta à seguinte questão: Como acender uma lâmpada? Explica-lhes e 

mostra-lhes uma pilha, uma lâmpada e um fio de cobre que devem usar para 

realizar a experiência. Como colocar os três materiais de modo a que a lâmpada 

se acenda é o que cada um deve pensar e depois registar no espaço das 

previsões (Anexo VI). Após todos os alunos terem realizado o desenho de como 

prevêem que a lâmpada se acenda o professor distribui o material aos alunos e 

pede-lhes que experimentem acender a lâmpada de acordo com o que 

desenharam. É claro que a lâmpada não acende para grande espanto dos alunos. 

Então o professor diz para tentarem de outra maneira até conseguirem. O aluno 

mais velho foi o que conseguiu em primeiro lugar e ficou tão contente que 

resolveu ajudar os outros. O professor deixou, após algum tempo pois viu que de 

outra forma era difícil para os mais novos. Foi um entusiasmo e à medida que iam 

conseguindo ajudavam os colegas e diziam: “olha, olha, vês, acende, é assim….”. 
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O professor deixou experimentarem à vontade para depois realizarem o registo da 

observação na folha da actividade. 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Registo da actividade “Como acender uma lâmpada?” aluno do 1º ano 
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Figura 4.22 – Registo da actividade “Como acender uma lâmpada?” aluno do 2º ano 

 

Figura 4.23 – Registo da actividade “Como acender uma lâmpada?” aluno com trissomia 21 
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4.7.5 - Reflexão 

É uma actividade importante para os alunos realizarem por dois motivos 

essenciais: primeiro por que os alunos não associam as pilhas à electricidade, e 

ao verem a lâmpada a acender verificam que foi devido à energia eléctrica 

produzida pela pilha; segundo permite-lhes construir o conhecimento de que a 

pilha precisa de estar conectada aos dois pólos para funcionar. Esta é uma causa 

de avaria normal de objectos que funcionam a pilhas. Segundo Qualter (1995) 

existam poucos estudos acerca do que as crianças pensam sobre a origem da 

electricidade e quando lhes perguntam, o que faz a luz aparecer, elas tendem a 

dizer que a luz precisa de electricidade, por outro lado as crianças não 

estabelecem uma relação entre a electricidade e as pilhas ou baterias. A 

realização desta actividade permite-lhes relacionar as pilhas com electricidade. 

Este conhecimento possibilita aos alunos a percepção de que no dia-a-dia cada 

vez mais se utilizam aparelhos portáteis que funcionam com energia eléctrica 

fornecida por baterias (computador portátil, consola de jogos, telemóvel, etc.).   

 

4.7.6 - Diário do Investigador 
 

Dia 21 de Junho 

13h15m 

 

O professor propôs aos alunos, uma vez que a INTERNET não está a funcionar, 

para consultarem as páginas impressas e gravadas em CD com a informação 

retirada dos sítios referenciados a fim de poderem realizar a pesquisa sobre como 

poupar energia. Em grupo consultaram o material fornecido. Passado o tempo 

que se considerou necessário o professor pediu para cada grupo apresentar o 

trabalho à turma. Dois grupos tinham seleccionado o trabalho da escola do 

Fogueteiro e foi proposto a todos se concordavam em adoptar esse para colocar 

no desdobrável. Todos aceitaram. A partir daí a professora pediu sugestões para 

a forma, ou desenho e cor do desdobrável. Como surgiram quatro propostas: um 
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Sol, uma flor, um raio e uma lâmpada, procedeu-se à votação e ganhou a 

lâmpada por maioria dos votos. Um aluno sugeriu que a melhor cor seria o 

amarelo. Este mini cartaz será entregue aos pais na festa de fim de ano, dedicada 

à energia.  

Os alunos continuaram a visualizar o CD para poderem ter uma noção do 

conhecimento existente sobre o tema que estudaram. 

 

4.7.7 – Reflexão 

As medidas de poupança energética seleccionadas estão de acordo com o 

defendido pela UNESCO (2002). Convém que os alunos saibam que poupar 

energia não está só relacionado com a utilização da electricidade mas também 

com o diminuir o consumo de todos os bens, não desperdiçar e aplicar a política 

dos 3R’s.  

Para o uso racional da energia não é suficiente a concepção educacional do 

mesmo. A sua eficácia depende do envolvimento social e da ligação afectiva e 

cognitiva com o tema. Assim a integração do sistema educacional nas políticas 

para o controle do consumo de energia revela-se eficiente permitindo uma atitude 

consciente capaz de se manter no tempo (Dias et al, 2005). 

Todos os trabalhos serão exibidos na exposição de fim de ano que se costuma 

realizar na escola, aberta à comunidade, assim como na exposição das Escolas 

de Barca em Setembro, integrada nas Festas do Senhor de Sta Cruz, da 

Freguesia de Barca. 

 

4.8 – Avaliação 
 

Embora os alunos da turma sejam 20 apenas vão ser contabilizados 18 

questionários por se considerar inviável este tipo de tarefa para o aluno com 
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trissomia 21 e também porque o aluno com hiperactividade não realizou o 

questionário da Pós-Impl. 

 

Quadro 4.15 – Modalidades, questões e objectivos do questionário 

Modalidade Questão Objectivos 

Pergunta fechada Q1 – Para que é preciso 

energia? 

Reconhecer a presença de energia 
em situações do quotidiano. 

Pergunta fechada Q2 – De onde vem a energia 

que usamos no dia-a-dia? 

Identificar as fontes de energia. 

Pergunta aberta Q3 - De onde vem a energia que 

faz um carro funcionar? 

Conhecer a fonte de energia 

utilizada pelos automóveis. 

Pergunta aberta Q4 – Qual é a energia que faz 

um computador funcionar? 

Conhecer a aplicação da energia 

eléctrica para fazer funcionar 

aparelhos eléctricos. 

 

Pergunta aberta Q5 – Onde é produzida essa 

energia? 

Saber onde se produz energia 

eléctrica. 

Pergunta aberta Q6 – Como é transportada, esse 

energia, desde que é 

produzida até chegar ao 

computador? 

Saber como é transportada a 

energia eléctrica. 

 

Pergunta aberta Q7 – De onde vem a maior parte 

da energia que tu utilizas? 

Identificar a principal fonte de 

energia utilizada actualmente. 

Pergunta aberta Q8 – Como podes diminuir os 

gastos de energia? 

Saber como reduzir o “consumo” de 

energia. 
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Pergunta fechada Q9 – Liga os desenhos à 

posição correcta de 

maneira que possas usar a 

energia do Sol para fazer 

música. 

Ter noção do fluxo de energia 

(transformação) em situações do 

quotidiano. 

 

Pergunta fechada 
Q10 – Liga os desenhos à 

posição correcta, de 

maneira que possas usar a 

energia do gás para fazer 

subir o Balão. 

Ter noção do fluxo de energia 

(transformação) em situações do 

quotidiano. 

 

Pergunta fechada Q11 – Escreve Sim(S) ou 

Não(N) se já ouviste falar 

de: 

Conhecer expressões relacionadas 

com energia e ambiente. 

 

Pergunta fechada 
Q12 – Lê com atenção e 

escreve Verdadeiro (V) ou 
Falso (F) nas frases 
seguintes: 

Cruzar informação. 

 

O tratamento dos dados foi efectuado com recurso ao programa Excel para a 

obtenção das percentagens. Devido ao número reduzido de questionários optou-

se por calcular as frequências manualmente, sem o recurso a algum programa 

específico. 
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Quadro 4.16 - Resultados das respostas para as perguntas fechadas Q1 -  Pré-Impl 

 

Q1 – Para que serve a energia? 
 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Fazer andar um carro 7 38,89 
Aquecer a casa 8 44,44 
Cozinhar 11 61,11 
Falar com os amigos 3 16,67 
Iluminar a casa 8 44,44 
Jogar à bola 9 50,00 
Ligar a máquina da roupa 7 38,89 
Fazer café 6 33,33 
Ligar o aspirador 7 38,89 
Estudar 12 66,67 
 
 
 

Quadro 4.17 - Resultados das respostas para as perguntas fechadas Q1 -  Pós-Impl 

 

Q1 – Para que serve a energia? 
 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Fazer andar um carro 18 100,00 
Aquecer a casa 18 100,00 
Cozinhar 18 100,00 
Falar com os amigos 16 88,89 
Iluminar a casa 18 100,00 
Jogar à bola 15 83,33 
Ligar a máquina da roupa 18 100,00 
Fazer café 18 100,00 
Ligar o aspirador 18 100,00 
Estudar 18 100,00 
 
 
Ao analisar estes dados verifica-se que na Pré-Impl, mais de metade dos alunos 

afirma que a energia “serve” principalmente para estudar e cozinhar. Metade diz 

que “serve” para jogar à bola. 66,67% dos alunos diz que a energia “serve” para 

estudar, 61,11% diz que “serve” para cozinhar e 50,00% para jogar à bola. 

Apenas 3 alunos, 16,67%, referem que a energia “serve” para falar com os 

amigos. Estas respostas estão de acordo com as concepções encontradas por 
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Trumper (1993), concepção antropocêntrica, segundo a qual os alunos associam 

a energia principalmente a actividades humanas e esforço. 

Na Pós-Impl o cenário é muito diferente verificando-se que os 18 alunos 

seleccionaram 100% das respostas, à excepção de duas “Falar com os amigos” 

88,89% e “Jogar à bola” 83,33%. Pode-se assim inferir que 15 dos 18 alunos, 

após a implementação das actividades referiram que a energia está presente em 

todas as manifestações da nossa vida e em tudo o que nos rodeia. A energia, 

para este nível de ensino, deve ser entendida como a propriedade que permite a 

ocorrência de mudanças num sistema (Wenham, 1995). 

Segundo Black e Harlen (2000), pode-se utilizar a energia para explicar os 

fenómenos relacionados com o movimento das máquinas e motores, dos animais, 

o crescimento das plantas, o calor, o som e a luz. 

 
 

Quadro 4.18 - Resultados das respostas para a pergunta fechada Q2 -  Pré-Impl 

Q2 – De onde vem a energia que 
usamos no dia-a-dia? 

Número de 
respostas 

(Frequência) 
Percentagem 

Do carvão 0 0,00 
Da electricidade 7 38,89 
Da água 6 33,33 
Do Sol 8 44,44 
Das plantas e animais 5 27,78 
Da madeira 0 0,00 
Das pedras 2 11,11 
Do vento 3 16,67 
Do petróleo 1 5,56 
Do lixo 1 5,56 
Das ondas 3 16,67 
Dos alimentos 11 61,11 
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Quadro 4.19 - Resultados das respostas para a pergunta fechada Q2 -  Pós-Impl 

Q2 – De onde vem a energia que 
usamos no dia-a-dia? 

Número de 
respostas 

(Frequência) 
Percentagem 

Do carvão 16 88,89 
Da electricidade 17 94,44 
Da água 17 94,44 
Do Sol 18 100,00 
Das plantas e animais 16 88,89 
Da madeira 16 88,89 
Das pedras 2 11,11 
Do vento 16 88,89 
Do petróleo 16 88,89 
Do lixo 16 88,89 
Das ondas 16 88,89 
Dos alimentos 16 88,89 
 
 
O quadro das respostas da Pré-Impl mostra que 11 alunos, representam 61,11% 

da amostra, referem que a energia que “usam” vem dos alimentos, enquanto que 

44,44 % dizem “usar” a energia do Sol e 38,89% a energia que “vem” da 

electricidade, nenhum aluno diz usar a energia que “vem” da madeira. 

Na Pós-Impl pode-se verificar que todos os alunos, 100,00%, referem que 

“utilizam” a energia proveniente do Sol, enquanto 94,44%, ou seja 17 alunos 

dizem “utilizar” a água e a electricidade, 88,89% dizem “utilizar” a energia 

proveniente do carvão, das plantas e animais, da madeira, do vento, do petróleo, 

do lixo, das ondas e dos alimentos, apenas 2 alunos, 11,11% das respostas, 

considera que a energia “provém” das pedras.  

A aluna do 3º ano que seleccionou apenas o Sol como fonte de energia, quando 

interpolada para explicar a razão da sua escolha disse que toda a energia vinha 

do Sol. Os alunos referiram que “utilizaram” a energia das ondas porque a 

experimentaram durante a colónia balnear quando a professora ensinou a fazer 

“jacaré”, que consiste em alongar o corpo na zona de rebentação da onda e 

aproveitar a energia para se deslocar até à areia. Ao considerarem o lixo como 

fonte de energia mostraram que retiveram o conhecimento da existência da 
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Central de Valorização Energética da Lipor situada junto à IC24, no percurso para 

a praia. 

Quadro 4.20 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q3 Pré-Impl 

Q3 – De onde vem a energia que faz um 
carro funcionar? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 4 22,22 
“vem do motor” 6 33,33 
“do petróleo” 2 11,11 
“da gasolina” 3 16,67 
“da chave” 1 5,56 
“dos cabos” 1 5,56 
“da electricidade” 1 5,56 

 

Quadro 4.21 - Resultados das respostas para a pergunta aberta -  Q3 Pós-Impl 

Q3 – De onde vem a energia que faz um 
carro funcionar? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 1 5,56 
“do petróleo” 9 50,00 
“da gasolina” 7 38,89 
“é a bateria” 1 5,56 
 

No que respeita à fonte energética utilizada para fazer funcionar um carro apenas 

2 alunos, 11,11% na Pré-Impl referiram o petróleo e 3 alunos, 16,67% a gasolina. 

Na Pós-Impl verifica-se que 9 alunos, 50,00%, consideraram ser o petróleo a 

fonte de energia, enquanto 7 alunos, 38,89%, afirmaram que os carros utilizam 

gasolina. 
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Quadro 4.22 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q4 Pré-Impl 

Q4 – Qual é a energia que faz um 
computador funcionar? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 2 11,11 
“da electricidade” 7 38,89 
“da ficha” 6 33,33 
“pilhas” 1 5,56 
“é o ar da noite e do dia” 1 5,56 
“carrega-se no botão” 1 5,56 

 

Quadro 4.23 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q4 Pós-Impl 

Q4 – Qual é a energia que faz um 
computador funcionar? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

“da electricidade” 16 88,89% 
“da ficha” 1 5,56% 
“vem da luz” 1 5,56% 
 

Pode-se verificar no quadro das respostas para a pergunta Q4, durante a Pré-

Impl, que 7 alunos o que corresponde a 38,89% da amostra, disseram ser a 

electricidade que faz um computador funcionar, enquanto 6 alunos o que 

corresponde a 33,33% da amostra, disseram que a energia vem “da ficha”. Já na 

Pós-Impl 16 alunos, 88,89% dos inquiridos, afirmaram que a energia necessária 

para o funcionamento do computador é a electricidade. 
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Quadro 4.24 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q5 Pré-Impl 

Q5 – Onde é produzida essa energia? 
Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 11 61,11 
“vem do sol” 1 5,56 
“nos postes de electricidade” 1 5,56 
“vem das fábricas” 1 5,56 
“tomada” 3 16,67 
“é produzida pelas coisas que fazem 
funcionar tudo” 

1 
5,56 

 

Quadro 4.25 - Resultados das respostas para a pergunta aberta -  Q5 Pós-Impl 

Q5 – Onde é produzida essa energia? 
Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 4 22,22 
“centrais eléctricas” 8 44,44 
“pelo Sol” 5 27,78 
“da luz” 1 5,56 
 

Na Pré-Impl pode-se verificar que 11 alunos, 61,11% não sabem onde é 

produzida a electricidade, na Pós-Impl 8 alunos disseram ser nas centrais 

eléctricas e 5 alunos que representam 27,78%, disseram ser produzida pelo Sol.  

 

Quadro 4.26 - Resultados das respostas para a pergunta aberta -  Q6 Pré-Impl 

Q6 – Como é transportada, essa 
energia, desde que é produzida até 

chegar ao computador? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 12 66,67 
“transportada pelos cabos” 2 11,11 
“vem pela ficha” 2 11,11 
“pelo PC do computador” 1 5,56 
“transportada pelo PS” 1 5,56 
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Quadro 4.27 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q6 Pós-Impl 

Q6 – Como é transportada, essa 
energia, desde que é produzida até 

chegar ao computador? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 1 5,56 
“transportada pelos cabos” 13 72,22 
“pelo sol e pela água” 2 11,11 
“pela central eléctrica” 2 11,11 
 

Pode-se ver pelos quadros que na Pré-Impl 12 dos alunos, que corresponde a 66, 

67%, diz não saber como a electricidade é transportada desde as centrais 

eléctricas até ao computador. Na Pós-Impl, 13 alunos numa percentagem de 

72,22% refere que a electricidade é transportada por cabos. 

 

Quadro 4.28 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q7  Pré-Impl 

Q7 – De onde vem a maior parte da 
energia que tu utilizas? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 6 33,33 
“da água e dos frutos e da comida” 3 16,67 
“da luz” 2 11,11 
“do sol” 1 5,56 
“dos braços, do meu corpo, das mãos” 4 22,22 
“da luz, do carro, do computador, da 
televisão, de muitas coisas” 

1 
5,56 

“de trabalhar” 1 5,56 
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Quadro 4.29 - Resultados das respostas para a pergunta aberta – Q7 Pós-Impl 

Q7 – De onde vem a maior parte da 
energia que tu utilizas? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 4 22,22 
“da electricidade” 6 33,33 
“da luz” 1 5,56 
“do sol” 2 11,11 
“das centrais eléctricas”” 1 5,56 
“das fábricas” 2 11,11 
“dos cabos eléctricos” 1 5,56 
“do corpo” 1 5,56 
 

Na Pré-Impl 33,33% da amostra não sabe ou não responde à pergunta, 22,22% 

diz que a energia que “utiliza” vem dos braços, do corpo ou das mãos e 16,67% 

refere que vem “da água e dos frutos e da comida”. Na Pós-Impl 22,22% dos 

alunos, ou não sabe ou não responde, enquanto 33,33% refere que a maior parte 

da energia que “utiliza” vem da electricidade. 

 

Quadro 4.30 - Resultados das respostas para a pergunta aberta -  Q8 Pré-Impl 

Q8 – Como podemos diminuir os gastos 
de energia? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 10 55,56 
“poupar, não gastar muitas coisas, 
água, papel” 

1 
5,56 

“não podemos acender as luzes todas” 2 11,11 
“apagar a luz e os televisores” 1 5,56 
“andar um bocadinho a pé, sem carro, 
apagar as luzes de casa quando 
saímos, telefonar pouco, fazer comida 
que demore pouco tempo” 

1 

5,56 
“não fazer tudo num dia só” 1 5,56 
“diminuir os gastos de energia da 
cabeça” 

1 
5,56 

“de dinheiro” 1 5,56 

 



 

 

  

105 

Quadro 4.31 - Resultados das respostas para a pergunta aberta -  Q8 Pós-Impl 

Q8 – Como podemos diminuir os gastos 
de energia? 

Número de 
respostas 

(frequência) 
Percentagem 

Não sabe ou não responde 3 16,67 
“ligar a máq. da louça ou da roupa só 
quando estiver com a carga completa” 

1 
5,56 

“desligar as luzes” 9 50,00 
“desligar a televisão no botão” 8 44,44 
“não deixar duas televisões ligadas” 1 5,56 
“desligar o computador” 3 16,67 
“desligar os aquecedores” 1 5,56 
“não deixar os aparelhos ligados” 2 11,11 
“fechar as persianas” 1 5,56 
“evitar abrir demasiadas vezes o 
frigorífico” 

1 
5,56 

“desligar o ar condicionado” 1 5,56 
 

Ao serem questionados sobre como devem fazer para poupar energia, 10 alunos 

na Pré-Impl, o que corresponde a 55,56% da amostra, não sabe ou não responde. 

Já na Pós-Impl pode-se verificar uma predominância nas respostas “desligar as 

luzes”, 50,00%, e “desligar a televisão”, 44,44%. Estas duas acções são talvez as 

mais importantes para os alunos, pois são as que se relacionam com o que 

podem praticar no seu dia-a-dia.  

 

Quadro 4.32 - Resultados das respostas para a pergunta fechada Q11 -  Pré-Impl 

Q11 – Escreve Sim (S) ou Não 
(N), se já ouviste falar de: 

Número de 
respostas 

(S) 
(frequência) 

Percen- 

tagem 

Número de 
respostas 

(N) 
(frequência) 

Percen- 

tagem 

Energias renováveis 2 11,11 14 77,78 
Energias não renováveis 1 5,56 14 77,78 
Poluição atmosférica 5 27,78 11 61,11 
Efeito de estufa 2 11,11 14 77,78 
Camada de ozono 2 11,11 14 77,78 
Energias amigas do ambiente 10 55,56 7 38,89 
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Quadro 4.33 - Resultados das respostas para a pergunta fechada Q11 -  Pós-Impl 

Q11 – Escreve Sim (S) ou Não 
(N), se já ouviste falar de: 

Número de 
respostas 

(S) 
(frequência) 

Percen- 

tagem 

Número de 
respostas 

(N) 
(frequência) 

Percen- 

tagem 

Energias renováveis 17 94,44 1 5,56 
Energias não renováveis 16 88,89 2 11,11 
Poluição atmosférica 16 88,89 2 11,11 
Efeito de estufa 10 55,56 8 44,44 
Camada de ozono 7 38,89 10 55,56 
Energias amigas do ambiente 14 77,78 4 22,22 
 

Ao se compararem os resultados da Pré-Impl com os da Pós-Impl pode-se 

concluir que a grande maioria dos alunos, 77,78% da amostra, não tinham ouvido 

falar em energias renováveis e não renováveis, nem poluição atmosférica. Após a 

implementação das actividades este cenário alterou-se para 94,44% das 

respostas para as energias renováveis e 88,89% das respostas para as energias 

não renováveis e a poluição atmosférica. Os valores para o efeito de estufa e a 

camada de ozono não são tão evidentes, embora tenha aumentado o número de 

respostas afirmativas, isto deve-se ao facto de apenas terem sido referidos, 

intencionalmente, de forma breve.  
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Quadro 4.34 - Resultados das respostas para a pergunta fechada Q12 -  Pré-Impl 

Q12 – Escreve 
Verdadeiro (V) ou 

Falso (F), nas frases 
seguintes: 

Número 
de 

respostas 
(V) 

(frequênci
a) 

Percen- 

tagem 

Número 
de 

resposta
s (F) 

(frequênc
ia) 

Percen- 

tagem 

Não 
sabe ou 
não res 

ponde 

Per 

cen 

ta 

gem 

Toda a energia 
presente na Terra 
vem do Sol. 

13 72,22 4 22,22 1 5,56 

Um dia a energia 
pode acabar. 7 38,89 11 61,11 0 0,00 

Sem a energia que 
vem do petróleo, 
automóveis, metro, 
comboios, navios, 
autocarros, motas e 
aviões, não 
funcionam. 

11 61,11 6 33,33 1 5,56 

Quando acendo uma 
lâmpada estou a 
usar a energia que 
vem das ondas. 

2 11,11 14 77,78 2 11,11 

A energia que 
precisamos para 
estudar vem da 
água. 

6 33,33 11 61,11 1 5,56 

O petróleo é uma 
fonte de energia 
cara e que polui 
muito. 

14 77,78 3 16,67 1 5,56 

As energias 
renováveis poluem 
menos. 

4 22,22 6 33,33 8 44,44 

O efeito de estufa é 
causado, 
principalmente, pela 
poluição dos carros. 

6 33,33 4 22,22 8 44,44 

A electricidade pode 
ser produzida 
utilizando gás. 

8 44,44 7 38,89 3 16,67 

O vento é uma fonte 
de energia 
renovável. 

8 44,44 2 11,11 8 44,44 
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Quadro 4.35 - Resultados das respostas para a pergunta fechada Q12 -  Pós-Impl 

Q12 – Escreve Verdadeiro (V) 
ou Falso (F),nas frases 

seguintes: 

Número de 
respostas 

(V) 
(frequência) 

Percen- 

tagem 

Número de 
respostas 

(F) 
(frequência) 

Percen- 

tagem 

Toda a energia presente na 
Terra vem do Sol. 

 
15 83,33 3 16,67 

Um dia a energia pode acabar. 10 55,56 8 44,44 
Sem a energia que vem do 
petróleo, automóveis, metro, 
comboios, navios, autocarros, 
motas e aviões, não funcionam. 

 
 
 

10 55,56 8 44,44 
Quando acendo uma lâmpada 
estou a usar a energia que vem 
das ondas. 

 
 

14 77,78 4 22,22 
A energia que precisamos para 
estudar vem da água. 

 
7 38,89 11 61,11 

O petróleo é uma fonte de 
energia cara e que polui muito. 

 
12 66,67 6 33,33 

As energias renováveis poluem 
menos. 

 
14 77,78 4 22,22 

O efeito de estufa é causado, 
principalmente, pela poluição 
dos carros. 

 
 

12 66,67 6 33,33 
A electricidade pode ser 
produzida utilizando gás. 

 
8 44,44 10 55,56 

O vento é uma fonte de energia 
renovável. 

 
16 88,89 2 11,11 

 

No questionário de Pré-Impl à excepção da frase “Um dia a energia pode acabar”, 

para todas as outras existe um ou mais alunos que não sabe ou não responde. 

Esta situação é mais evidente nas frases que se referem às energias renováveis 

registando-se 44,44% dos alunos da amostra.  

No questionário de Pós-Impl todos os alunos respondem a todas as frases. 

Salienta-se que 83,33% dos alunos dizem que toda a energia presente na Terra 

provém do Sol, enquanto que 16,67%, o que corresponde a 3 alunos, refere que 

não. Quanto à frase “Um dia a energia pode acabar” 55,56% das respostas 

indicam que a afirmação é verdadeira e 44,44% dizem que é falsa. Estes 
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resultados podem estar relacionados com o facto da resposta dada pela 

professora aos alunos quando um deles perguntou se o Sol podia acabar e foi-

lhes dito que as estrelas têm um fim, mas que o Sol ainda demoraria muitos 

milhões de anos até “acabar”. Neste sentido, uma vez que referiram que toda a 

energia presente na Terra provém do Sol, faz sentido dizer que um dia a energia 

poderá acabar! Para todas as outras frases pode-se concluir que ao se 

compararem os resultados da Pré-Impl com os da Pós-Impl se verifica uma 

evolução positiva, principalmente no que respeita às energias renováveis, 

resultante da implementação das actividades.  

 

 

Figura 4.24 – Perguntas não consideradas do questionário  
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As perguntas 9 e 10, do questionário da Pós-Impl, não foram consideradas para a 

avaliação dos conhecimentos dos alunos, uma vez que os alunos não 

compreenderam o que se pretendia. Esta situação não se verificou aquando da 

realização da validação, nem na Pré-Impl. Tal facto, deve-se provavelmente a que 

a leitura do questionário na Pré-Impl. foi realizada pela professora, enquanto que 

na Pós-Impl foi realizado pelos alunos individualmente. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões deste estudo, as limitações 

encontradas e sugestões para futuras investigações. 

 

5.1 – Principais conclusões 

Decorrente do contexto estabelecido no primeiro capítulo emerge a problemática 

e as questões para as quais se procurou encontrar respostas com este estudo. 

Assim, recorda-se a problemática: 

•   A necessidade de um ensino centrado em acções que permitam a 

formação de cidadãos intervenientes na vida social; 

• A Sustentabilidade da Terra ser um dos temas da área da Ciências 

Físicas e Naturais que deve ser explorada tendo em conta as interacções 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 

• O Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas do Castêlo apontar 

para três áreas de actuação: Higiene e Saúde; Protecção e Segurança; 

Cidadania. 

•  Existência de um elevado número de turmas compostas por mais do que 

um ano de escolaridade; 

• O início da DEDS; 

• A energia que deve ser estudada desde cedo, pela sua importância. 
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Primeira questão: 

Como abordar o tema energia, relacionando-o com o ambiente e numa 

perspectiva de sustentabilidade do planeta? 

A complexidade e dificuldade inerente ao tema energia não podem ser 

impeditivas da sua abordagem nos primeiros anos de escolaridade. 

Há autores que apontam para que se deve iniciar cedo o estudo de conceitos, 

pois as ideias pré concebidas na infância mantêm-se até tarde e tornam-se 

resistentes à mudança (Harlen, 1985, Solomon, 1986). Quanto mais cedo a 

criança construir ideias próximas das científicas mais fácil será depois aceitá-las. 

Assim, a escolha do tema energia não constituiu um obstáculo, mesmo sendo a 

maioria dos alunos da turma do 1º ano de escolaridade. Optou-se por uma 

abordagem que partisse das vivências dos alunos e considerasse um contexto 

próximo. A selecção recaiu no Sol, como fonte de energia renovável e que se 

revelou bastante positiva pelas seguintes razões: 

1. Os alunos identificaram o Sol como principal fonte de energia da Terra. 

2. Foi fácil de ser estudado, dada a visibilidade dos seus efeitos – luz e calor. 

3. O Sol constituiu um recurso acessível. 

4. A relação com a protecção ambiental foi conseguida. Os alunos verificaram 

através da experiência que realizaram, que a salsicha assou com a energia 

proveniente do Sol, não poluidora. 

5. Os alunos depreenderam que a utilização desta energia não se esgota e 

não polui, contribuindo assim para a sustentabilidade da vida na Terra. 

6. São valorizadas atitudes de respeito pelo ambiente conducentes à 

promoção da cidadania. 
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7. Puderam relacionar os conhecimentos científicos com o desenvolvimento 

da tecnologia. Constataram a utilização do espelho para “aumentar” a luz 

solar e a sua aplicação no desenvolvimento dos fornos solares. 

A abordagem do tema energia, a utilização de recursos energéticos e a sua 

relação com as questões ambientais é considerada pelos professores muito 

importante, como afirma Barros (2005), mas na prática lectiva o que se verifica 

é o contrário, uma aposta no estudo das fontes e formas, consideradas menos 

importantes. Este facto talvez se deva, segundo a autora, aos conteúdos 

programáticos, aos manuais escolares e à falta de formação dos professores. 

Este estudo poderá constituir uma ajuda para colmatar esta situação. 

Pensa-se que a resposta para esta primeira questão é de extrema importância 

para o ensino das ciências, pois pode contribuir para melhorar a prática de 

ensino-aprendizagem do tema energia no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

relacionando-o com as questões ambientais numa perspectiva de 

sustentabilidade. Segundo Perez, Vilches e Oliva, (2005) de acordo com a 

DEDS, a escola deve fazer um esforço, não no sentido de acrescentar novos 

conteúdos ao currículo, mas de os relacionar com a situação mundial, as suas 

causas, efeitos e o que fazer, quais as acções para lá da escola, na família e 

na sociedade. Foi nesta óptica que se pensou divulgar à comunidade 

educativa o trabalho realizado através de uma exposição, da festa de final de 

ano e de um desdobrável com medidas para poupar energia. Pode dizer-se 

que esta abordagem foi bem sucedida nesta turma, com alunos dos quatro 

anos de escolaridade. 
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Segunda questão: 

Que actividades se podem desenvolver, adaptar e implementar relacionadas com 

a energia e a sustentabilidade, numa abordagem CTSA e de acordo com a 

educação em ciências, numa turma com quatro anos de escolaridade? 

Pensou-se num conjunto de actividades que tivessem um fio condutor e que 

formassem uma unidade. Assim a actividade “Jogo” foi idealizada como 

introdução e um primeiro contacto com o tema energia. Os alunos reagiram bem a 

esta actividade, mostraram-se motivados e revelaram interesse pelas fotografias 

reais. Puderam aplicar algum vocabulário relacionado com o tema. 

A segunda actividade é considerada a actividade principal e que visa o estudo do 

Sol como fonte de energia renovável. Como forma de a contextualizar realizou-se 

a leitura de um texto/história. A sua exploração motivou os alunos para o trabalho 

prático investigativo. Pode dizer-se que foi o ponto alto de todas as actividades 

desenvolvidas. Foi durante o decorrer desta sessão que os alunos se mostraram 

mais motivados, interessados e participantes. Esta actividade permitiu a 

interdisciplinaridade o que possibilitou a construção de um conhecimento mais 

abrangente do que o estudo das disciplinas separadas (Colet, 1993). 

A terceira sessão baseou-se na necessidade de realizar actividades sobre 

electricidade pois a energia eléctrica é a mais presente no dia-a-dia da sociedade 

e também constitui uma razão de preocupação ambiental, seja ao nível da 

produção ou da utilização. A actividade prática experimental sobre “Como 

acender uma lâmpada?” provocou um grande entusiasmo durante o processo de 

tentativa para acender a lâmpada, uma vez que as previsões dos alunos 

correspondiam ao modelo intuitivo evidenciado na literatura (Sá, 2002). 

Considerou-se também fundamental que os alunos procedessem à pesquisa de 

como poupar energia e as divulgassem à família. É de lamentar a impossibilidade 

dos alunos realizarem a pesquisa na INTERNET, uma vez que a escola está 
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equipada mas a ligação nunca funciona. Certamente que seria mais motivante 

para os alunos a interactividade que a navegação possibilita.  

Este conjunto de actividades organizadas por sessões, foram programadas de 

forma a privilegiar os diversos níveis e ritmos de aprendizagem dos alunos da 

turma. A disposição cooperativa dos alunos permite que se possam ajudar 

mutuamente em co-responsabilização pelas aprendizagens (Palacios e Léon, 

2000). 

A curiosidade, motivação e interesse dos alunos foram conseguidas através da 

abordagem CTS, implicando o tema científico energia nas questões sociais e 

tecnológicas. Como refere Canavarro (1999) para que:  

“os alunos consigam aprender ciência com significado, o processo de 

instrução ou ensino-aprendizagem deve suscitar a motivação dos 

alunos (factor afectivo); activar o seu conhecimento anterior e ligá-lo às 

experiências educativas; promover a construção de novos 

conhecimentos, a aplicar posteriormente, conhecimentos esses 

avaliados e revistos, em função dessa aplicação de forma a tornar-se 

viável” (p.98). 

Os questionários 

Da análise dos questionários pode-se concluir que as respostas mais 

significativas na Pré implementação são as seguintes: 

- 66,67% dos alunos dizem que a energia “serve” para estudar, 61,11% para  

cozinhar e 50,00% para jogar à bola; 

- 61,11% dos alunos dizem que a energia que “usamos” no dia-a-dia vem dos 

alimentos, 44,44% do Sol e 38,89% da electricidade; 

- 33,33% dos alunos dizem que a energia que faz funcionar um carro vem do 

motor, 22,22%  não sabe ou não responde e 16,67% dizem que vem da gasolina; 
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- 38,89% dos alunos dizem que a energia que faz funcionar um computador é a 

electricidade, 33,33% dizem que é a ficha e 11,11% não sabe ou não responde; 

- 61,11% dos alunos não sabem ou não respondem onde é produzida a energia 

eléctrica, 16,67% dizem que é na tomada; 

- 66,67% dos alunos não sabe ou não responde como é transportada a energia 

eléctrica, 11,11% dizem que é por cabos e 11,11% dizem que é pela ficha; 

- 33,33% dos alunos não sabe ou não responde de onde vem a maior parte da 

energia que utiliza, 22,22% dizem que vem dos braços, do corpo e das mãos e 

16,67% dizem que vem da água, dos frutos e da comida; 

- 55,56% dos alunos não sabe ou não responde como podemos diminuir os 

gastos de energia e 11,11% dizem que não podemos acender as luzes todas; 

- 55,56% dos alunos dizem já ter ouvido falar das energias amigas do ambiente e 

27,78% da poluição atmosférica; 

- 77,77% dos alunos dizem que o petróleo é uma fonte de energia cara e que 

polui muito, 72,22% dos alunos dizem que toda a energia presente na Terra vem 

do Sol e 61,11% dizem que sem a energia que vem do petróleo, automóveis, 

metro, comboios, navios, autocarros, motas e aviões, não funcionam. 44,44% dos 

alunos não sabe ou não responde que as energias renováveis poluem menos, 

que o efeito de estufa é causado principalmente pela poluição dos carros e que o 

vento é uma fonte de energia renovável. 

Da análise dos questionários da Pós Implementação pode-se concluir que as 

respostas mais significativas são: 

- 100,00% dos alunos dizem que a energia “serve” para fazer andar um carro, 

aquecer a casa, cozinhar, iluminar a casa, ligar a máquina da roupa, fazer café, 

ligar o aspirador e estudar, 88,89% dizem que “serve” para falar com os amigos e 

83,33% dizem que “serve” para jogar à bola; 
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- 100,00% dos alunos dizem que a energia que usamos no dia-a-dia vem do Sol, 

94,44% dizem que vem da electricidade e da água, 88,89% dizem que vem do 

carvão, das plantas e animais, da madeira, do vento, do petróleo, do lixo, das 

ondas e dos alimentos; 

- 50,00% dos alunos dizem que e energia que faz um carro funcionar vem do 

petróleo e 38,89% dizem que vem da gasolina; 

- 88,89% dos alunos dizem que a energia que faz um computador funcionar é a 

electricidade; 

- 44,44% dos alunos dizem que essa energia é produzida nas centrais eléctricas e 

27,78% dizem que é pelo Sol; 

- 72,22% dos alunos dizem a energia eléctrica é transportada pelos cabos; 

- 33,33% dizem que a maior parte da energia que utilizam vem da electricidade; 

- 50,00% dos alunos dizem que podemos diminuir os gastos de energia se 

desligar as  luzes, 44,44% dizem que é desligar a televisão no “botão”; 

- 94,44% dos alunos dizem ter ouvido falar de energias renováveis e 88,89% das 

energias não renováveis e da poluição atmosférica; 

- 88,89% dos alunos dizem ser verdade que o vento é uma fonte de energia 

renovável, 83,33% dizem que toda a energia presente na Terra vem do Sol, 

77,78% dizem que as energias renováveis poluem menos e que quando acendo 

uma lâmpada estou a usar energia que vem das ondas. 
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 Síntese Reflexiva 

Numa breve síntese reflexiva pode-se dizer que esta abordagem ao tema energia 

e sustentabilidade foi motivadora para os alunos. As actividades desenvolvidas, 

adaptadas e implementas numa turma com quatro anos de escolaridade revelou-

se bem sucedida. Para Charpak (1998) esta parece ser a melhor prática 

pedagógica e que consiste em envolver os alunos num processo científico 

idêntico ao dos cientistas mas adaptado às suas idades. A realização de trabalhos 

práticos investigativos permitiu a vivência dos processos científicos colocando os 

alunos numa acção com significado, contextualizada socialmente e na qual se 

relacionaram as interacções com a ciência e a tecnologia. Num estudo realizado 

por Scherez e Oren (2006) ressalta a importância, para todas as idades, dos 

professores incluírem actividades de aprendizagem com significado e de acordo 

com o mundo real da ciência e da tecnologia, de forma a que os alunos possam 

compreender e adquirir atitudes positivas sobre a ciência e a tecnologia, 

permitindo mais tarde a escolha de profissões nestas áreas. Essa importância 

deve-se ao facto das atitudes e da imagem que os alunos constroem sobre 

ciência, tecnologia e as profissões com elas relacionadas serem devidas em 

grande parte à influência dos media, uma vez que o ensino tradicional e os 

professores exercem pouca influência, segundo o estudo destes autores. 

Duma forma interdisciplinar foram trabalhados conteúdos de várias áreas 

proporcionando uma visão holística do conhecimento. Esta, está mais em 

consonância com o que se defende para a educação em ciências permitindo 

assim a formação de cidadãos activos, responsáveis e participantes na 

sociedade. Também permite a aquisição de atitudes e valores que conduzem à 

protecção ambiental e à sustentabilidade. Durante a implementação das 

actividades os alunos mostraram-se interessados, entusiasmados e participantes. 

Após a implementação das actividades verificou-se que os alunos modificaram 

algumas ideias prévias e construíram um conhecimento mais próximo das ideias 

científicas relacionadas com o tema energia. 
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De acordo com Martins e Veiga (1999) os TP devem permitir o desenvolvimento 

conceptual não só em relação aos processos de ciência mas também às 

implicações com a ciência, a tecnologia e a sociedade. Para tal é necessário que 

os TP estejam consagrados de forma clara no currículo para que os professores 

os possam utilizar. Também Caamaño e Martins defendem que é necessário 

repensar a formação dos professores, aumentar os recursos didácticos e 

repensar os currículos, de forma a incluir a orientação CTS que se constituiu 

como uma forma promissora de motivar os alunos para as ciências. É 

fundamental a troca de experiências entre professores, a construção de novos 

materiais e seleccionar problemas significativos para o ensino-aprendizagem. 

Para tal, Cano e Cañal (2006) defendem uma mudança a nível curricular, em 

todos os níveis de ensino, o intercâmbio e comunicação entre peritos em 

educação, autoridades e professores.  

A realização destas actividades contribuiu para que: 

- Em relação ao estabelecido no Currículo das CFN, fosse permitido aos alunos: 

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

sentimento de admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência. 

Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e 

das estruturas explicativas da Ciência, bem como dos procedimentos 

da investigação científica, de modo a sentir confiança na abordagem de 

questões científicas e tecnológicas. 

Questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o 

impacto da Ciência e da Tecnologia no nosso ambiente e na nossa 

cultura geral (p.129). 

- Em relação ao Projecto Educativo do Agrupamento, os alunos tivessem a 

possibilidade de: 
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Construir um conhecimento que alerta para as questões de segurança da vida no 

planeta Terra. 

Conhecer a urgência da protecção ambiental e como contribuir para uma melhor 

qualidade de vida. 

Participar de forma responsável na sociedade. 

Pode-se concluir também que a implementação realizada possibilitou a 

participação dos alunos, da escola e da comunidade escolar na DEDS. De referir 

que muito há a fazer, principalmente pelas entidades responsáveis uma vez que 

ainda estão em preparação documentos para adopção de práticas conducentes à 

sustentabilidade (CNU, 2006).  

 

5.2 – Limitações do estudo 

A realização desta investigação comportou algumas limitações que se passam a 

referir: 

Uma limitação prendeu-se com a disponibilidade de tempo. A pesquisa, a 

planificação das actividades e a elaboração dos materiais demorou mais tempo 

do que o previsto condicionando o início da implementação. Por outro lado este 

tipo de actividades exige que as condições atmosféricas de céu limpo se 

mantenham estáveis, o que não se veio a verificar, obrigando a interromper as 

actividades para as retomar logo que possível. Esta circunstância, embora já 

estivesse contemplada, levou a um prolongamento no tempo destinado para a 

implementação das actividades.  

Outra limitação tem a ver com alguma subjectividade, subjacente à condição 

humana de quem conduz a investigação, sempre presente na recolha e 

interpretação dos dados e que é independente da metodologia adoptada. 
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Também é de salientar a inexperiência da investigadora para efectuar as 

observações e o seu registo. 

Também se considera que a selecção da amostra, justificada no capítulo três, não 

permite a generalização do estudo. Apenas se pode dizer que nas condições 

referidas, as respostas para as questões iniciais que despoletaram a investigação, 

são positivas. 

 

5.3 – Sugestões para futuras investigações 

Decorrente da importância que o estudo da energia tem nos primeiros anos de 

escolaridade e da quase inexistência da sua abordagem no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, advoga-se o seu ensino-aprendizagem de acordo com o que se preconiza 

para uma educação em ciências promotora de literacia científica. Assim, dá-se 

relevância à realização de trabalhos práticos investigativos, numa perspectiva de 

ensino por pesquisa, e tendo em conta as implicações a nível social, científico, 

tecnológico e ambiental. As condições actuais de vida na Terra exigem uma 

postura de ruptura com a forma insustentável como utilizamos os recursos e 

provocamos alterações irreversíveis nos ecossistemas comprometendo a 

existência da vida, daí a necessidade de uma aposta mais forte no estudo do 

tema energia e das implicações, tanto positivas como negativas, na sociedade 

graças à evolução da ciência e da tecnologia. 

Nesta perspectiva é necessário ampliar a investigação na área da aplicação do 

tema energia, relacionando-o com a sustentabilidade, para o processo de ensino-

aprendizagem no 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Sugere-se a aplicação do mesmo estudo noutras turmas, com realidades 

diferentes, a fim de se poderem comparar resultados e inferir conclusões 

passíveis de generalização. 
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É necessário o desenvolvimento e adaptação de actividades e materiais que 

contemplem os trabalhos práticos investigativos, com abordagem CTS, quer para 

o tema energia, quer para outros, de forma a proporcionar um conjunto de 

recursos que permitam a reestruturação das práticas pedagógicas dos 

professores. 

Refere-se também a importância da formação continuada dos professores que 

permita “desenvolver novas competências, estar mais apto a resolver problemas 

do quotidiano e a assumir um papel de maior responsabilidade social” (Canavarro, 

1999, p.142).  
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ANEXOS 





 

I 

Anexo I – Questionário 



II 

 

Nome: 
Data: 
 
 

Questionário 
 

 
Responde a algumas questões sobre energia. Gostaríamos de saber 
a tua opinião. 
 
Assinala com X o que achas certo. 
 
1 - Para que é preciso energia? 
 

      �Fazer andar um carro �Jogar à bola 
 

�Aquecer a casa �Ligar a máquina da roupa 
 

�Cozinhar �Fazer café 
  

�Falar com os amigos �Ligar o aspirador 
 

�Iluminar a casa �Estudar 
 

 
2 - De onde vem a energia que usamos no dia-a-dia? 
 

�Do carvão �Das pedras 
 

�Da electricidade �Do vento 
 

�Da água �Do petróleo 
 

�Do Sol �Do lixo 
 

�Das plantas e animais �Das ondas 
 

�Da madeira �Dos alimentos 
 



 

 

  

III 

3 – De onde vem a energia que faz um carro funcionar? 
 
 
 
 

 
4 – Qual é a energia que faz um computador funcionar? 
 
 
 
 

 
5 – Onde é produzida essa energia? 
 
 
 
 

 
6 – Como é transportada, essa energia, desde que é produzida até 
chegar ao computador? 
 
 
 
 

 
7 – De onde vem a maior parte da energia que tu utilizas? 
 
 
 
 

 
8 – Como podemos diminuir os gastos de energia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 

9 – Liga os desenhos à posição correcta, de maneira que possas usar 
a energia do Sol para fazer música. 
 
 

 
      Sol                                                                                         Música 
 

 
 
Vento             Painel solar       Cabos          Rádio           Turbina 
hídrica 
 
 

 
10 – Liga os desenhos à posição correcta, de maneira que possas 
usar a energia do gás para fazer subir o balão. 
 
 

 
     Gás                                                                                        Balão 
 

  
    Sol                       Cabos                       Fogo                       Ar quente 
 
 
(Fonte:http://www.sciencemuseum.org.uk/exhibitions/energy/site/EIZgames.asp) 



 

 

  

V 

11 – Escreve Sim(S) ou Não(N), se já ouviste falar de: 
 

�Energias renováveis �Efeito de estufa 
 

�Energias não renováveis �Camada de ozono 
 

�Poluição atmosférica �Energias amigas do ambiente  
 

                    
 

 
12 – Lê com atenção e escreve Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas frases 
seguintes: 
 

      �Toda a energia presente na Terra vem do Sol. 
 

      �Um dia a energia pode acabar. 
 

� Sem a energia que vem do petróleo, automóveis, metro, 
comboios, navios, autocarros, motas e aviões, não funcionam. 

 

�Quando acendo uma lâmpada estou a usar energia que vem 
das ondas. 

 

      �A energia que precisamos para estudar vem da água. 
 

      �O petróleo é uma fonte de energia cara e que polui muito. 
 

      �As energias renováveis poluem menos. 
 

�O efeito de estufa é causado, principalmente, pela poluição 
dos carros. 

 

      �A electricidade pode ser produzida utilizando gás. 
 

         �O vento é uma fonte de energia renovável.       
 



VI 

Anexo II – Material didáctico-pedagógico – Jogo   

 

 

 

 



 

 

  

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

A energia do vento é uma energia renovável. 

 

 

 

 

Os aerogeradores aproveitam a energia do vento para a 

transformar em energia eléctrica. 

 

 

 

 

 

As barragens transformam a energia potencial da água em 

energia eléctrica. 

 

 

 

 

Ao cair, a energia potencial da água transforma-se em 

energia cinética que faz rodar as pás das turbinas. Por sua 

vez as turbinas estão ligadas a uma máquina  chamada 

alternador  que produz energia eléctrica. 

 



 

 

  

IX 

 

 

 

Os animais utilizam a energia química dos alimentos e 

transformam-na em energia cinética. 

 

 

 

A energia do Sol é uma energia renovável que é utilizada 

para aquecer a água das casas e para produzir 

electricidade. 

 

 

 

Plataforma petrolífera para extracção do petróleo existente 

no subsolo marinho. O petróleo é uma fonte de energia não 

renovável. 

 

 

  

O calor libertado pela combustão da energia química do 

combustível impulsiona o foguetão. 

 

 



X 

 

Os alternadores funcionam como os dínamos das bicicletas, 

quando damos aos pedais acende-se o farolim. 

 

 

Referências das imagens do Jogo 

 
 
Imagem do pinheiro-bravo 
http://arvoresdeportugal.free.fr/IndexArborium/Ficha%20pinuspinaster.htm 
 
 
Imagem do mar 
http://www.forevernet.pt/imagens/mostrar.asp?mostrar=a%20melhor%20onda1.jp
g 
 
 
Imagem do foguetão 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia 
 
 
consulta 
http://cienciaemcasa.cienciaviva.pt/ 
 
 
Imagem das Barragens 
 http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbingles/SalamondeIng.htm   
 
 
Imagem das Energias renováveis 
http://www.energiasrenovaveis.com/html/canais/imagens/eolica_img.asp# 
 

Imagem do Veleiro 

http://www.marinha.pt/NR/rdonlyres/AC26D8E8-95C9-4E5C-904F-

915F45F06F8A/ 

 

Imagem do Interior de uma central eléctrica 

http://br.geocities.com/jcc5000/juvresposta3.htm 
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Imagem de um parque eólico 

http://www.energiasrenovaveis.com/img/img_er/per0080.jpg 

 

Imagem de painéis fotovoltaicos 

http://www.energiasrenovaveis.com/img/img_er/per0011.jpg 

 

Imagem de carro 

http://www.imagens.de/upload/carros/Pic_7186_5.jpg 

 

Imagem de coche 

http://www.museuhistoriconacional.com.br/images/mh-e007-04g.jpg 
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Anexo III – Material didáctico-pedagógico – texto/história 



 

 

  

XIII 

 

Nome: 

Data: 

Actividade – Vamos fazer um piquenique! 

 

Vamos fazer um piquenique! 

Na sala de aula, a professora diz aos seus alunos: 

- Sabem que no próximo dia 5 se comemora o Dia Mundial do Ambiente? A nossa 

escola vai fazer uma visita ao Parque e aproveitamos para fazer um piquenique. 

Acham que é uma boa ideia? 

- Siiiim!!! – Respondem os alunos.  

- Quando vou ao campo passear com a minha família, costumamos assar 

salsichas, é o meu primo que faz a fogueira. - comenta a Rosa. 

- Salsichas assadas são uma óptima ideia, Rosa… mas temos de pensar numa 

forma de não utilizar fogo, porque é perigoso, pode provocar um incêndio. 

- Então como é possível? – pergunta o Francisco. 

-Vamos todos pensar como poderemos fazer para assar as salsichas sem utilizar 

fogo? 

• Imagina que és um aluno desta escola.  

    Como podes assar as salsichas sem fazeres uma fogueira? Explica a tua 

ideia. 
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Anexo IV – Material didáctico-pedagógico – Assador de Salsicha 



 

 

  

XV 

 

Actividade 2 Energia solar - Assador de Salsicha - O meu plano de 
investigação 

 
Nome:                                                                                                                     
Data:__/__/__ 
 
 
 
 
1- Esta é a minha questão/problema:  
 
 
 
 
 
2- Para a minha experiência preciso de saber: 
 
O que vou mudar 
(variável independente) 

O que vou manter 
(para a experiência ser 
correcta) 

O que vou 
medir/observar (variável 
dependente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
3- Os materiais que vou utilizar são: 
 
 
 
 



XVI 

 

 
                           Plano de construção do assador de salsicha 
 
 
 
Observa o plano do assador de salsichas. Constrói três assadores e coloca um 
material diferente em cada um. Realiza a experiência. 
 
 

 
 
 
1- Corta as caixas como mostra a figura. Utiliza para 
isso o molde com o arco. 
 
 
 
 
 
2- Cola uma tira de cartolina. 
 
 
 
 
3- Cola o material de maneira a que fique bem liso. 
 
 
 
 
4- Verifica o centro e coloca o suporte onde irás pôr a 
salsicha. 
 
 
 
 
5- Já podes começar a assar!  
 
 
 
Coloca os três assadores ao mesmo tempo ao Sol, 
tendo o cuidado de verificar que estão todos na mesma 
posição em relação ao Sol. 
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Actividade 2 Energia solar - Assador de Salsicha - O meu plano de 

investigação 
 
Nome:                                                                                                                      
Data:__/__/__ 
 
 
 
 
Registo das previsões: 
 
 
4 –O que  penso que vai acontecer? 
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Actividade 2 Energia solar - Assador de Salsicha - O meu plano de 
investigação 

 
Nome:                                                                                                          
Data:__/__/__ 
 
 
 
 
 
Faço o registo das observações: 
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Actividade 2 Energia solar - Assador de Salsicha 
 
Nome:                                                                                                                     
Data:__/__/__ 
 
 
 
 
6- Compara as tuas previsões com as observações que fizeste. O que podes 
concluir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Que aspectos positivos, benefícios, pode trazer este conhecimento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- Refere alguns aspectos negativos, prejuízos, que podem ocorrer na natureza e 
que devemos evitar. 
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Anexo V – Material didáctico-pedagógico – Que forma de energia 

utilizamos? 
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Actividade 3 Que forma de energia utilizamos? 
 
Nome:                                                                                                                     
Data:__/__/__ 
 
 
 
Observa os objectos que estão na mesa.  
 
Que forma de energia utilizam estes objectos?  
Que cuidados devemos ter na sua utilização? 
 
Objectos Energia utilizada Cuidados a ter 
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Anexo VI – Material didáctico-pedagógico – Circuito eléctrico 
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Actividade – Circuito eléctrico 
Nome:                                                                                              
Data:___/___/___ 
 
 
QUESTÃO: Como acender uma lâmpada? 
 
Utiliza uma pilha, um fio de cobre e uma lâmpada e pensa numa forma que te 
permita acender a lâmpada. 
 
 
 
Registo das previsões: desenha como vais fazer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimenta 
 
 
 
Faz o registo da observação. 
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