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resumo 
 
 

A presente dissertação de mestrado desenvolveu-se no âmbito do projeto 
EduPARK, com vista à obtenção do grau de Mestre em Biologia Aplicada. 
O projeto EduPARK visa desenvolver aprendizagens formais, não- formais e 
informais com atividades outdoor, recorrendo a dispositivos móveis para 
promover a aprendizagem.   
Com este estudo pretende-se promover uma aprendizagem contextualizada 
em Ciências Naturais, de forma a facilitar o interesse e ajudar os alunos a 
interligar aprendizagens escolares com o seu contexto e em situações de vida 
real. Para atingir este objetivo, propõe-se responder à seguinte questão de 
investigação: Qual a influência do uso da aplicação móvel EduPARK na 
aprendizagem de Ciências Naturais em alunos do 8º ano do Ensino Básico em 
contexto outdoor? De modo a dar resposta à questão mencionada, 
desenvolveu-se e implementou-se um Guião Educativo incluído na aplicação 
EduPARK, baseado no plano curricular de Ciências Naturais do 8º ano de 
escolaridade. O Guião intitula-se “3º CEB, 8º Ano-CN“ e alia um jogo educativo 
a recursos de realidade aumentada, combinando o mundo real e virtual Os 
objetivos do presente estudo são: i) analisar o conhecimento de conteúdos 
programáticos de Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade adquirido 
através do uso da aplicação EduPARK e ii) compreender a satisfação dos 
alunos em relação à metodologia de ensino adotada (jogo educativo suportado 
por tecnologias móveis e realidade aumentada num contexto de aprendizagem 
outdoor).  
Considerando a natureza da questão de investigação e respetivos objetivos, 
realizou-se uma investigação mista, baseada num estudo de caso, com 
recolha de dados baseada em observação e inquirição por questionários 
aplicados a alunos de uma turma do 8º ano de escolaridade. 
Os resultados obtidos mostram que o uso da aplicação móvel EduPARK e o 
facto de possibilitar a realização de atividades em contexto formal de 
aprendizagem em ambientes outdoor, aliada a novas tecnologias, promovem o 
interesse dos alunos para a aprendizagem de Ciências Naturais. Os alunos 
revelaram uma perceção positiva em relação ao valor da utilização da 
aplicação para a aquisição de conhecimento curricular. Os dados recolhidos 
sugerem que há uma consolidação de conhecimento durante a atividade 
realizada, principalmente em questões em que estão presentes realidade 
aumentada ou conteúdos multimédia associados à introdução ou ao feedback 
das questões. Os resultados apontam que estes conteúdos auxiliam os 
estudantes a desenvolver uma melhor compreensão de conteúdos 
relacionados com as Ciências Naturais, alcançando melhores resultados em 
termos de ganhos de conhecimento. 
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abstract 
 
 

This Master's dissertation was developed within the scope of the EduPARK project, 
aiming to obtain the Master's degree in Applied Biology. 
The EduPARK project aims to develop formal, non-formal and informal learning 
with outdoor activities, using mobile devices to promote learning. 
This study aims to promote a contextualized learning in Natural Sciences, in order 
to engage and help students connecting school learning with its context and also in 
real life situations. To achieve this goal, it is proposed to answer the following 
research question: What is the impact of the use of the EduPARK mobile 
application on learning of Natural Sciences in 8th grade students in outdoor 
context? In order to answer this question, an Educational Guide included in the 
EduPARK application was developed and implemented, based on the Natural 
Sciences curriculum for the 8th grade. This guide, titled “3º CEB, 8º Ano- CN”, 
combines an educational game with Augmented Reality features connecting the 
real and virtual world.  
The objectives of this study are: i) analyze the knowledge of 8th grade Natural 
Sciences syllabus acquired through the use of the EduPARK application and ii) 
understand the students' satisfaction regarding the teaching methodology 
implemented (educational game supported by mobile and augmented reality 
technologies in a context of outdoor learning).  
Considering the nature of the research question and its objectives, a mixed 
research based on a case study was conducted, with data collection based on 
observation and questionnaires applied to students in an 8th grade class.  
The results show that the use of the EduPARK mobile application and the fact that 
it allows to undertake activities in formal context of learning in outdoor 
environments, combined with new technologies, promotes students' attention and 
interest in learning Natural Sciences. Students revealed a positive perception 
regarding the value of using the application to acquire curricular knowledge. The 
data collected suggests that there is a consolidation of knowledge during the 
activity, especially in questions where Augmented Reality or multimedia content are 
associated with the introduction or feedback of the questions. The results indicate 
that these contents help students to develop a better understanding of Natural 
Sciences related content and achieving better results in terms of knowledge gains. 
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Introdução 
 
 Este estudo insere-se no projeto EduPARK e surge no âmbito do mestrado em 
Biologia Aplicada.  

O projeto EduPARK visa desenvolver aprendizagens formais, não-formais e 
informais com atividades outdoor integradas no currículo escolar suportadas por 
tecnologias móveis por intermédio de uma aplicação móvel e interativa, a app EduPARK 
(Pombo et al., 2017). 

A crescente utilização dos meios tecnológicos, a sua utilização como ferramentas 
de auxílio ao estudo e necessidade de os aliar à aprendizagem (Mascheroni & Cuman, 
2014), principalmente em contexto outdoor, levam à motivação para o desenvolvimento do 
tema no âmbito deste projeto em particular. 

A investigação no âmbito do projeto EduPARK possibilitou uma aliança entre a 
área de estudos da investigadora, a Biologia, a tecnologia e a educação (áreas de interesse 
pessoal). O facto de o projeto EduPARK interligar temáticas diversificadas e ter como 
princípios subjacentes aprendizagens aliadas a dispositivos móveis e a interdisciplinaridade 
num contexto de aprendizagem ao ar livre despertou o meu interesse para a participação no 
projeto. 
 A motivação para este estudo, surge da necessidade de proporcionar aos alunos 
uma aprendizagem ativa em Ciências Naturais fora do ambiente de sala de aula, o que está 
de acordo com Giroux (1987) que indica que as escolas devem incluir práticas de ensino 
que incluam a experiência.  
 
 
Problemática 
 

A disciplina de Ciências Naturais deve contribuir para a formação dos jovens 
enquanto cidadãos ativos; no entanto, atualmente, o seu ensino nas escolas, 
descontextualizado do quotidiano é preocupante (Câmara et al., 2017). Segundo Festas 
(2015) um ensino que promove a aplicação do conhecimento adquirido em sala de aula 
através de experiências é ideal.  

 De forma a colmatar as falhas no ensino descontextualizado da disciplina de 
Ciências Naturais (Li & Tsai, 2013), surgiu o problema desta investigação, que se centra 
na importância de promover oportunidades de Educação em Ciências em contextos reais 
próximos dos alunos, de forma a potenciar a motivação para a aprendizagem nesta área de 
ensino. Desta forma, criou-se e implementou-se um Guião Educativo no âmbito do Projeto 
EduPARK, intitulado “3º CEB, 8º Ano-CN”, a ser explorado no Parque Infante D. Pedro.  
 
 
Questões e objetivos da Investigação 
 

Apresentado o problema que servirá de mote à investigação, é enunciada a questão 
de investigação e objetivos. 
O estudo pretende dar resposta à seguinte questão: 

 Qual a influência do uso da aplicação móvel EduPARK na aprendizagem de 
Ciências Naturais em alunos do 8º ano do Ensino Básico em contexto outdoor? 
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Definido o problema e a questão de investigação, enunciam-se agora os objetivos que o 
presente estudo pretende concretizar: 

 Analisar o conhecimento de conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º 
ano de escolaridade adquirido através do uso da aplicação EduPARK. 

 Compreender a satisfação dos alunos em relação à metodologia de ensino adotada 
(jogo educativo suportado por tecnologias móveis e RA num contexto de 
aprendizagem outdoor). 

 
 
Organização da Dissertação de Mestrado 
 

Esta dissertação de mestrado está organizada em quatro capítulos. O primeiro 
capítulo – Enquadramento Teórico do Estudo – integra a literatura consultada 
relativamente aos temas orientadores da investigação e aborda mobile learning, realidade 
aumentada, game-based learning, aprendizagem contextualizada (com especial atenção 
para a aprendizagem contextualizada das ciências) e, por fim, contextos de educação 
indoor e outdoor.  

Relativamente ao segundo capítulo- Metodologia de Investigação- apresenta a 
metodologia de investigação utilizada, de forma a fundamentar o enquadramento do estudo 
numa metodologia mista e estudo de caso. Seguidamente, é feita a descrição da natureza de 
investigação, o caso de estudo, o Guião Educativo aplicado, as fases do estudo e os 
métodos e instrumentos de recolha de dados.  

No terceiro capítulo – Análise e Discussão dos Resultados – são analisados dos 
resultados que permitem alcançar os objetivos de investigação delineados, tendo em 
consideração a análise dos inquéritos por questionário aplicados aos alunos, grelha de 
observação dos monitores da atividade de exploração do Guião e resultados da aplicação 
EduPARK. Posteriormente é realizada a discussão dos resultados obtidos, recorrendo a 
triangulação dos mesmos através dos diferentes instrumentos de recolha de dados.  

Finalmente, no capítulo quatro é apresentada uma síntese do estudo bem como as 
principais conclusões tendo em conta a análise efetuada de forma a dar resposta à questão 
de investigação e objetivos apresentados inicialmente, relacionando-os com os resultados 
obtidos. Aqui é também apresentada uma reflexão final onde são referidos os contributos e 
os constrangimentos identificados no estudo, bem como recomendações para investigações 
futuras. Por fim, apresenta-se uma reflexão pessoal sobre a experiência formativa da 
investigadora e contributos da investigação para o seu desenvolvimento profissional e 
pessoal.  
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Capítulo I- Enquadramento Teórico 
 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura relativa aos temas 
orientadores da investigação em causa.  
Começa-se por abordar mobile learning, realidade aumentada, game-based learning, 
aprendizagem contextualizada (com especial atenção para a aprendizagem contextualizada 
das Ciências Naturais) e, por fim, contextos de Educação indoor e outdoor.  
O projeto EduPARK é um projeto educativo de aprendizagem em contexto formal, não 
formal e informal outdoor, aplicado no Parque Infante D. Pedro. Este projeto alia várias 
áreas disciplinares, nomeadamente, Ciências Naturais e Matemática, focando-se nos planos 
curriculares das disciplinas. Deste modo, esta investigação insere-se no projeto EduPARK, 
relacionando um contexto formal de aprendizagem outdoor de Ciências Naturais com 
novas tecnologias, de forma a explorar o seu potencial para a aprendizagem dos alunos.  
 
 

1.1 Mobile Learning  
 

A crescente evolução das novas tecnologias tem vindo a alterar vários domínios das 
nossas vivências (trabalho, saúde, lazer e, em especial a Educação). A comunicação por 
meio de dispositivos móveis estende-se a todas as camadas da sociedade, em particular às 
gerações mais jovens e a diversos setores da sociedade, incluindo o educativo (Moura, 
2011).  

A utilização do telemóvel trouxe novas formas de interação social e uma 
diminuição de barreiras espaciais. A exponencial expansão do telemóvel pelo mundo, o 
aumento das suas funções tecnológicas, a convergência entre internet e computador têm 
gerado um aumento da sua utilização no setor educativo (Moura, 2011). 

 Com a evolução das tecnologias móveis, surge um conceito educacional 
importante no domínio da informática para a aprendizagem, denominado de mobile 
learning (McLean, 2003; Moura, 2011).  

Paulsen (2004) afirma que o termo mobilie learning deriva de e-learning (contextos 
de aprendizagem baseados na web). Desta forma, mobile learning é uma aprendizagem e-
learning com recurso a dispositivos móveis (Georgiev et al., 2004). 

Mobile learning pode ser definida como uma aprendizagem com recurso à 
exploração de tecnologias móveis e sem fio, de forma a facilitar e apoiar o alcance do 
ensino e da aprendizagem (Hashemi et al., 2011). Para estes autores, este tipo de 
aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar, incluindo ambientes tradicionais como 
salas de aula, locais de trabalho ou em casa. 

 Os dispositivos móveis usados devem apresentar conteúdos de aprendizagem e 
facilitar a comunicação entre professor e alunos. Estes dispositivos devem ter um formato 
reduzido, portáteis e devem ser acessíveis em qualquer lugar e altura (Kukulska-Hulme & 
Traxler, 2007), sendo exemplos os smartphones, tablets, personal digital assistants 
(PDAs), MP3, MP4, PSP, notebooks, etc. 

Em virtude da evolução das tecnologias móveis e da sua utilização pelos alunos, 
surgiu a adoção de equipamentos digitais como ferramentas de ensino que, tal como 
Mascheroni & Cuman (2014) afirmam, promovem estratégias de ensino e aprendizagem 
mais envolventes, tanto para os professores como para os alunos. A inerente ubiquidade 
dos dispositivos móveis faz do mobile learning uma ferramenta importante para a 
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educação e para o seu progresso (Rheingold, 2007). De facto, no geral, a opinião dos 
estudantes, pais e professores vai de encontro a um interesse na utilização de tecnologias 
móveis nas escolas (Mascheroni & Cuman, 2014). São vários os argumentos a favor da 
utilização de dispositivos móveis em regime de sala de aula: são opções ecológicas e 
económicas, trazem benefícios para a saúde dos alunos (pois os alunos transportam menos 
peso), compactam informação, permitem um acesso rápido e prático aos conteúdos de 
ensino, possibilitam trabalho colaborativo devido à possibilidade de partilha de informação 
(via e-mail ou bluethoot) (Moura, 2011) e fornecem experiências ativas de aprendizagem 
(Hashemi et al., 2011). 

No entanto, é importante compreender as possibilidades e as limitações que as 
tecnologias móveis apresentam (Moura, 2011). De entre as desvantagens do mobile 
learning, Hashemi et al. (2011) descrevem as seguintes: 

 
 Dispositivos móveis com ecrãs reduzidos 
 Dependência da duração da bateria dos dispositivos  
 Uso excessivo do dispositivo/ internet 
 Acesso a conteúdo distrativo e exposição acrescida a riscos  

 
 

Mobile learning e o uso dos telemóveis, em particular, combinam diversas 
funcionalidades tornando o mundo da aprendizagem mais flexível e emocionante e 
possibilitam uma mobilidade entre o contexto indoor e outdoor e o meio formal e informal, 
fomentando maior interesse na aprendizagem, dado que os alunos podem participar 
ativamente nas atividades (Hashemi et al., 2011). Uma vez que as tecnologias móveis 
podem ser levadas para fora da sala de aula, um grande desafio é o desenvolvimento de 
conteúdos que se interliguem e que possam ser mobilizados entre o contexto indoor e 
outdoor (Hashemi et al., 2011). 

Tem havido um interesse acrescido na investigação dos benefícios do mobile 
learning na educação e as Ciências Naturais é uma das áreas que tem vindo a beneficiar 
dessa mesma investigação. Por exemplo, no estudo de Hung et al. (2012), os alunos 
visitam um centro de conservação de mangais e são guiados pelo centro através de uma 
aplicação móvel, que inclui tarefas e oferece feedback instantâneo, assim como informação 
sobre os sistemas ecológicos em questão. Num outro estudo, Chen et al. (2003) 
desenvolveram uma aplicação móvel para promover a aprendizagem dos alunos sobre 
observação de aves, contendo informação e pistas para identificação das aves observadas 
durante as atividades. Os resultados destes estudos sugerem que este método fomenta as 
competências de observação e motivação para aprendizagem dos alunos e que, no geral, o 
seu conhecimento melhorara. 

 Quando os estudantes participam em atividades científicas em ambientes “reais”, 
desenvolvem a compreensão dos conceitos científicos e podem vivenciar a componente 
prática das Ciências, que pode ser facilitada com o acesso a dispositivos móveis e algumas 
tecnologias que suportam. Os dispositivos móveis podem suportar tecnologias emergentes 
com a realidade aumentada, de forma a promover o envolvimento dos alunos para uma 
aprendizagem mais profunda (Pombo et al., 2019b).  

 



5 
 

 
1.2 Realidade Aumentada 

 
A integração das tecnologias no contexto educativo pode promover a motivação 

dos estudantes, contribuindo para um melhor desempenho no conhecimento dos conteúdos 
curriculares. As tecnologias de realidade aumentada (RA) não são exceção.  

Embora a RA possa ser associada ao termo realidade virtual, Gomes (2015, p. 46), 
afirma que a realidade virtual “procura a imersão do utilizador num ambiente 
completamente artificial” enquanto na realidade aumentada “perceciona a virtualidade 
sobreposta ao mundo real”. Desta forma, a RA é definida como uma tecnologia que 
permite sobrepor ou alinhar elementos virtuais (como texto, áudio, imagens fixas ou em 
movimento ou até mesmo modelos 3D) com objetos reais do ambiente físico, em tempo 
real, produzindo uma nova experiência. O conteúdo de RA pode ser criado com base em 
imagem, através do reconhecimento de imagem (por uma câmara de telemóvel) ou baseada 
em localização, recorrendo a dados de localização (de GPS ou rede sem fios) para 
identificar a posição do utilizador (Pombo & Marques, 2017). 

De entre as tecnologias que suportam a RA, encontram-se os óculos de RA. Estes 
dispositivos providenciam informação que é “projetada” nos olhos do utilizador. Tem 
aplicação na medicina (ajuda nos procedimentos cirúrgicos), equipamento militar 
(visualização de informação crítica e imagens sensoriais), etc (Melzer & Moffit, 2001). No 
entanto estes aparelhos são, por norma, dispendiosos, pouco práticos e dificilmente 
contemplam experiências que envolvam vários utilizadores. Normalmente, a RA pode ser 
visualizada através da combinação de dispositivos, como o computador e uma webcam ou 
com a utilização de smartphones e tablets que sendo pequenos e portáteis, possuem 
elementos de captura de imagem (como a câmara fotográfica) e são económicos (Gomes, 
2015).  

O número de estudos de RA aumentou ao longo dos anos. Prevê-se que a RA 
aplicada à Educação acompanhe os recentes avanços nas tecnologias móveis (Bressler & 
Bodzin, 2013). Estudos atuais relatam que alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico se 
encontram extremamente aplicados ao jogar jogos de aprendizagem de RA em dispositivos 
móveis (Sirakaya & Alsancak Sirakaya, 2018). 
 A RA atualmente é uma ferramenta com maior aplicabilidade na educação em 
Ciências, o que pode estar relacionado com o facto de os conteúdos de aprendizagem 
incluírem uma infinidade de conceitos difíceis de compreender. A RA apresenta ambientes 
apropriados para facilitar a compreensão dos conceitos com a ajuda de modelos 3D, em 
que os alunos têm a oportunidade de observar diretamente (Sirakaya & Alsancak Sirakaya, 
2018). 

Muitos estudos tendo por base o uso da RA foram conduzidos com diferentes 
propósitos. Por exemplo, Bressler & Bodzin (2013) desenvolveram um jogo de mistério de 
ciência forense com RA usando dispositivos móveis a aplicar em terreno escolar. À medida 
que os alunos se deslocavam na escola, encontravam códigos de resposta rápida que 
continham informação relacionada com o jogo. Hsiao et al. (2012), realizaram um estudo 
com o objetivo de facilitar aprendizagens de conceitos relacionados com o funcionamento 
dos ecossistemas e exercício físico, de forma a evitar o sedentarismo entre os adolescentes 
num ambiente de aprendizagem. O projeto EcoMOBILE (Kamarainen et al., 2013) 
resume-se a atividades que combinam RA, com o objetivo de ensinar como medir o grau 
de qualidade da água numa visita de estudo a uma lagoa, tendo em consideração os 
objetivos de aprendizagem curricular dos ecossistemas para alunos do Ensino Básico.  
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Wrzesien & Raya (2010) recorreram a RA para desenhar um jogo em que os alunos 
adquirem conhecimento sobre Ciências Naturais e Ecologia jogando de forma coletiva. 
Squire & Klopfer (2007) também associaram um jogo em RA a dispositivos móveis, ao 
desenvolverem Environmental Detectives, uma ferramenta que auxilia os estudantes a 
testar amostras de água recolhidas de forma a obterem informação que lhes permite 
resolver tarefas no jogo.  

De uma forma geral, os estudos acima mencionados demonstram que o recurso à 
RA, especialmente em jogos educativos, possibilita aos alunos a formação de objetivos de 
grupo, aumentando o seu interesse para a aprendizagem de conteúdos relacionados com a 
Ciência e contribuem para o desenvolvimento de competências colaborativas, para além de 
aumentarem a capacidade de organização e resolução de problemas. Os resultados dos 
estudos indicam ainda que a RA melhora a prática científica e capacidade de raciocínio dos 
alunos.  

 
 
1.3 Game-Based Learning 
 

Totalmente integrados no quotidiano de milhões de jovens em todo o mundo, os 
jogos, são uma parte vital da cultura e da sociedade contemporânea, constituindo uma 
poderosa indústria que se encontra em constante evolução (De Aguilera & Mendiz, 2003). 

Crescemos a jogar jogos. No Ensino Básico, os jogos podem ser muito úteis em 
contextos de aprendizagem informal e não formal. Em contextos formais, os jogos ainda 
são vistos como atividades pouco adequadas e uma grande parte do seu potencial para a 
aprendizagem permanece por descobrir (Pivec, 2007). No entanto, a procura de estratégias 
que moldem e reformulem o sistema educativo à nova era é inevitável e tem vindo a ser 
feita no meio escolar. Esta mudança deve ter em conta contextos sociais e culturais e deve 
assumir como chave os novos media (Pivec, 2007).  

No que toca ao ensino, os jogos têm uma importância inquestionável e podem ser 
usados a diferentes níveis académicos (De Aguilera & Mendiz, 2003). Estes jogos, tal 
como Freitas & Campos (2008) sugere, são estimuladores em ambientes educativos, sendo 
que representam cada vez mais uma fonte de conteúdos para uso educativo. As suas 
componentes interativas oferecem grande atratividade tanto para os alunos como para os 
professores, uma vez que permitem a experimentação e aprendizagem pela prática (Zagalo, 
2018). 

A seleção de jogos para o ensino, emerge da necessidade de alcançar uma nova 
geração de estudantes através de um meio que usam para interagir desde a sua infância. O 
jogo é usado para introduzir um novo tópico de forma a gerar interesse no mesmo ou como 
uma atividade complementar, por exemplo, para criar uma oportunidade de aprendizagem 
complexa, para aumentar a motivação dos alunos, ou para oferecer uma forma diferente de 
interação e comunicação (Pivec, 2007). Deste modo, para os alunos, os jogos aliam 
diversão, desafios, alcance de resultados, oportunidade de experimentar e ver o que 
acontece e reflexão ativa sobre problemas, potenciando novas aprendizagens (Pivec, 2007).  

O conceito de game based learning refere-se ao uso de jogos para melhorar a 
aprendizagem e desenvolver competências, de forma a providenciar aos jogadores / alunos 
uma sensação de alcance de resultados (Pombo & Marques, 2017). A intenção da game 
based learning é possibilitar aos utilizadores a aquisição de competências que poderão ser 
relevantes no futuro (Pivec, 2007).  
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A principal característica de um jogo educativo é o facto do conteúdo instrucional 
se encontrar "disfarçado" com as características do jogo. O jogo deve ser motivador, para 
que o aluno repita ciclos dentro do contexto do jogo. Enquanto se repete, por exemplo, 
jogando um jogo, espera-se que o aluno elimine comportamentos indesejáveis com base 
em comportamentos emocionais ou reações cognitivas que resultam da interação e 
feedback do jogo (Garris et al., 2002). Desta forma, a game based learning requer um 
design cuidadoso para equilibrar a diversão e os resultados de aprendizagem (Giannakas et 
al., 2018). 

O jogo SGA é um videojogo que contém uma meta e uma série de níveis. O 
propósito do jogo é ensinar aos alunos aspetos da evolução biológica de acordo com os 
conteúdos curriculares (mutações, adaptações, seleção natural, etc) (Evans et al., 2017). 
Rosenbaum et al. (2007), exemplificam a utilização de tecnologia RA para suportar game 
based learning, uma vez que os estudantes têm de explorar o mundo “real” por intermédio 
de um jogo digital. Price et al. (2003) desenvolveram um jogo para as crianças aliarem o 
conhecimento em Ciências ao exercício físico. 

Os resultados destes estudos indicam que a game based learning tem a capacidade 
de criar uma ponte entre os mundos “real” e “virtual”, aumenta a motivação dos alunos, 
promove trabalho colaborativo e competências sociais, assim como a tomada de decisões e 
iniciativa através da resolução de problemas. Para além disso, a abordagem game based 
learning proporciona ambientes que facilitam a aprendizagem dos conteúdos em Ciências 
para os alunos (Li & Tsai, 2013). Estas competências, podem ser incrementadas quando o 
mobile learning e seus recursos, nomeadamente a RA, se combina com a game based 
learning (Giannakas et al., 2018).  

Num ambiente de ensino tradicional das Ciências, o interesse do estudante é 
reduzido quando a sua aprendizagem se encontra descontextualizada e resume-se a 
memorizar conceitos (Li & Tsai, 2013). Contrariamente, por exemplo, Quest Atlantis 
(http://www.questatlantis.org) e River City (http://muve.gse.harvard.edu/rivercityproject) 
são jogos virtuais onde os alunos adquirem conhecimento de Ecologia, ao completarem 
tarefas (Li & Tsai, 2013). Desta forma surge a atual necessidade emergente de uma adoção 
de uma aprendizagem contextualizada.   
 

  
1.4 A aprendizagem contextualizada 
 

A aprendizagem contextualizada baseia-se na premissa que o significado emerge da 
relação entre o conteúdo e o contexto. O contexto dá significado ao conteúdo (Johnson, 
2002). A educação contextualizada tem como base uma escola centrada em saberes 
distintos dos conhecimentos académicos (principais objetivos da escola tradicional). Desta 
forma, em alternativa a um saber descontextualizado, a educação contextualizada defende 
um conhecimento centrado na experiência dos educandos (Festas, 2015). 

 Giroux (1987) afirma que deverão ser incluídas nas escolas formas de 
conhecimento ligadas à experiência; isto é, enfatizando uma pedagogia não diretiva, em 
que é o aluno que constrói o seu próprio conhecimento e, por conseguinte, desenvolve a 
sua consciência crítica ao participar em atividades.  

Segundo Johnson (2002) quanto mais amplo for o contexto no qual os estudantes 
são capazes de criar conexões, mais significado terá o conteúdo. Grande parte da função 
dos professores é providenciar contexto. Quanto mais os estudantes conseguirem interligar 
o meio académico com o contexto, mais importância darão aos conhecimentos adquiridos 
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(Johnson, 2002). Este tipo de aprendizagem tem a capacidade de colmatar algumas falhas 
existentes na educação tradicional, beneficiando os alunos e envolvendo-os em atividades 
significativas que os ajuda a ligar os estudos académicos com o seu contexto em situações 
de vida real (Johnson, 2002).  

Quando os estudantes identificam problemas, procuram informação e chegam a 
conclusões, escolhem ativamente, investigam, questionam, etc. e tomam decisões para 
alcançar os seus objetivos, interligam as aprendizagens escolares com situações de vida 
real e, desta forma, descobrem significado (Johnson, 2002). A descoberta do significado é 
a principal caraterística da aprendizagem contextualizada (Johnson, 2002).  

Festas (2015) defende uma aliança e articulação entre o conhecimento adquirido 
previamente em contexto de sala de aula com instrução explícita e a aprendizagem 
estruturada em torno de atividades, problemas ou projetos. O objetivo do ensino é 
promover o desenvolvimento de conhecimento e a sua aplicação (Festas, 2015). 

Um estudo conduzido por Campbell & Lubben (2000) mostra que a aprendizagem 
contextualizada não ajuda automaticamente os alunos a aplicarem o seu conhecimento em 
Ciências para lidar com situações do quotidiano. O estudo focou-se na resolução de 
problemas que descreviam situações do dia-a-dia e foram analisadas respostas dos alunos 
quanto à sua consciência em relação às implicações económicas e sociais da Ciência na 
sociedade, etc. A maioria dos alunos indicou que o conhecimento adquirido nas aulas de 
Ciências terá sido a fonte do seu conhecimento e não a experiência do quotidiano, no 
entanto, a inclusão de situações do dia a dia não foi suficiente para ajudar os alunos a 
reconhecer as implicações sociais e económicas da Ciência na sociedade. Para a 
aprendizagem em sala de aula ser, de facto, contextualizada, tem de implicar uma 
aplicação dos conteúdos programáticos lecionados na disciplina de Ciência na vida dos 
alunos (Reif & Larkin, 1991). Campbell & Lubben (2000) consideram que os contextos do 
quotidiano têm de ser melhor selecionados para que haja uma troca de conhecimento entre 
os conteúdos programáticos e as experiências diárias. 

A Escola não pode ser apenas um espaço de transmissão de saberes académicos de 
forma descontextualizada. Atualmente é essencial o investimento na formação dos jovens 
enquanto cidadãos ativos (Câmara et al., 2017). Desafios atuais como as alterações 
climáticas, as ameaças à biodiversidade e o esgotamento de recursos, trouxeram uma 
crescente consciencialização para a importância de uma educação que deve integrar 
questões ambientais de forma a moldar a conduta dos indivíduos quanto à sua 
responsabilidade, tal como definido na Declaração de Estocolmo de 1972 (Handl, 2012). 

A Educação ambiental promove valores de mudança de atitudes e de 
comportamentos sustentáveis para o ambiente e está presente em projetos desenvolvidos 
pelas escolas (Santos, 2010). O sistema educativo deve preparar os alunos para o 
desenvolvimento de atitudes de cidadania, assegurando um desenvolvimento cívico 
equilibrado. Desta forma, a Direção-Geral da Educação criou um conjunto de referenciais 
preparados no âmbito da Educação para a Cidadania, dos quais se destaca o Referencial de 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade (Câmara et al., 2017). Este referencial pode 
ser usado em contextos diversos, na dimensão da Educação para a Cidadania, contribuindo 
para ligar o currículo das disciplinas científicas a experiências diárias, através da promoção 
de desenvolvimento de projetos e iniciativas que contribuam para a formação ativa dos 
alunos (Câmara et al., 2017). Pretende-se que os alunos utilizem o conhecimento adquirido 
de forma a desenvolver competências de participação ativa face aos efeitos da atividade do 
Homem no ambiente (Câmara et al., 2017). O Referencial de Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade está organizado por níveis de educação e por ciclos de ensino, sendo um 
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documento orientador para a área da educação para a cidadania na educação pré-escolar e 
nos ensinos básico e secundário. É incentivada a abordagem de temas globais de educação 
ambiental para a sustentabilidade conforme o nível escolar dos alunos e faixa etária, 
devendo a sua concretização ser considerada de acordo com os respetivos descritores 
(Câmara et al., 2017). 

De entre os vários temas do Referencial, os temas “Território e Paisagem”, 
“Alterações Climáticas” e “Biodiversidade”, em particular, enquadram-se e são relevantes 
para a educação dos alunos no contexto do Parque Infante D. Pedro e, em particular do 
projeto EduPARK. 

O tema “Território e Paisagem” pressupõe que os alunos do Ensino Básico 
compreendam o envolvimento da população na gestão da paisagem. O tema “Alterações 
climáticas” pretende sensibilizar quanto ao impacto das atividades do Homem nas 
alterações climáticas e compreensão da importância da adoção de atitudes e práticas 
conducentes, por exemplo, à redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Este 
tema também visa a compreensão da adoção de medidas adaptativas face às alterações 
climáticas, com reconhecimento da importância de sistemas naturais. Por último, o tema 
“Biodiversidade” salienta a importância da preservação da Biodiversidade, identificação de 
ecossistemas e populações em atividades que envolvam a comunidade (Câmara et al., 
2017) . 

A preservação dos parques urbanos e espaços verdes pressupõe que a comunidade 
tenha educação cívica e consciência para a conservação ambiental e estilos de vida 
sustentável (Pombo et al., 2017). Os espaços verdes urbanos, como o Parque Infante D. 
Pedro, têm grande valor, pois contribuem para a purificação do ar (as folhas das árvores 
captam dióxido de carbono e libertam oxigénio), proporcionam abrigo a várias espécies de 
seres vivos, melhoram da qualidade de vida mental e física da população, etc. (Takano et 
al., 2002). Segundo Pombo et al. (2017), um espaço verde como o Parque Infante D. Pedro 
desempenha um papel educacional importante, proporcionando uma oportunidade de 
aprendizagem sobre o ambiente, e sensibiliza para a importância da vegetação e 
biodiversidade no planeta. 
 

 
1.5 Contextos de Educação Indoor e Outdoor 
 
A educação pode ser classificada de acordo com os seguintes critérios: propósito, duração, 
conteúdo, oferta e controlo; em formal, não-formal e informal (Rodrigues, 2011; Simkins, 
1977), tal como está ilustrado na figura 1. A educação informal é considerada por muitos 
investigadores uma posição intermédia entre a educação formal e não-formal (Rodrigues, 
2011).  
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Figura 1- Classificação de Educação formal e não formal de Simkins (1977), adaptada por Rodrigues (2011) 

 
 

O sistema educativo formal resulta da aprendizagem de conteúdos incluídos no 
programa curricular de ensino e as atividades realizadas pelos alunos são avaliadas 
conforme o plano para cada ano de escolaridade (Rodrigues, 2016). A educação formal 
pode ocorrer tanto em contexto indoor (sala de aula) como outdoor (fora da sala de aula) 
(Carvalho, 2017). 

A educação em contexto outdoor refere-se a atividades de aprendizagem 
estruturadas que ocorrem fora do ambiente de sala de aula, mais frequentemente numa 
paisagem natural ou cultural próxima ou até mesmo em terreno escolar (Bentsen et al., 
2010). Por norma, este conceito diz respeito a experiências focadas no envolvimento ativo 
dos alunos em trabalhos e desenvolvimento de competências de liderança (Taylor et al., 
2009). Pelo contrário, a educação em contexto indoor refere-se ao ensino em sala de aula, 
podendo haver alguma tendência para o recurso à estratégia expositiva a dominante.  

Quando os estudantes realizam atividades fora da sala de aula, realizam 
experiências concretas num contexto real, pois aplicam na prática conceitos teóricos que 
aprendem em sala de aula (Fägerstam, 2014).  

Estudos conduzidos demonstram que atividades desenvolvidas fora da sala de aula 
incrementam o desenvolvimento dos estudantes em termos cognitivos e sociais (Taylor et 
al., 2009). A autoestima, criatividade e atenção dos alunos beneficiam com este tipo de 
ensino (Wells & Evans, 2003). Os estudantes são mais ativos na participação e realização 
destas atividades, verificando-se um impacto positivo nas relações interpessoais dos alunos 
e destes com os professores (Fägerstam, 2014). Segundo este estudo de Fägerstam (2014), 
a aprendizagem em contexto outdoor diminui a discrepância entre alunos com diferentes 
caraterísticas e modifica os “papéis” que detêm no que toca à participação em sala de aula. 
Fägerstam (2014) afirma que um ambiente mais neutro e relaxante é o que encoraja a 
participação dos alunos. Para além disso, o facto de os alunos estarem expostos a 
experiências multissensoriais fora da sala de aula, ajuda a reter memórias dessas 
experiências com mais facilidade, tal como indica um estudo conduzido por Nundy 
(2001),e promovem sentimentos de identificação que, por sua vez, promovem atitudes 
conscientes em relação à importância da conservação do património (Pombo et al., 2017).  

Uma aprendizagem em contexto outdoor pode criar uma ponte com a 
aprendizagem indoor, uma vez que esta última facilita a compreensão de conceitos 
aprendidos ao relacioná-los com experiências diárias fora da sala de aula (Fägerstam, 
2014).  

Tendo em conta o exposto, surge o projeto EduPARK, um projeto de investigação 
que visa desenvolver aprendizagens formais, não-formais e informais com atividades 
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outdoor integradas no currículo escolar suportadas por tecnologias móveis por intermédio 
de uma aplicação interativa. A exploração desta aplicação em visitas de estudo e atividades 
ao ar livre é algo inovador em termos educativos e promove a motivação e interesse dos 
alunos, minimizando conflitos cognitivos entre os mesmos (Neto & Pombo, 2017). 

 Este estudo é desenvolvido no âmbito do projeto EduPARK. Desta forma, a 
atividade estruturada realizou-se em contexto outdoor, uma vez que ocorreu numa visita de 
estudo ao Parque Infante D. Pedro e, simultaneamente, no âmbito da educação formal (o 
processo de ensino é orientado pelos programas curriculares estabelecidos para o ano 
escolar dos alunos do 8º ano de escolaridade do 3º Ciclo do Ensino Básico). 
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Capítulo II- Metodologia de Investigação 
 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia que parte da questão de investigação 
anteriormente definida: 

 
 Qual a influência do uso da aplicação móvel EduPARK na aprendizagem de 

Ciências Naturais em alunos do 8º ano do ensino básico em contexto outdoor? 
 

Os objetivos que o presente estudo pretende concretizar são: 
 Analisar o conhecimento de conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º 

ano de escolaridade adquirido através do uso da aplicação EduPARK. 
 Compreender a satisfação dos alunos em relação à metodologia de ensino adotada 

(jogo educativo suportado por tecnologias móveis e RA num contexto de 
aprendizagem outdoor).” 
 
De forma a realizar esta investigação, criou-se e implementou-se um Guião 

Educativo no âmbito do Projeto EduPARK, intitulado “3º CEB, 8º Ano-CN”, que se 
encontra integrado na aplicação EduPARK. O Guião foi desenhado especificamente para o 
contexto do Parque Infante D. Pedro e está articulado com o plano curricular do 8º ano de 
escolaridade da disciplina de Ciências Naturais, para ser aplicado em contexto formal de 
aprendizagem. Seguidamente serão explicadas as condições que permitiram o 
desenvolvimento do Guião.  
Após a revisão da literatura, apresenta-se a metodologia de investigação utilizada. 
Seguidamente, faz-se a descrição da natureza de investigação, o caso de estudo, o Guião 
Educativo aplicado, as fases do estudo e os métodos e instrumentos de recolha de dados.  
 
 

2.1 Opções Metodológicas 
 
Esta investigação consiste num estudo de caso e enquadra-se numa metodologia 

mista que integra tanto o paradigma quantitativo como qualitativo, embora o qualitativo 
seja maioritário.  

O presente estudo incidiu sobre o caso: influência da atividade de exploração de um 
Guião Educativo, integrado na aplicação EduPARK, na aprendizagem de Ciências Naturais 
de uma turma do 8.º ano de escolaridade no Parque Infante D. Pedro, em Aveiro. Deste 
modo, o estudo realizado trata-se de um estudo de caso. O estudo de caso é um método de 
investigação que trata a lógica de planeamento, técnicas de recolha de dados e análise de 
dados (Yin, 2015). Este método envolve um estudo intensivo e aprofundado de uma 
entidade bem definida: o “caso”, no seu contexto natural. O caso pode ser um indivíduo, 
um grupo, uma comunidade, Brewer & Hunter (1989) distribuem os “casos” nas seguintes 
categorias: indivíduos, atributos de indivíduos, ações e interações, atos de comportamento, 
ambientes, incidentes e acontecimentos e coletividades (Coutinho & Chaves, 2002). 

A investigação quantitativa pressupõe o recurso a modelos estatísticos nas diversas 
fases da investigação (da recolha dos dados à sua análise), a análise com vista à 
identificação de regularidades dos dados e permite também o estabelecimento de leis de 
relação causa-efeito entre variáveis, sendo possível prever a sua ocorrência (Pardal & 
Lopes, 2011). A sua preocupação é a explicação dos fenómenos através de uma relação 
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casual entre as variáveis (Pardal & Lopes, 2011). Já a investigação qualitativa visa 
compreender comportamentos, emoções e modos de ser e de estar dos sujeitos que são alvo 
da investigação (amostras não estatísticas, casos individuais e múltiplos) (Amado, 2017). 
Assim sendo, a investigação qualitativa centra-se na compreensão dos acontecimentos e 
não há leis gerais que possam explicar os fenómenos sociais que são alvo deste tipo de 
investigação (Pardal & Lopes, 2011). Para o investigador, a observação do meio natural é 
essencial. Atualmente a tendência tem vindo a crescer no sentido da complementaridade 
investigativa entre os dois métodos de investigação, uma vez que há limites na 
potencialidade de cada modelo (Pardal & Lopes, 2011). 
 
 
2.2 O caso 
 

Como referido previamente, o caso em estudo é a influência da atividade de 
exploração de um Guião Educativo, integrado na aplicação EduPARK, na aprendizagem de 
Ciências Naturais de uma turma do 8.º ano de escolaridade no Parque Infante D. Pedro, em 
Aveiro. Neste subcapítulo é feita uma contextualização do estudo, assim como descrição 
do funcionamento da aplicação EduPARK, exposição da implementação piloto 
desenvolvida e alterações feitas ao Guião em função desta implementação e, por fim, o 
enquadramento do caso de estudo. 
 
2.2.1 Contexto do estudo: Projeto EduPARK e seu laboratório educativo 
 

O projeto EduPARK é um projeto de Investigação e Desenvolvimento iniciado em 
Junho de 2016 (Pombo et al., 2019a) que conjuga práticas educativas com recurso a 
tecnologias móveis e a realidade aumentada (RA). Estas práticas são desenvolvidas no 
Parque Infante D. Pedro de Aveiro, o laboratório educativo do projeto, já que constitui um 
espaço ajardinado de valor estético, biológico, paisagístico e histórico (Pombo et al., 
2017). 

O Parque Infante D. Pedro situa-se no distrito de Aveiro, mais concretamente na 
freguesia da Glória, entre o Parque da Baixa de Santo António e o Parque dos Amores 
(Pombo et al., 2017). O Parque é conhecido popularmente como “Parque da Macaca”, 
designação dada pelo facto de ter havido uma macaca, durante várias décadas, que se 
encontrava dentro de uma gaiola. Esta caraterística do Parque motivou a criação da 
mascote e do logotipo do projeto (Figura 2) (Pombo et al., 2017).  
 
 

 
Figura 2- Logotipo e mascote do projeto EduPARK 

 
O Parque Infante D. Pedro foi construído a partir de uma propriedade anexa ao 

convento de Santo António nos anos 60 do século XIX. O Parque tem diversos pontos de 
interesse como a Casa do Chá, a Avenida das Tílias e um coreto e integra a maior mancha 
verde da cidade de Aveiro, o Parque da Cidade. O Parque Infante D. Pedro possui grande 
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valor histórico e botânico que potencia o desenvolvimento de variadas atividades de 
educação ambiental (Pombo et al., 2017). 

De forma a aproveitar as caraterísticas do espaço, o projeto EduPARK pretende, tal 
como refere Pombo et al. (2017, p. 17), “criar estratégias originais, atrativas e eficazes de 
aprendizagem interdisciplinar em Ciências, através da criação de uma aplicação interativa 
em realidade aumentada, com dispositivos móveis, suportando atividades baseadas em 
Geocaching”. Visa contribuir para a integração das tecnologias nas rotinas de 
aprendizagem dos alunos, com vista ao desenvolvimento de competências. A aplicação 
pode ser explorada por alunos do Ensino Básico ao Ensino Superior, assim como 
respetivos professores e público geral. Desta forma, é potenciada uma articulação entre a 
tecnologia e as práticas de ensino ao ar livre (fora da sala de aula) com uma exploração 
física do espaço e das atividades baseadas no programa curricular, assim como a interação 
social entre os alunos e destes com os professores (Pombo et al., 2017).  
No caso do Projeto EduPARK, os conteúdos de realidade aumentada (RA) são acedidos 
com base no reconhecimento de uma imagem (marcador de RA) que se encontra em placas 
informativas de identificação de espécies vegetais, placas informativas de monumentos e 
azulejos existentes no Parque. Os conteúdos em RA são acessíveis através da leitura com a 
câmara do telemóvel do marcador usando a aplicação EduPARK (Figura 3) (Pombo & 
Marques, 2017). Os marcadores EduPARK foram sofrendo alterações ao longo do 
desenvolvimento do projeto, com o objetivo de aperfeiçoar os seus conteúdos (Pombo et 
al., 2019a). Estes conteúdos, segundo Pombo et al. (2019a, p. 59) “visam disponibilizar 
informação complementar à realidade observável em locais específicos do Parque e 
informação sobre fenómenos não observáveis no momento e local, assim como promover o 
desenvolvimento de competências relevantes para o século XXI”. Da mesma forma, estes 
conteúdos fornecem informação relevante para a resposta a algumas perguntas do jogo. 

A RA permite, assim, uma interação entre o mundo virtual e o mundo real com a 
“vantagem de permitir o uso de ações tangíveis e de operações multimodais, envolvendo 
voz, gestos, tato, etc., o que facilita de certa forma o trabalho do utilizador”(Carvalho, 
2017, p. 27). Este tipo de tecnologia pode tornar conteúdos de aprendizagem mais 
interessantes e suporta um ensino mais autónomo, o que pode promover a motivação dos 
estudantes (Pombo & Marques, 2017).  

Segundo Pombo & Marques (2018), uma caraterística relevante do projeto 
EduPARK é a articulação entre a Investigação e o Desenvolvimento. A aplicação 
EduPARK tem grande impacto nas escolas, comunidade local e turismo e é útil para 
futuras investigações e professores (Pombo & Marques, 2018). Os professores podem 
explorar o potencial do game-based learning como estratégia de ensino suportado por 
dispositivos móveis com recurso a RA num contexto outdoor (Pombo & Marques, 2018).  

O projeto é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no âmbito do COMPETE 
2020. A aplicação EduPARK é gratuita e encontra-se disponível na Google Play Store 
(http://edupark.web.ua.pt/app). 
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Figura 3- Exemplo de uma placa com um marcador de RA, junto a um espécime botânico e exemplificação 

de deteção de RA com recurso a um dispositivo móvel 
 
2.2.2 A Aplicação EduPARK 
 
 O projeto EduPARK combina Mobile Learning, RA e Game-Based Learning, 
numa aplicação interativa para dispositivos móveis. Esta aplicação funciona da forma que 
se descreve de seguida: 

No menu inicial da aplicação (Figura 4), o utilizador para além de poder selecionar 
o idioma que pretende usar, preenche um perfil de jogador ou equipa e pode selecionar o 
modo livre ou o modo de jogo.  
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Figura 4- Menu inicial da aplicação EduPARK, com as opções de idioma, perfil e diferentes modos de uso 

da aplicação 

 
 

No modo livre da aplicação, o utilizador explora apenas os conteúdos em RA. Por 
outro lado, no modo de jogo, o utilizador ou equipa escolhe um Guião ou quizz 
correspondente ao seu nível de ensino ou “visitante do parque”. Cada Guião inclui um 
conjunto diferente de perguntas e percurso pelo Parque, que promovem aprendizagens 
interdisciplinares, no âmbito das Ciências, Matemática e História (Pombo et al., 2019a). 
Os guiões dirigidos a alunos e professores estão relacionados com o plano curricular dos 
níveis de escolaridade a que se destinam. Já o Guião do “visitante do parque”, segundo 
Pombo et al. (2019a, p. 52) “inclui questões de cultura geral, por exemplo, sobre o estilo 
estético típico de Aveiro, as figuras populares da zona representadas nos azulejos do 
Parque ou as festividades da região”. 

Segue uma breve explicação por parte da macaca (a mascote do jogo) sobre a 
estrutura e caraterísticas do jogo, como a atribuição de pontos e um tutorial sobre os 
recursos do jogo (mapa, deteção de marcadores de RA, etc). Ao longo do jogo, a macaca 
orienta o percurso do utilizador pelo Parque, fornece pistas que apoiam a resposta às 
questões (imagens, áudios, vídeos, informações) e disponibiliza feedback acerca da 
correção/incorreção das respostas (Pombo & Marques, 2018).  

O jogo é dividido em quatro fases que correspondem a diferentes zonas do Parque. 
A aplicação contém um mapa e a ferramenta “bússola” para orientar os utilizadores (Figura 
5).  
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Figura 5- Mapa do parque (dividido em 4 zonas de jogo e com alguns pontos de interesse assinalados) e a 

ferramenta “bússola” 

 
 

Durante o jogo, os utilizadores recebem instruções para encontrarem locais 
específicos, seguindo um percurso pelo Parque orientado pela macaca. O jogo integra 
questões cuja resposta pressupõe observação do local ou análise de recursos multimédia, 
caso de RA. A pontuação é atribuída ao utilizador caso responda acertadamente à pergunta 
colocada. Posteriormente, é dado feedback em relação à correção da resposta. Para além 
disso, por cada marcador de RA acedido durante o jogo, é atribuído um ponto, de forma a 
incentivar a exploração do seu conteúdo. No fim de cada etapa de jogo, os alunos têm 
cinco minutos para encontrar, através de pistas fornecidas (Figura 6), um “tesouro” (cache 
virtual), associado a marcadores RA. Os alunos recebem pontos extra conforme o tempo 
que demoram a encontrar a cache. A procura de caches virtuais assenta em princípios de 
Geocaching e aumenta o envolvimento e motivação dos utilizadores (Pombo et al., 2019a). 
De acordo com Pombo et al. (2019a, p. 50), “O objetivo do jogo é responder corretamente 
ao maior número de questões possível, acumulando pontos. Ganha o grupo ou utilizador 
que acertar em mais questões”. 



18 
 

 
Figura 6- Pista para cache do Guião “3º CEB, 8º ano - CN” 

 

2.2.3 O Guião 
 
As questões desenvolvidas para o Guião Educativo centram-se no programa 

curricular de Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade do 3º Ciclo do Ensino Básico. 
Para tal, analisou-se o programa de Ciências Naturais do 8º ano.  
 Bonito et al. (2013) descreve o conjunto de metas curriculares da disciplina de 
Ciências Naturais que os alunos devem alcançar durante o Ensino Básico. Desta forma, 
para cada ano de escolaridade são propostos objetivos gerais, aos quais são atribuídos 
descritores de desempenho. Estes encontram-se organizados por domínios (área 
aglutinadora de conteúdos) e subdomínios (unidades temáticas dos domínios). As metas 
curriculares baseiam-se nas Orientações Curriculares das Ciências Físicas e Naturais 
(2001), do 3º Ciclo, em vigor.  

O Programa de Ciências Naturais do 8º ano é constituído pelos Domínios “Terra- 
um planeta com vida” (que se divide no subdomínio “Sistema Terra: da célula à 
biodiversidade”) e “ Sustentabilidade na Terra” (que se divide nos subdomínios 
“Ecossistemas” e “Gestão Sustentável de Recursos”).  

Foram efetuadas várias visitas ao Parque Infante D. Pedro de forma a realizar o 
registo fotográfico de pontos de interesse educativo no Parque e levantar ideias pertinentes 
que pudessem gerar novas oportunidades de aprendizagem, no sentido de adaptar os 
conteúdos programáticos ao contexto.  



19 
 

 
Planificação das Questões para o Guião Educativo  
 
 A planificação e estruturação do Guião Educativo realizou-se entre os meses de 
janeiro e maio de 2019. A investigadora, em conjunto com a equipa EduPARK, realizou 
vários testes do Guião no Parque. De seguida, procedeu-se à introdução do Guião na 
plataforma digital do projeto EduPARK, de forma a disponibilizar o Guião na aplicação.  
 O Guião é composto por 20 perguntas de escolha múltipla, organizadas em cinco 
etapas (zonas do Parque). A primeira etapa corresponde à etapa “pré-jogo” e é composta 
por duas perguntas iniciais gerais que servem para integrar os jogadores na lógica do jogo 
e são comuns aos restantes guiões da aplicação EduPARK por uma questão de 
conformidade. As restantes 18 questões relacionam-se com o programa curricular de 
Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade. O esquema seguinte sintetiza as etapas 
elaboradas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das 18 questões relacionadas com os objetivos gerais do Plano Curricular do 8º ano 

de escolaridade da disciplina de Ciências Naturais, 13 pertencem ao domínio de 
“Sustentabilidade na Terra” e especificamente, ao subdomínio “Ecossistemas” do plano 
(Tabela 1). Deste modo, é dado maior destaque ao subdomínio “Ecossistemas”, uma vez 
que os utilizadores têm a possibilidade de explorar a dinâmica dos ecossistemas, 
compreender os seus níveis de organização e importância da sua preservação no Parque 
Infante D. Pedro através de inúmeras questões sobre uma parte bastante abrangente dos 
conteúdos programáticos de Ciências Naturais. É de salientar que a informação que suporta 
as questões desenvolvidas para o Guião Educativo é baseada no Manual Escolar “CienTIC 
8” da autoria de Salsa et al. (2019). 
 

Serve a seguinte tabela para demonstrar a distribuição das questões do Guião 
consoante o plano curricular de Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade. 

 
 
 
 

Etapas do 
Guião  

Etapa 1 
 

Pré-jogo 

Etapa 2 
 

Zona do Coreto 

Etapa 3  
 

Zona da Casa de 
Chá 

Etapa 4 
 

Zona do Parque 
Infantil 

Etapa 5 
 

Zona das Tílias 

Figura 7- Esquema das Etapas do Guião Educativo 
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Tabela 1- Distribuição das Questões do Guião pelos objetivos gerais do Plano Curricular do 8º ano de 
escolaridade de disciplina de Ciências Naturais. Adaptado de Bonito et al. (2013); (Salsa et al., 2019). 

Domínio Subdomínio Objetivos Questão do Guião 
Terra- Um 
Planeta com 
Vida 

Sistema Terra- 
da célula à 
biodiversidade 

1.Compreender as 
condições próprias da 
Terra que a tornam o 
único planeta com vida 
conhecida no Sistema 
Solar 

N/A 

2. Compreender a Terra 
como um sistema capaz 
de gerar vida 

4- Quais são as funções do solo 
que direta ou indiretamente 
beneficiam as plantas? 

3. Compreender a célula 
como unidade básica da 
biodiversidade existente 
na Terra 

14- O ecossistema mais rico em 
biodiversidade é __porque tem 
mais __- (…) 

Sustentabilidade 
na Terra 

Ecossistemas 
 

4. Compreender os 
níveis de organização 
biológica dos 
ecossistemas 

15- (…) A carpa e a tainha 
pertencem__” 

5. Analisar as dinâmicas 
de interação existentes 
entre os seres vivos e o 
ambiente 
 

8- O jacarandá é__em Portugal. 
Isto acontece porque a 
amplitude térmica é__do que 
onde é nativo. (…) 
 
9- O jacarandá perde as suas 
folhas no Inverno como uma 
adaptação aos fatores (…) 
 
12- Em que tipo de ecossistemas 
o azevinho está naturalmente 
presente? 

6. Explorar as dinâmicas 
de interação existentes 
entre os seres vivos  
 

10- As relações bióticas 
referidas no vídeo são__ (…) 
 
13- Qual é a relação 
interespecífica que se observa 
no vídeo? 

7. Compreender a 
importância dos fluxos 
de energia na dinâmica 
dos ecossistemas 
 

7- Aves do parque alimentam-se 
de__do teixo. As aves são 
consumidores:__ocupando o 
__nível trófico. (…) 
 
11- A transferência de energia 
na cadeia alimentar anterior__ 
(…) 

8. Sintetizar o papel dos 
principais ciclos de 
matéria nos ecossistemas 

19- O processo referido é __ e 
as plantas necessitam de __e __ 
para o realizar. (…) 
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Domínio Subdomínio Objetivos Questão do Guião 
9. Relacionar o 
equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas com a 
sustentabilidade do 
planeta Terra 

N/A 

10. Analisar a forma 
como a gestão dos 
ecossistemas pode 
contribuir para alcançar 
as metas de um 
desenvolvimento 
sustentável 
 

3- (…) Que tipo de serviço 
associas ao coreto? 
 
16- De que forma este parque 
contribui para a sustentabilidade 
da cidade? 

11. Compreender a 
influência das catástrofes 
no equilíbrio dos 
ecossistemas 

5- O peixinho- dourado é uma 
espécie: (selecionem todas as 
opções corretas) 

12. Sintetizar medidas de 
proteção dos 
ecossistemas 

12- Quais destas são espécies 
resistentes à poluição? 

Gestão 
Sustentável dos 
recursos 

13. Compreender a 
classificação dos 
recursos naturais. 
 

17- Quanto à sua natureza, a 
base deste monumento contém 
um recurso natural__ (…) 
 
18- Quais destes são recursos 
não renováveis? 

14. Compreender o 
modo como são 
explorados e 
transformados os 
recursos naturais 

6- (…) Quais são os produtos 
transformados retirados do 
bordo- negundo? 

15. Relacionar o papel 
dos instrumentos de 
ordenamento e gestão do 
território com a proteção 
e a conservação da 
Natureza  

N/A 

16. Integrar 
conhecimentos de 
ordenamento e gestão do 
território  

N/A 

17. Relacionar a gestão 
de resíduos e da água 
com o desenvolvimento 
sustentável  

N/A 

18. Relacionar o 
desenvolvimento 
científico e tecnológico 
com a melhoria da 
qualidade de vida das 
populações humanas  

N/A 

 



22 
 

A equipa do projeto EduPARK auxiliou na concretização do Guião Educativo. 
Desta forma, foram reaproveitados recursos que foram previamente desenvolvidos no 
âmbito do projeto EduPARK, uma vez que foram pertinentes e se enquadravam neste 
estudo. É o caso de alguns conteúdos em RA, caches, algumas mensagens de áudio do 
jogo, e questões da etapa pré-jogo. Estes recursos já existiam e foram aproveitados por 
serem considerados coerentes com a estrutura de jogo do projeto. Da mesma forma, todas 
as questões são da autoria da investigadora (à exceção das questões da etapa pré-jogo). A 
investigadora idealizou e desenhou os conteúdos educativos associados ao guião (áudios, 
imagens, animações e vídeos), sendo que posteriormente a designer do projeto EduPARK 
ajudou na sua conceção. O processo de validação das questões foi realizado pela equipa do 
projeto EduPARK. Este processo resultou numa primeira atividade de exploração do 
Guião, a implementação piloto. As devidas alterações foram realizadas de acordo com as 
sugestões dos validadores, chegando-se a uma versão final, considerada apta para a 
atividade de implementação deste estudo. 

Segue-se o exemplo de uma questão do Guião com instruções para encontrar o 
marcador RA e introdução:  

 

Figura 8- Questão 8 do Guião com instruções para o marcador RA, introdução e feedback 
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Implementação Piloto 
 

A primeira implementação do Guião “3º CEB, 8º Ano - CN” da Aplicação 
EduPARK, culminou na sua validação, no que diz respeito à adequação ao currículo 
escolar, compreensão das questões e recursos, assim como funcionalidade da aplicação. 
Para tal, realizou-se uma atividade piloto de exploração do Guião com uma turma de 8º 
ano de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico, constituída por 29 alunos, de uma 
escola da cidade de Aveiro (Figura 9). Antes da atividade os alunos foram divididos em 7 
grupos. A implementação piloto decorreu no dia 5 de junho de 2019. 

Para este estudo, criou-se um instrumento para avaliação do Guião “3º CEB, 8º 
Ano - CN” (apêndice 1) de forma a possibilitar a introdução de melhorias no Guião. Este 
instrumento foi implementado com a turma acima referida, tendo sido entregue aos grupos 
de alunos no início da atividade de exploração do Guião para preenchimento de forma 
anónima. 

 
 

 
Figura 9- Fotografia de um grupo durante a implementação piloto do Guião  “3º CEB, 8º Ano-CN” 

 
O instrumento de validação do Guião apresenta uma lista de situações-problema 

que os alunos poderiam vivenciar durante a atividade, a saber “não compreendi a pergunta 
colocada”, “não dei este conteúdo nas aulas de Ciências Naturais”, 
“Informação/multimédia (vídeo, imagem, …) anterior à questão difícil de entender”, 
“Feedback da Questão pouco explicativo”, “Falha na aplicação” e “Outro. Qual?”. Para 
cada situação, os inquiridos poderiam colocar o número da questão em que verificavam o 
problema e especificar o sucedido. Seguidamente encontra-se um espaço onde cada grupo 
poderia registar a sua opinião geral acerca do Guião. 

Algumas alterações foram feitas ao Guião, em resultado do feedback dos alunos. 
No que toca ao parâmetro “Não compreendi a pergunta colocada”, três dos grupos 
inquiridos referiram que todas as questões deviam conter uma indicação de “selecionem as 
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opções corretas”; pelo que, nas questões em que havia mais de uma resposta certa, 
acrescentou-se no final da pergunta: “selecionem as opções corretas” (ou similar). Ainda 
no mesmo parâmetro, na questão 16 “De que forma este parque contribui para a 
sustentabilidade da cidade? (selecionem as opções que se aplicam) ”, um grupo de alunos 
apontou que uma das opções de resposta era “nenhuma das anteriores”, no entanto, uma 
vez que a ordem das opções de resposta é aleatória, podendo suscitar dúvidas, alterou-se a 
opção “nenhuma das anteriores” para “nenhuma das restantes opções”. 

Em relação aos comentários à situação-problema: “Falha na aplicação”, um dos 
grupos da turma indicou que os conteúdos de multimédia “não rodavam e estavam com 
zoom no máximo”. Recorde-se que a aplicação EduPARK usa recursos disponíveis nos 
dispositivos móveis para apresentar vídeos e não tem controlo sob as opções de cada 
dispositivo.  

No que toca à situação-problema “Informação/multimédia (vídeo, imagem, …) 
anterior à questão difícil de entender”, um grupo apontou que na questão, “Selecionem a 
resposta que completa corretamente a frase: “A carpa e a tainha pertencem…”, o áudio do 
vídeo associado estava baixo. Foram realizadas as devidas correções em função da 
observação deste grupo. 

As restantes situações-problema, nomeadamente: “não dei este conteúdo nas aulas 
de Ciências Naturais” e “Outro. Qual? “, não foram registadas. 

A base do Guião completo encontra-se no apêndice 2. Desta forma, ao relacionar as 
questões com situações reais do quotidiano, pretende-se fomentar o interesse dos alunos, 
promovendo o gosto pela aprendizagem da disciplina de Ciências Naturais e do seu 
conteúdo programático (Pombo et al., 2017). 

 
 
2.3 Participantes no caso de estudo 
 

A investigação decorreu no ano letivo 2018/2019. A atividade alvo do estudo 
realizou-se no dia 13 de junho de 2019, no Parque Infante D. Pedro, durante um período 
letivo de Ciências Naturais e envolveu uma turma do 8.º ano de escolaridade do 3.º Ciclo 
do Ensino Básico de uma escola do espaço urbano de Aveiro (Figura 10). A turma é 
composta por 28 alunos, sendo que 25 participaram na atividade. Destes 25, um dos alunos 
não preencheu o questionário de pós-teste de conhecimento e o questionário de satisfação 
entregues (Figura 11). Os alunos foram agrupados em cinco grupos de 4 alunos e um grupo 
de 5 alunos. Cada grupo foi acompanhado por um monitor durante a atividade de 
exploração do Guião. Os monitores incluíram a professora de Ciências Naturais da turma, 
a investigadora deste estudo e quatro investigadores da equipa do projeto EduPARK.  

Os alunos realizaram o jogo, seguindo o Guião “3º CEB, 8º Ano-CN”. O tempo 
mínimo de duração da atividade foi 49 minutos e 57 segundos e o máximo foi 1 hora, 18 
minutos e 33 segundos, sendo que a média de duração da atividade por grupo foi de 1 hora, 
9 minutos e 53 segundos.  
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Figura 10- Imagens da atividade decorrida no dia 13 de junho de 2019 com implementação do Guião 

Educativo “3º CEB, 8º Ano - CN” 

 
 

 
Figura 11- Preenchimento dos Questionários de Satisfação entregues aos alunos após a atividade 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Para realizar uma investigação, a informação deve ser recolhida para que os dados 
sejam analisados de forma a dar resposta às questões de investigação colocadas e ao 
cumprimento dos objetivos estipulados (Coutinho et al., 2009). Para este fim utilizam-se 
várias técnicas e instrumentos de recolha de dados.  

As técnicas de recolha de dados são um instrumento de trabalho que viabiliza a 
realização de uma investigação (Pardal & Lopes, 2011).  

As técnicas de recolha de dados usadas neste estudo de caso são: observação e 
inquirição (inquérito por questionário). Estas técnicas podem ser implementadas através de 
vários instrumentos. A observação realizou-se com o apoio de uma grelha de observação 
de comportamento e da aplicação EduPARK e o inquérito por questionário: pré-teste e 
pós-teste de conhecimento, assim como de satisfação.  

 
 

Tabela 2- Tabela descritiva do Plano de Estágio para defesa de dissertação do curso de mestrado de 2º ciclo 
Biologia Aplicada 

Objetivos Método de 
Recolha de 
Dados 

Instrumentos de 
Recolha de Dados 

Análise de Dados 

- Analisar o 
conhecimento de 
conteúdos 
programáticos de 
Ciências Naturais do 8º 
ano de escolaridade, 
adquirido através do 
uso da aplicação 
EduPARK 

- Inquirição - Questionário Pré-
teste  
 
- Questionário Pós-
teste  
 
 
  

Análise quantitativa: 
 
- Análise estatística descritiva 
 
- Teste estatístico de 
Wilcoxon  

- Observação  - Grelha de 
Observação 

Análise qualitativa: 
 
- Cálculo da frequência de 
observação dos aspetos 
observados pelos monitores 
(parte 1, categoria 
“Motivação para a 
aprendizagem e aquisição de 
conhecimento”) 
  
- Análise do comentário dos 
monitores (parte 2) sobre 
“questões onde os alunos 
tiveram mais dificuldades”  
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Objetivos Método de 
Recolha de 
Dados 

Instrumentos de 
Recolha de Dados 

Análise de Dados 

- Aplicação EduPARK Análise quantitativa:  
 
- Análise estatística descritiva 
dos resultados das respostas 
dos alunos às questões do 
Guião  

- Compreender a 
satisfação dos alunos 
em relação à 
metodologia de ensino 
adotada (jogo 
educativo suportado 
por tecnologias móveis 
e RA num contexto de 
aprendizagem outdoor)  

- Inquirição  
 

- Questionário 
 
 

Análise quantitativa: 
 
- Análise estatística descritiva  
 
 
Análise qualitativa:  
 
- Análise de conteúdo 
 

- Observação  - Grelha de 
observação  

Análise qualitativa 
 
- Cálculo da frequência de 
observação dos aspetos 
observados pelos monitores 
(parte 1, categoria 
“Motivação para a Atividade 
e metodologia de ensino 
adotada”) 

 
 
 
2.4.1 Observação 
 

A observação é uma técnica de recolha de dados que geralmente, segundo Coutinho 
(2014), consiste no registo de unidades de interação numa situação social bem definida, 
que se baseia no que o observador vê e ouve. Desta forma, o investigador documenta 
atividades, comportamentos e caraterísticas físicas sem ter de depender da vontade e 
capacidade de terceiras pessoas. 

Segundo Coutinho (2014) existem duas dimensões a considerar nas técnicas de 
observação: a observação não estruturada e estruturada. Na observação não estruturada, o 
investigador recorre ao registo do que observa “naturalmente” em notas de campo, caso 
dos diários de bordo (Coutinho, 2014). Na observação estruturada, o investigador parte de 
um protocolo de observação previamente definido em função do que pretende observar 
(Coutinho, 2014), recorrendo a técnicas aperfeiçoadas que possibilitam um elevado nível 
de precisão (Pardal & Lopes, 2011). Estes protocolos de observação tratam-se de 
instrumentos constituídos por um conjunto de itens acompanhados de respostas 
padronizadas codificadas em categorias (Coutinho, 2014). 
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A observação pode ser ainda considerada participante ou não participante. A 
primeira pressupõe que há interação do investigador com a comunidade que estuda e a 
segunda é caraterizada por uma reduzida interferência do investigador nos acontecimentos, 
sendo este considerado um observador externo (Marques, 2008).  
 Em suma, a observação realizada neste estudo é estruturada e participante, na 
medida em que a recolha de dados efetuou-se através de:  

 Uma grelha de observação de comportamento (apêndice 6), dado que, o observador 
regista na grelha a categoria que melhor se aplica ao comportamento dos alunos e 
interage com os mesmos durante a atividade de exploração do Guião. A grelha de 
observação, por norma, é usada por professores, destinada à observação de 
comportamentos e atitudes dos alunos.  

Aplicação EduPARK, uma vez que esta recolhe automaticamente informação da duração 
do jogo, seleção das respostas consideradas corretas em relação a cada uma das questões 
do Guião e se estas estão corretas ou não. Paralelamente, há interação dos monitores com 
os grupos ao longo da atividade de exploração do Guião, o que poderá interferir com a 
seleção de resposta dos alunos.  
 
Grelha de Observação de Comportamento 

 
De forma a recolher os dados de modo sistematizado, construiu-se uma grelha de 

observação de comportamento. Esta grelha de observação foi desenvolvida com base em 
grelhas criadas no âmbito do projeto EduPARK e adaptadas tendo em conta os objetivos 
deste estudo. 

A referida grelha foi entregue a cada um dos seis monitores que acompanharam os 
grupos de alunos no início da atividade de exploração do Guião. No decorrer da atividade 
cada monitor preencheu a grelha de observação de comportamento do grupo de alunos que 
acompanhou, tendo em conta duas categorias abrangentes: “motivação para a atividade e 
metodologia de ensino adotada” e “motivação para a aprendizagem e aquisição de 
conhecimento”. Cada categoria compreende aspetos a observar distintos.  

A categoria “motivação para a atividade e metodologia de ensino adotada” 
compreende os seguintes aspetos a observar: a) “Os alunos revelam entusiasmo pela 
possibilidade de aprendizagem de Ciências Naturais ao ar livre”, b) “Os alunos 
demonstram motivação para aprender através de um jogo educativo com recurso 
dispositivos móveis (aplicação móvel EduPARK)” e c) “Os alunos aparentam estar 
satisfeitos com as potencialidades da aplicação, nomeadamente da RA, para 
adquirir/consolidar conhecimento”.  Já a categoria “motivação para a aprendizagem e 
aquisição de conhecimento” abrange os aspetos a observar d) “Os alunos aparentam 
demonstrar conhecimento prévios/adquiridos em contexto de sala de aula para 
responderem às questões”, e) “Os alunos compreendem com facilidade as questões 
colocadas”, f) “Os alunos demonstram que ocorre uma consolidação de 
conhecimento/esclarecimentos de potenciais dúvidas em relação ao currículo de Ciências 
Naturais incluído no Guião, a partir do uso da aplicação EduPARK” e g) “O nível de 
dificuldade do Guião parece ser adequado para o 8º ano de escolaridade”.  

Para cada aspeto observar, os monitores colocavam um “X” em “Verifica-se” ou 
“Não se Verifica”. Este instrumento incluiu também espaços para os monitores registarem 
comentários de forma mais livre e aberta, para indicarem “questões onde os alunos tiveram 
mais dificuldade/ demonstraram mais confusão” e “Incidentes críticos (falhas de 
funcionamento…)”.  
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Aplicação EduPARK 
 

No caso deste estudo em particular, a aplicação EduPARK também é considerada 
um instrumento de recolha de dados, uma vez que gera e regista automaticamente 
informação dos resultados do jogo, que posteriormente são enviados para uma base de 
dados. Estes resultados podem ser acedidos por intermédio de uma dashboard (portal que 
dá acesso a toda a informação do Guião, desde a edição aos resultados do jogo).  
 
2.4.2 Inquérito por Questionário  
 

O questionário constitui o instrumento de recolha de dados mais utilizado no 
âmbito da investigação sociológica (Pardal & Lopes, 2011). Um questionário visa recolher 
informações baseando-se, geralmente, na inquirição de um grupo representativo da 
população em estudo. Num questionário são incluídas questões que abrangem o tema de 
interesse do investigador de forma clara e concisa, sendo estas abertas, fechadas ou de 
escolha múltipla (Amaro et al., 2005).  

Neste estudo em particular, os questionários implementados tinham o objetivo de 
recolher dados em relação à aferição do nível do conhecimento do plano curricular de 
Ciências Naturais e da satisfação dos participantes em relação à atividade de exploração do 
Guião.  
 
Questionários de Pré-Teste e Pós-Teste de Conhecimento 

 
No presente estudo utilizou-se o questionário de aferição de conhecimento em duas 

fases: antes e depois da implementação do Guião na atividade de exploração do Guião, 
distribuído por questionários de pré-teste (apêndice 3) e pós-teste de conhecimento 
(apêndice 4), denominados “Questionário de aferição de conhecimento: Atividade de 
exploração do Guião” que tinham como objetivo a avaliação de conhecimento dos 
conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade.  

No estudo de Kamarainen et al. (2013) utilizam-se questionários pré e pós-teste de 
forma a aferir a compreensão do conteúdo apresentado através da aplicação EcoMOBILE 
por alunos de cinco turmas do 6º ano de escolaridade da disciplina de Ciências.  

Da mesma forma, foram criados dois inquéritos iguais para a recolha de 
informação, preenchidos pelos inquiridos em momentos distintos. O questionário de pré-
teste foi entregue no dia anterior à atividade de exploração do Guião e preenchido pelos 
alunos na sua sala de aula, durante uma aula de Inglês e o questionário de pós-teste foi 
entregue no dia da atividade, após exploração do Guião “3º CEB, 8º ano- CN”, tendo 
também sido preenchido na sala de aula. O preenchimento do questionário de pós-teste, 
embora tenha sido realizado em tempo letivo, não só coincidiu com uma aula à qual o 
docente faltou, como com o último dia de aulas dos alunos. Desta forma é de notar que os 
alunos se encontravam mais agitados e com menos vontade de preencher o questionário. 
Os instrumentos mencionados em cima foram preenchidos na presença da investigadora e 
manteve-se o anonimato dos inquiridos.  

O questionário de pré-teste permitiu averiguar o conhecimento prévio dos alunos 
em relação aos conteúdos de Ciências Naturais trabalhados através do Guião. Com o 
intuito de aferir se os alunos aprenderam com a atividade de exploração do Guião aplicou-
se um questionário de pós-teste.  
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Os questionários eram constituídos por nove questões de escolha múltipla em leque 
fechado e três perguntas diretas. A modalidade de questões de escolha múltipla permite ao 
inquirido a escolha de uma entre várias alternativas apresentadas (Pardal & Lopes, 2011). 
Na elaboração das questões, recorreu-se a uma linguagem cientificamente correta, embora 
simples e adequada à escolaridade dos alunos. As questões dos questionários 
compreendem os conteúdos curriculares utilizados para as questões do Guião Educativo e 
procurou-se que apresentassem o mesmo grau de dificuldade destas. Por fim, as perguntas 
diretas foram elaboradas de forma a estabelecer uma ligação entre o questionário de pré-
teste e o pós-teste de cada aluno sem os identificar, a saber: a) “Qual o número da tua 
porta?”, b) “Qual o teu cantor ou ídolo preferido” e c) “Qual o teu passatempo preferido?”  

 
Questionários de Satisfação 

 
Com o apoio da equipa EduPARK, criou-se ainda um inquérito por questionário 

que visou analisar a satisfação dos alunos participantes com a atividade, denominado 
“Questionário: Atividade com a aplicação móvel EduPARK” (apêndice 5). Construiu-se 
este instrumento de forma a responder ao objetivo de investigação “Compreender a 
satisfação dos alunos em relação à metodologia de ensino adotada (jogo educativo 
suportado por tecnologias móveis e RA num contexto de aprendizagem outdoor)”.  

O questionário de satisfação é dividido em duas partes, sendo que a primeira, “O 
que acho sobre o valor da aplicação EduPARK para aprender”, é constituída por 10 
afirmações e a segunda, “O que acho da atividade de exploração do Guião”, por três 
afirmações e ainda um espaço para os alunos escreverem um comentário com a sua opinião 
em relação ao jogo e ao facto de usarem o dispositivo móvel e de realizarem a atividade ao 
ar livre.  

É solicitado o grau de concordância com um conjunto de afirmações, segundo uma 
escala de Lickert. A escala de Lickert é uma escala nominal utilizada para agrupar os dados 
recolhidos (Pandolfi, 2003). Nesta escala, as possibilidades de resposta dos inquiridos 
distribuem-se em cinco níveis que medem o grau de concordância ou discordância sobre 
cada afirmação apresentada (Coutinho, 2014).  

As afirmações definidas para os questionários de satisfação tiveram em 
consideração a sua relevância em relação à opinião que se pretende investigar. Tal como 
Brooke (1996) indica, foram identificados exemplos que levam a expressões extremas da 
opinião a ser capturada, para que seja solicitado aos inquiridos que classifiquem o seu grau 
de satisfação numa escala de Lickert, que varia em cinco pontos de “Discordo Totalmente” 
(1) a “concordo Totalmente” (5).  

Brooke (1996) criou uma escala de Lickert a que chamou System Usability Scale 
(SUS). Esta escala é composta por 10 itens, cada um associado a uma escala de cinco 
pontos, e fornece uma visão global de avaliação da usabilidade (facilidade de utilização) do 
sistema em estudo. Bangor et al. (2008) considera este tipo de escala adequada para 
agrupar e analisar dados nominais como os do presente estudo. Desta forma, no âmbito 
desta investigação, criou-se uma escala baseada na escala de SUS, intitulada de “Escala do 
Valor Educativo da aplicação EduPARK” (apêndice 5, parte 1), integrada nos 
questionários de satisfação. 
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2.5 Análise de Dados 

 
Após a recolha do material inicia-se o processo de análise de dados, crucial numa 

investigação (Amado, 2017). Bogdan & Biklen (1994) indicam que a análise envolve 
manipulação dos dados, organização, síntese e decisão do que será transmitido aos outros. 
A análise de dados “é o processo de busca e de organização sistemática de transcrições de 
entrevistas, de notas de campo e de outros materiais” (Bogdan & Biklen, 1994). 

Neste estudo, os dados recolhidos pelos instrumentos de recolha acima referidos 
foram analisados de forma a aferir se houve acréscimo de conhecimento dos conteúdos 
programáticos de Ciências Naturais em resultado da exploração do Guião Educativo “3º 
CEB, 8º Ano-CN” integrado na aplicação EduPARK por alunos do 8.º ano de escolaridade. 
Da mesma forma, os dados recolhidos foram analisados de forma a aferir se os alunos 
mencionados se encontram satisfeitos com a metodologia de ensino adotada. 
 Os dados recolhidos a partir das questões fechadas dos questionários de 
conhecimento são analisados através de estatística descritiva, típica de uma metodologia 
quantitativa (Carvalho, 2017). A estatística descritiva visa organizar e descrever os dados 
através de indicadores sintéticos ou sumários, preocupando-se com a medida direta dos 
parâmetros nas populações (Santos, 2007). 

Neste estudo recorre-se à construção de uma tabela de frequências num ficheiro 
Excel. São inferidas medidas amostrais, como média do número de respostas corretas por 
aluno, valor mínimo, valor máximo, desvio-padrão e média de variação de cotação entre 
questionários. Simultaneamente também se recorre à construção de gráficos com dados 
recolhidos para comparar níveis de conhecimento antes e após a implementação do Guião 
“3º CEB, 8º Ano-CN” da aplicação EduPARK. Também se produz um gráfico com a 
variação de cotação entre os questionários, de forma a averiguar se influenciou o nível de 
conhecimento dos alunos face a conhecimentos anteriormente adquiridos. Com o intuito de 
determinar se as diferenças nas cotações entre os pré e os pós questionários de 
conhecimento foram significativas, é necessário realizar um teste estatístico. Testes 
paramétricos exigem uma distribuição normal para amostras com dimensão n<30 (Sánchez 
Turcios, 2015). Uma vez que a amostra em estudo tem n=24, é necessário testar se sofre 
uma distribuição normal. Desta forma, tal como Freidlin et al. (2003) sugerem, aplicou-se 
um teste de normalidade Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados, em que a 
hipótese nula é “a distribuição da amostra é normal” e a hipótese alternativa é “a 
distribuição da amostra não é normal”. Se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk for 
significante, a distribuição da amostra não é normal. O resultado do teste Shapiro-Wilk 
indica que os dados dos questionários de pré-teste e os dados dos questionários de pós-teste 
apresentam um p-value de 0,03822 e 0,01379 sucessivamente. Uma vez que o p-value 
calculado é menor que o nível de significância (0,05), a hipótese nula é rejeitada, logo, os 
dados verificam uma distribuição significativamente diferente de uma distribuição normal. 

 Como os dados do estudo não assumem uma distribuição normal, é aplicado um 
teste não paramétrico para amostras dependentes, uma vez que os dados têm origem no 
mesmo grupo de indivíduos, antes e após a realização da atividade de exploração do Guião. 
Nestas circunstâncias é sugerido o recurso ao teste não paramétrico de Wilcoxon (Freidlin 
et al., 2003). 

Neste estudo em particular, o teste de Wilcoxon é realizado para avaliar se houve 
evolução no conhecimento dos conteúdos programáticos dos alunos envolvidos com a 
exploração do Guião e se há diferença estatisticamente significativa na cotação dos 
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questionários de pré e pós-teste. A hipótese nula testada é “As cotações dos questionários 
de pré-teste são iguais às cotações dos questionários de pós-teste” e a hipótese alternativa é 
“As cotações dos questionários de pré-teste são diferentes das cotações dos questionários 
de pós-teste”. 

Os dados das respostas dos alunos às questões do Guião, recolhidos através da 
aplicação EduPARK, encontram-se organizados numa tabela do Excel e são tratados 
através da construção de um gráfico com as cotações de cada grupo de alunos por questão 
e sua interpretação. 

De forma a analisar os dados da primeira parte dos questionários de satisfação, “O 
que acham do valor da aplicação EduPARK para aprender”, é feita a sua organização num 
ficheiro Excel. É de salientar que os dados recolhidos são qualitativos ordinais, de acordo 
com Carvalho (2016), sendo que são dados numéricos que admitem uma análise estatística. 
A presente análise baseou-se na análise de Brooke (1996), tendo-se efetuado um cálculo 
semelhante ao efetuado por Brooke para determinar o valor de SUS, que representa uma 
medida de usabilidade absoluta do sistema em estudo. Desta forma, o valor da Escala do 
Valor Educativo da aplicação EduPARK é calculada da forma que se apresenta de seguida. 
Inicialmente soma-se as contribuições da pontuação de cada item. A contribuição da 
pontuação de cada item varia de 0 a 4. Para os itens 1,3,5,7, 9 e 10 a contribuição da 
pontuação é a posição na escala de Lickert menos 1. Para os itens 2,4,6,8 e, a contribuição 
é 5 menos a posição na escala. Posteriormente, multiplica-se a soma das pontuações por 
2,5 para obter o valor total de SUS. O valor da Escala do Valor Educativo da aplicação 
EduPARK tem um intervalo de 0 a 100, tal como as pontuações de SUS, sendo que cada 
questão tem um contributo de 10 pontos.  

Também é feita estatística descritiva que envolve o cálculo da média dos valores da 
Escala do Valor Educativo da aplicação EduPARK e construção de um gráfico para 
averiguar o valor da aplicação EduPARK para a aprendizagem dos alunos envolvidos, de 
acordo com a perspetiva dos participantes. 

Para analisar os dados da segunda parte dos questionários de satisfação, “O que 
acho da atividade de exploração do Guião”, procedeu-se a uma organização dos dados num 
ficheiro Excel e posterior análise estatística descritiva com construção de gráfico para 
averiguar o grau de satisfação dos alunos acerca de várias caraterísticas da atividade. 
Procedeu-se à análise de conteúdo com definição de categorias emergente dos dados, 
constituindo uma análise de cariz qualitativo, para estudar a resposta dos alunos à questão 
de resposta aberta referente à opinião dos alunos acerca da atividade no que diz respeito ao 
jogo, uso de dispositivos móveis e contexto outdoor.  

Por fim, a análise da grelha de observação consistiu na organização dos dados num 
ficheiro Excel com construção de uma tabela com a grelha e frequência de observação dos 
respetivos aspetos observados pelos monitores e análise e citação de comentários dos 
monitores sobre “questões onde os alunos tiveram mais dificuldades” (Tabela 4). 
 Durante o processo do tratamento de dados recorre-se à triangulação múltipla. A 
triangulação múltipla ocorre quando os investigadores combinam numa investigação 
diversos tipos de triangulação.  

Denzin (2017) refere quatro tipos de triangulação: a triangulação de dados que 
implica o uso de várias fontes de dados de modo a obter uma descrição mais rica dos 
fenómenos ao propor um estudo do fenómeno em tempos, espaços e indivíduos diferentes; 
a triangulação de investigadores que sugere a participação de diferentes investigadores no 
estudo, o que garante uma maior confiança nas observações e remove potenciais 
enviesamentos que advém da observação de uma única pessoa; a triangulação de teorias 
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que se refere ao uso de múltiplas teorias para examinar um fenómeno, fornecendo uma 
análise mais ampla e profunda do mesmo e a triangulação metodológica que envolve a 
articulação de múltiplos métodos, geralmente observação e entrevista, de modo a 
compreender melhor os diferentes aspetos de uma realidade ao contribuir para a força da 
pesquisa e evitar os potenciais enviesamentos de uma metodologia única.  

Os benefícios gerais da triangulação podem incluir o aumento da confiança nos 
dados da pesquisa, criação de formas inovadoras de compreender um fenómeno, revelação 
de descobertas únicas e fornecimento de uma compreensão do problema (Thurmond, 
2001).  

Para Denzin (2017) a triangulação múltipla é o objetivo mais refinado que qualquer 
investigação pode atingir, pois combina todas as vantagens provenientes das diferentes 
técnicas de triangulação (acima mencionadas). Por esta razão recorre-se à triangulação 
múltipla neste estudo, suportada por: i) triangulação de dados (uma vez que os dados são 
recolhidos através da grelha de observação de comportamento, aplicação EduPARK, 
questionários de aferição de conhecimento e questionários de satisfação), estes dados são 
recolhidos de indivíduos diferentes e em momentos distintos, ii) triangulação de 
investigadores (para além da investigadora, os restantes monitores presentes na atividade 
de implementação do Guião preencheram o instrumento “Grelha de Observação” entregue) 
e iii) triangulação metodológica (a investigadora recorre aos métodos de observação e 
inquirição), permitindo o estabelecimento de ligações entre os resultados obtidos e 
promovendo uma melhor compreensão dos resultados.  
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Capítulo III- Análise e Discussão dos Resultados 
 

No capítulo precedente foi apresentada, descrita e justificada a metodologia seguida 
neste estudo. Este capítulo destina-se à apresentação, análise e discussão dos resultados 
obtidos. Organizou-se a análise dos resultados, em função dos objetivos definidos 
Este capítulo inicia-se com a análise dos resultados. Para este capítulo foram definidos o 
subcapítulo “3.1- Conhecimento” e “3.2- Satisfação”. A análise dos resultados organizou-
se em função dos objetivos de investigação definidos no capítulo I, nomeadamente:  

 Analisar o conhecimento de conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º 
ano de escolaridade adquirido através do uso da aplicação EduPARK. 

 Compreender a satisfação dos alunos em relação à metodologia de ensino adotada 
(jogo educativo suportado por tecnologias móveis e RA num contexto de 
aprendizagem outdoor). 

 
 

3.1 Conhecimento 
 
Cada questionário de teste de conhecimento contém nove questões de escolha 

múltipla. As respostas dos alunos aos referidos questionários foram consideradas corretas 
ou incorretas e as pontuações totais dos 24 alunos para cada questionário (pré e pós-teste) 
foram atribuídas tendo em conta o número de perguntas a que o aluno respondeu 
corretamente num total de nove. Logo, é atribuído um ponto por resposta correta. 

Os resultados obtidos nos questionários pré-teste variam entre 3 e 8 pontos ou 
respostas corretas, com uma média de 5,13 e um desvio-padrão de 1,4. Este desempenho é, 
no geral, positivo, mas evidencia que o conhecimento dos alunos que participaram neste 
estudo, em relação ao currículo de Ciências Naturais do 8.º ano de escolaridade, pode ser 
classificado como “suficiente” (Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Resultados das cotações dos questionários de pré-teste de conhecimento 
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 Os resultados obtidos nos questionários de pós-teste variam entre 2 e 8 respostas 
corretas, com uma média de 5,75 e um desvio-padrão de 1,3 (Gráfico 2). Este desempenho 
é, no geral, positivo, no entanto, evidencia que o conhecimento dos alunos que 
participaram neste estudo, em relação ao currículo de Ciências Naturais do 8.º ano de 
escolaridade, pode ser classificado como “suficiente” após a exploração do Guião 
Educativo “3º CEB, 8º Ano-CN” (Gráfico 2). 
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Gráfico 2- Resultados das cotações dos questionários de pós-teste de conhecimento 

 
A variação da média das cotações dos questionários de pré e pós-teste é 0,62 (a média de 
cotação dos pós-questionários é 5,75 e a média de cotação dos pré-questionários é 5,13), o 
que aparenta apontar para uma ligeira melhoria em termos de conhecimento, pois trata-se 
de uma variação positiva. Todos os alunos aparentam melhorar o seu desempenho na 
resposta às questões dos questionários de conhecimento, á exceção dos alunos 3, 5 e 17 
(gráfico 3). 
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Gráfico 3- Variação entre o número de respostas corretas dos questionários, por aluno 

 
De forma a determinar se as diferenças nas cotações entre os questionários de pré e 

pós-teste de conhecimento aplicados aos alunos foram significativas, são realizados testes 
estatísticos com recurso ao software “EasyR”.  

O resultado do teste de Wilcoxon demonstra que não houve uma diferença 
significativa observável, quando se compara o desempenho dos alunos envolvidos neste 
estudo no pré e pós-teste, pois o p-value foi 0,205 (> 0,05). Como o p-value é maior que o 
nível de significância (0,05), a hipótese nula não é rejeitada, logo, não há diferenças 
estatisticamente significativas entre os resultados dos questionários de pré e pós teste de 
conhecimento. No entanto, a média de variação entre as cotações dos questionários de pré 
e pós-teste de cada aluno, como referido anteriormente, é positiva (0,62) (Gráfico 3). 

Comparando as pontuações entre os dois questionários (pré e pós-teste), é possível 
verificar as questões às quais os alunos mais responderam incorretamente foram a 2 (sobre 
o conceito de biodiversidade), 3 (sobre fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas), 4 
(sobre níveis de organização biológica dos ecossistemas) e 8 (sobre espécies exóticas, 
nativas e invasoras) (Gráfico 4) em ambos os questionários (Apêndice 3 e apêndice 4). O 
facto de cerca de metade dos alunos ter respondido de forma incorreta a estas questões 
tanto no questionário de pré-teste como no questionário de pós-teste de conhecimento, 
aparenta indicar que estas questões correspondem às perguntas dos questionários em que 
os alunos aparentam ter mais dificuldade.  

As pontuações apenas foram mais reduzidas nas questões 5 (sobre relação 
interespecíficas e intraespecíficas) e 8 (sobre espécies exóticas, nativas e invasoras) 
(apêndice 3 e apêndice 4) quando comparando os resultados dos questionários de pré e 
pós-teste. A questão 8 está associada à questão 5 do guião, que não define espécie 
invasora, mas sim exótica. Isto poderá justificar o aumento do número de alunos que 
selecionou opções de resposta incorreta a esta questão dos questionários de aferição de 
conhecimento. De facto, nas restantes questões, as pontuações dos alunos são superiores no 
questionário pós-teste (Gráfico 4).  
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Gráfico 4- Número de alunos que responde incorretamente a cada questão do questionário de pré e pós-teste 

 
Neste estudo verifica-se que as questões do Guião em que os alunos mais 

selecionaram respostas incorretas são 4 (n=5), 9 (n=4), 16 (n=4) e 18 (n=6) (Gráfico 5). A 
questão 4 é sobre as funções do solo, a questão 9 sobre fatores bióticos e abióticos, a 
questão 16 sobre o conceito de sustentabilidade e a questão 18 sobre recursos renováveis e 
não renováveis (Apêndice 5). Estas questões correspondem àquelas em que não estão 
presentes conteúdos educativos de RA ou multimédia (imagens, áudios ou vídeos), 
associados à introdução ou feedback, ao contrário das restantes questões. Os referidos 
conteúdos auxiliam os alunos a responderem corretamente à questão. As questões 4, 9, 16 
e 18 apenas contêm informação sobre a forma de texto, à exceção do feedback em formato 
de áudio na questão 4. Estes resultados vão de encontro à afirmação de Li & Tsai (2013), 
que indicam que certas caraterísticas dos jogos digitais como regras, feedback, prémios, 
desafios, e animações auxiliam os estudantes a desenvolver uma melhor compreensão e 
terem melhores resultados em termos de ganhos de conhecimento de conteúdos. Da mesma 
forma, a RA aparenta ter auxiliado nas respostas às questões, pois, tal como Kamarainen et 
al. (2013) confirmam no seu estudo, os níveis de aprendizagem dos estudantes parecem ser 
melhores em itens que combinam RA, providenciando uma ferramenta pedagógica 
importante na aprendizagem dos estudantes (Kamarainen et al., 2013).  
A questão 18 foi a questão do Guião em que todos os grupos responderam de forma 
incorreta, pois, a totalidade dos grupos selecionou duas das opções de resposta correta: 
“rochas e minerais” e “combustíveis fósseis”, sendo que nenhum selecionou a opção de 
resposta “solo”. A seleção da opção de resposta incorreta no caso desta questão poderá ser 
atribuída ao facto indicado pelo monitor 4 “selecionar mais que uma resposta causa 
incerteza” (tabela 4). A maioria das questões do Guião vem acompanhada de “selecionem 
todas as opções corretas” ou similar, no entanto na questão 18 tal informação está ausente. 
Para além disso, tal como referido anteriormente, esta questão não está acompanhada de 
qualquer recurso multimédia ou RA, pelo que os alunos não tiveram a oportunidade de 
analisar informação que apoiasse a sua compreensão dos temas em questão. É de salientar 
que todos os grupos selecionaram opções corretas, pelo que se pode deduzir que todos os 
grupos integravam alunos que saberiam distinguir recursos renováveis de não renováveis. 
Tal pode ser constatado quando comparando os resultados do jogo com os dados da 
questão 9 dos questionários: “Rochas e minerais são recursos naturais…”. Ambas as 
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questões se enquadram no objetivo 13 do plano curricular de Ciências Naturais do 8º ano 
de escolaridade “Compreender a classificação dos Recursos Renováveis” (tabela 1). 
Observando o gráfico 4 é possível verificar que nove alunos selecionaram opções de 
resposta incorretas à questão 9 no questionário de pré-teste e embora tenham respondido 
incorretamente no Guião em relação ao mesmo conteúdo educativo, apenas cinco 
responderam incorretamente no questionário de pós-teste, tal parece dever-se ao facto de 
que no jogo os alunos tiveram a possibilidade de aprender com o feedback facultado.  
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Gráfico 5- Resultados das cotações do Guião “3º CEB, 8º ANO-CN” 

 
A motivação para a aprendizagem cria condições para a construção de 

conhecimento pelos alunos. Desta forma foi criada a categoria “Motivação para 
aprendizagem e aquisição de conhecimento” da grelha de observação preenchida pelos 
monitores durante a atividade. 

Avaliando as opções assinaladas pelos monitores nos aspetos a observar, a saber: d) 
“Os alunos aparentam demonstrar conhecimento prévio/adquirido em contexto de sala de 
aula para responderem às questões 2, e) “Os alunos compreendem com facilidade as 
questões colocadas”, f) “Os alunos demonstram que ocorre uma consolidação de 
conhecimento/esclarecimentos de potenciais dúvidas em relação ao currículo de Ciências 
Naturais incluído no Guião, a partir do uso da aplicação EduPARK” e g) “O nível de 
dificuldade do Guião parece ser adequado para o 8º ano de escolaridade” é possível 
constatar, consultando a tabela 3:  

Quanto ao aspeto d), “Os alunos aparentam demonstrar conhecimento prévio 
/adquirido em contexto de sala de aula para responderem às questões”, a totalidade dos 
monitores verifica que tal acontece. Observando a média da cotação dos questionários de 
pré-teste (5,1 respostas certas por aluno), como previamente referido, é possível verificar 
que os alunos demonstram um conhecimento do plano curricular de Ciências Naturais do 
8º ano prévio considerado “Suficiente”.  

No que diz respeito ao aspeto e), “Os alunos compreendem com facilidade as 
questões colocadas”, a sua frequência de observação corresponde a 2/3, ou seja, a maioria 
dos monitores (4) assinalou que verificou este aspeto e 2 monitores referem não ter 
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verificado (os monitores 3 e 6). Este dado é coerente com dados dos resultados do jogo 
recolhidos de forma automática, já que os grupos que estes monitores acompanharam 
selecionaram mais opções de resposta incorretas.  

Em relação ao aspeto f), ”Os alunos demonstram que ocorre uma consolidação de 
conhecimento/esclarecimentos de potenciais dúvidas em relação ao currículo de Ciências 
Naturais incluído no Guião, a partir do uso da aplicação EduPARK”, todos os monitores 
consideram que este aspeto se verifica. Uma possível razão que explica isto é o facto de os 
alunos durante a atividade mostrarem que compreendem melhor os conteúdos 
programáticos por terem acesso a recursos interativos e explicações, feedbacks, etc., tal 
como indicam os resultados da alínea c) da grelha de observação (tabela 7) e os resultados 
positivos das cotações do Guião em relação a questões suportadas por conteúdos 
educativos.  

Em relação ao aspeto g), “O nível de dificuldade do Guião parece ser adequado 
para o 8º ano de escolaridade”, os seis monitores consideram o Guião adequado para o 
nível de escolaridade dos alunos. 
 Desta forma, os dados recolhidos parecem suportar a afirmação de que os alunos se 
encontraram motivados para aprender por intermédio da aplicação EduPARK.  
 

 

Tabela 3- Síntese das grelhas de observação dos monitores em relação à categoria “Motivação para 
aprendizagem e aquisição de conhecimento” e respetivas frequências de observação 

 Aspetos a observar Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 Monitor 5 Monitor 6 N 
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d) Os alunos aparentam 
demonstrar conhecimento 
prévio/adquirido em 
contexto de sala de aula para 
responderem às questões 

X X X X X X 6 

e) Os alunos compreendem 
com facilidade as questões 
colocadas 

X X  X X  4 

f) Os alunos demonstram 
que ocorre uma 
consolidação de 
conhecimento/esclareciment
o de potenciais dúvidas em 
relação ao currículo de 
Ciências Naturais incluído no 
Guião, a partir do uso da 
aplicação EduPARK 

X X X X X X 6 

g) O nível de dificuldade do 
Guião parece ser adequado 
para o 8º ano de 
escolaridade 

X X X X X X 6 

 
 

De seguida apresenta-se a tabela com os comentários recolhidos no decorrer da 
atividade: “Questões em que os alunos demonstram mais dificuldades”, da 2ª parte da 
grelha de observação preenchida pelos monitores na atividade de exploração do Guião com 
a implementação do Guião Educativo (tabela 4): 
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Tabela 4- Comentário da grelha de observação “Indicar questões onde os alunos tiveram mais dificuldades” 

 

 

Comparando os resultados obtidos pelos grupos de alunos que cada um dos 
monitores acompanhou, é possível constatar que os grupos selecionaram mais respostas 
corretas (grupos 1 e 5) correspondem aos dos monitores 1 e 5. O grupo 1 apenas respondeu 
de forma incorreta à questão 16 sobre o conceito de sustentabilidade e à questão 18 sobre 
recursos renováveis e não renováveis. O grupo 5 respondeu de forma incorreta a quatro 
questões, sendo que duas delas correspondiam também às questões 16 e 18. Desta forma, 
os dados recolhidos através da grelha de observação, que revelam que os monitores 1 e 5 
não verificaram dificuldades nos alunos que acompanharam, são suportados pelos 
resultados do jogo recolhidos automaticamente através da aplicação EduPARK. 

Dois monitores referem que os alunos tiveram mais dificuldade na questão sobre 
“relações bióticas e abióticas”, questão 9 do Guião. Esta questão está apenas acompanhada 
de informação escrita que ajuda a distinguir o conceito de fatores bióticos de abióticos na 
“Introdução da Questão”. Esta questão não vem acompanhada de recursos multimédia ou 
RA que pudessem ter facilitado a resposta. De facto, os grupos que estes monitores 
acompanharam não selecionaram a opção de resposta correta para esta questão, sendo que 
quatro dos seis grupos responderam incorretamente. Posteriormente, no “feedback”, é 
referido que “…árvores perdem as (…) como adaptação à temperatura e luminosidade 
reduzidas…”. Os resultados da grelha de observação reforçam os resultados do Guião no 
que diz respeito a esta temática. Nos questionários, a questão que se enquadra no mesmo 
objetivo curricular (5), é a questão 1. Nesta questão, a opção de resposta considerada 
correta é “a) são fatores abióticos”. Dez alunos responderam incorretamente a esta questão 
no questionário de pré-teste, no entanto, após a atividade, apenas 3 em 24 alunos 
responderam incorretamente à questão, o que evidencia que os alunos terão compreendido 
melhor esta temática (relações bióticas e abióticas) após o jogo. Isto aparenta indicar que a 
informação escrita que acompanha a questão do Guião auxiliou a resposta à questão que 
aborda a mesma temática no questionário de pós-teste de conhecimento. 

Três monitores referem dificuldades relacionadas com “relações inter e 
intraespecíficas”, correspondendo à questão 10 do Guião. Esta questão tem um vídeo 
associado, que inclui imagens reais complementadas com animações, no qual é feita uma 
distinção entre relação interespecífica e intraespecífica e, posteriormente, a explicação de 
um conjunto específico de relações intraespecíficas, entre espécies presentes no Parque 
Infante D. Pedro. Dois dos três grupos que não selecionaram a opção de resposta correta, 
selecionaram as opções “1: interespecíficas” e “2: intraespecíficas” na sua resposta. Na 
verdade, apesar de terem tido acesso a toda a informação de que necessitaram (tanto no 
vídeo como no feedback), os grupos não conseguiram selecionar todas as opções 

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 Monitor 5 Monitor 6 
“Não ocorreu. 
Erraram mais 
por 
impulsividade 
do que por outro 
motivo.” 

“Vídeo das 
relações inter e 
intraespecíficas 
interpretaram de 
forma diferente.” 

“Relações inter e 
intraespecíficas; 
biodiversidade; 
fatores bióticos e 
abióticos.” 

“Questões de 
completar 
frases; Relações 
bióticas e 
abióticas; 
selecionar mais 
que uma 
resposta causa 
incerteza.” 

“Nada a 
assinalar” 

“1ª questão da 
etapa Coreto; 
questão das 
lagartas/árvores 
(simbiose ou 
mutualismo?) ” 
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consideradas corretas para esta questão, o que poderá ser explicado por falta de 
concentração dos alunos num ambiente tão rico em estímulos como o Parque. Caso a falta 
de concentração seja o fator que determinou o baixo desempenho nesta questão, uma forma 
de dar resposta a esta dificuldade poderia ter sido a apresentação de um recurso educativo 
mais sintético, logo, com menor duração. Este lapso não estará associado à falta de 
compreensão dos conteúdos, uma vez que na resposta às questões dos questionários 
associadas (5 e 6), os alunos obtiveram ótimos resultados (Gráfico 4). No entanto, apesar 
dos comentários dos monitores, a questão 10 não é das questões do Guião em que de facto 
os alunos mais selecionam opções de resposta incorretas (Gráfico 5), o que revela alguma 
incoerência entre as fontes de informação. 

Nas restantes temáticas em que os alunos mais selecionaram opções de resposta 
incorretas no Guião, nomeadamente, sustentabilidade (questão 16) e funções do solo 
(questão 4), os monitores não registaram dificuldades, talvez porque os alunos não as 
demostraram durante a atividade ou não acertaram por falta de concentração. 

Em suma, os dados recolhidos através da observação sugerem que há uma 
consolidação de conhecimento dos alunos durante a atividade, o que poderá estar associado 
ao facto de que os alunos vão tendo sempre informação disponível durante o jogo. Esta 
informação encontra-se não só nos conteúdos educativos associados ao guião e no texto da 
“Introdução da Questão, mas também no “feedback “da questão. Quer os grupos acertem 
ou não as questões do Guião, demonstram compreender os conteúdos após confrontados 
com as explicações. Esta consolidação de conhecimento é verificada apenas durante o 
processo de resposta à questão, desde a “Introdução da questão” ao “feedback” do jogo.  
 Seria de esperar que os dados com origem nos questionários e os dados do jogo 
recolhidos automaticamente pela aplicação fossem coerentes, no entanto, tal não se 
verifica. Ao averiguar se há uma consolidação de conhecimento decorrente da exploração 
do Guião, verifica-se que os resultados dos questionários de pós-teste de conhecimento não 
são significativamente diferentes dos resultados dos questionários de pré-teste. No entanto, 
os dados analisados anteriormente pareciam apontar para ligeiras melhorias registadas após 
a utilização da aplicação EduPARK (gráfico 3).  
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3.2 Satisfação 
 

Quanto à primeira parte dos questionários de satisfação entregues aos alunos “O 
que acham do valor da aplicação EduPARK para aprender”, faz-se a análise das respostas 
dos alunos graficamente (gráfico 6) e calcula-se uma escala cujo cálculo se baseia, tal 
como referido, no efetuado por Brooke em relação à sua escala de SUS. 
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Gráfico 6- Respostas à Parte 1 do Questionário de Satisfação “O que acho do valor da aplicação EduPARK 
para aprender” 

 
O gráfico 6 mostra a perceção geral dos alunos em relação ao valor da aplicação 

EduPARK para a sua aprendizagem. A maioria dos estudantes concorda totalmente (opção 
5 da escala), com as afirmações positivas da escala de SUS e discorda totalmente das 
afirmações negativas, o que indica, no geral, uma perceção positiva da aprendizagem com 
a aplicação, tal como afirmam Pombo et al. (2019b) no seu estudo. 

Calculou-se o valor da Escala do Valor Educativo da Aplicação EduPARK para 
cada aluno e, posteriormente, calculou-se um valor médio. Os valores variaram de 55 a 
100, com uma classificação média de 88,9 (Tabela 5), o que aparenta ser um valor elevado. 
Embora este valor seja alto, não há estudos que permitam classificar qualitativamente a 
escala criada pela investigadora para este estudo em particular. No entanto é possível aferir 
que os alunos se encontram muito satisfeitos em relação ao valor educativo da aplicação 
EduPARK. 
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Tabela 5- Escala do Valor Educativo da Aplicação EduPARK 

Quest Id 
Escala do Valor Educativo da 
aplicação EduPARK 

Q Satisfação 1  95 
Q Satisfação 2 100 
Q Satisfação 3 55 
Q Satisfação 4 100 
Q Satisfação 5 100 
Q Satisfação 6 90 
Q Satisfação 7 92,5 
Q Satisfação 8 100 
Q Satisfação 9 75 
Q Satisfação 10 90 
Q Satisfação 11 100 
Q Satisfação 12 100 
Q Satisfação 13 95 
Q Satisfação 14 82,5 
Q Satisfação 15 100 
Q Satisfação 16 60 
Q Satisfação 17 100 
Q Satisfação 18 100 
Q Satisfação 19 50 
Q Satisfação 20 97,5 
Q Satisfação 21 100 
Q Satisfação 22 87,5 
Q Satisfação 23 100 
Q Satisfação 24 62,5 

 
 
A segunda parte do questionário de satisfação, “O que acho da atividade de 

exploração do Guião”, serve para determinar a satisfação dos alunos em relação à atividade 
de exploração do Guião, ao jogo, à utilização de dispositivo móvel e ao contexto ar livre. 
Desta forma, são analisadas as respostas dadas pelos inquiridos às questões 11,12 e 13 
(agrupadas numa escala de Lickert) e os seus comentários através de gráficos de barras 
(gráfico 7) e análise de conteúdo, respetivamente, à semelhança do estudo de Rodrigues 
(2017).  

Quando questionados especificamente sobre “Estou satisfeito/a com a atividade de 
exploração do Guião porque envolve um jogo educativo” (questão 11), é possível observar 
pelo gráfico 7 que 20 alunos responderam que concordam totalmente, selecionando o nível 
5, um aluno concorda e três alunos permanecem neutros. Estes resultados indicam que os 
alunos se encontram no geral extremamente satisfeitos com o facto de a atividade de 
exploração do Guião envolver um jogo educativo. 

Relativamente à questão do questionário: “Estou satisfeito/a com a atividade de 
exploração do Guião porque envolve usar um dispositivo móvel”, pela análise do gráfico 8, 
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verifica-se que nove alunos afirmam “concordo totalmente”, 11 “concordo”, três têm 
opinião neutra e um aluno discorda totalmente da afirmação. Isto indica que os alunos se 
encontram em média satisfeitos com o facto da atividade de exploração do Guião implicar 
o uso de dispositivos móveis.  

Pela análise do gráfico 7, no que que diz respeito à afirmação “Estou satisfeito/a 
com a atividade de exploração do Guião porque envolve explorar o parque/ estar ao ar 
livre”, é possível constatar que a grande maioria dos alunos (19) afirma que concorda 
totalmente. Isto indica que os alunos se encontram extremamente satisfeitos com o facto de 
a atividade de exploração do Guião ser realizada em contexto outdoor. 

Estes aspetos analisados (jogo educativo, uso de telemóvel e contexto outdoor) são 
claramente muito valorizados pelos alunos. Desta forma, um jogo educativo que alia 
tecnologias a um contexto outdoor de aprendizagem, caso do EduPARK, cativa os alunos 
para a aprendizagem.  
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Gráfico 7- Respostas à Parte 2 do Questionário de Satisfação “O que acho da atividade de exploração do 
Guião” 

 
Os comentários dos alunos com a sua opinião “em relação ao jogo, ao facto de se 

usar dispositivo móvel e de se estar ao ar livre durante esta atividade”, complementam as 
questões de resposta fechada do instrumento aplicado. A escrita do texto foi totalmente 
livre e foram os alunos os autores da sua própria reflexão.  

A tabela 6 sintetiza a análise de conteúdo e apresenta exemplo de citações dos 
textos elaborados pelos alunos que participaram na atividade. De forma semelhante a 
Pombo et al. (2019b), foram criadas sub-categorias que emergem dos dados, de forma a 
construírem tópicos relevantes para aferir se os alunos se encontram satisfeitos em relação 
à metodologia de ensino. 
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Tabela 6- Opinião dos alunos acerca da atividade e algumas das suas características (baseada no jogo, uso de 
dispositivos móveis e contexto outdoor). 

Categorias Sub-categorias Exemplos de citações 
Frequência de 

apreciação Frequência 
total 

+ - 

Opinião geral 
acerca da 
atividade 
  
  
  

Original 
“Na minha opinião é uma atividade 
original (…).” Q5 

1 0 1 

Educativa 
“(…) fiquei a aprender coisas muito 
interessantes.” Q20 3 0 3 

Divertida “As aulas são muito divertidas.” Q23 2 0 2 

Boa 
“Acho muito bom este tipo de 
atividades.” Q14 

4 0 4 

Opinião sobre a 
utilização de 
dispositivos 
móveis 
  

Aumenta o 
entusiasmo 

“(…) a presença de um dispositivo 
móvel torna-o muito mais atrativo.” Q7 5 0 5 

Aumenta a 
atenção 

“(…) Acho também que é mais fácil de 
prestar atenção por ser no telemóvel.” 
Q1 

3 0 3 

Opinião em 
relação à 
atividade se 
realizar ao ar 
livre 
  
  

Interessante 
“Eu acho muito interessante aprender 
ao ar livre (…).” Q16 

4 0 4 

Promove 
experiências em 
cotexto real 

“(…) É melhor aprender ao ar livre 
porque podemos ver mesmo as coisas e 
explorá-las melhor.” Q9 

3 0 3 

Aumenta o 
entusiasmo 

“ (…) a realização ao ar livre ajuda ao 
entusiasmo.” Q6 

3 0 3 

Opinião acerca 
do jogo  
  
  

Divertido 

“(…) é muito divertido e interessante 
por ser ao ar livre e podermos aprender 
enquanto corremos e nos divertimos.” 
Q1 

5 0 5 

Educativo 
“(…) jogo educativo, podemos usar um 
telemóvel e estamos ao ar livre.” Q13 

10 0 10 

Interessante “Muito interessante e muito 
educativo.” Q21 

6 2 8 

Cansativo 
“O jogo é legal, mas fica muito 
cansativo e isso faz perder o interesse 
(…).” Q22 

1 0 1 
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Os dados sintetizados na tabela 6 apontam que a grande maioria das produções 

escritas dos alunos, em relação à opinião geral acerca da atividade, se enquadra nas sub-
categorias “Boa” e “Divertida”. Em relação à opinião sobre a utilização de dispositivos 
móveis, a maioria dos alunos refere que o seu entusiasmo e atenção aumentou com o uso 
desses dispositivos. Quanto à categoria “Opinião em relação à atividade se realizar ao ar 
livre”, os alunos consideram que esse fator é interessante, sendo que promove experiências 
em contexto real e aumenta o entusiasmo. Por fim, quanto à categoria “Opinião acerca do 
jogo”, a sub-categoria “Educativo” destaca-se, sendo que os alunos também consideram o 
jogo divertido e interessante. Estes resultados são coerentes com os resultados das 
afirmações dos questionários de satisfação (questões 11,12 e 13), pelo que é possível 
afirmar que os alunos se sentiram bastante motivados para aprenderem conteúdos 
programáticos através deste tipo de atividades. Através da observação, os monitores da 
atividade, conseguiram verificar o entusiasmo dos alunos. Observando a categoria 
“Motivação para a Atividade e metodologia de ensino adotada” da tabela 7, é possível 
verificar que todos os monitores referiram terem observado os seguintes aspetos: 

a) Os alunos revelam entusiasmo pela possibilidade de aprendizagem de Ciências 
Naturais ao ar livre. 

b) Os alunos demonstram motivação para aprender através de um jogo educativo com 
recurso dispositivos móveis (aplicação móvel EduPARK). 

c) Os alunos aparentam estar satisfeitos com as potencialidades da aplicação, 
nomeadamente da RA, para adquirir/consolidar conhecimento. 

 
 

Tabela 7- Síntese das grelhas de observação dos monitores em relação à categoria “Motivação para a 
Atividade e metodologia de ensino adotada” e respetivas frequências de observação 

 Aspetos a observar 
Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 Monitor 5 Monitor 6 
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b) Os alunos 
demonstram motivação 
para aprender através 
de um jogo educativo 
com recurso 
dispositivos móveis 
(aplicação móvel 
EduPARK) 

X X X X X X 
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c) Os alunos aparentam 
estar satisfeitos com as 
potencialidades da 
aplicação, 
nomeadamente da RA, 
para 
adquirir/consolidar 
conhecimento 

X X X X X X 
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Em síntese, os dados recolhidos das respostas dos alunos à primeira parte dos 
questionários de satisfação entregues, “O que acham do valor da aplicação EduPARK para 
aprender”, e o valor médio elevado da Escala do Valor Educativo da Aplicação EduPARK 
calculado para os alunos, permitem inferir que os alunos se encontram muito satisfeitos 
relativamente ao valor educativo da aplicação.  

 Os resultados recolhidos dos comentários dos alunos em relação à sua satisfação 
em relação à atividade de exploração do Guião, nomeadamente aos aspetos: jogo, à 
utilização de dispositivo móvel e contexto outdoor, são coerentes com as questões de 
resposta fechada do questionário de satisfação. Os resultados recolhidos permitem aferir 
que os alunos valorizam muito estes aspetos na atividade realizada. Da mesma forma, 
através da observação efetuada pelos monitores, é possível afirmar que os alunos se 
revelam entusiasmados ao aprenderem Ciências Naturais ao ar livre, através de um jogo 
educativo com recurso a dispositivos móveis. Em suma, e tal como referido por Rodrigues 
(2017) no seu estudo, um jogo educativo que alia tecnologias a um contexto outdoor de 
aprendizagem, como é o caso do EduPARK, cativa os alunos para a aprendizagem.  
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Capítulo IV- Considerações finais  
 
 

Neste capítulo pretende-se fazer uma síntese do estudo de caso desenvolvido, assim 
como retirar as suas principais conclusões, de forma a responder à questão de investigação 
e objetivos definidos inicialmente, relacionando-os com os resultados apresentados e 
discutidos. Posteriormente, são referidos os contributos e os constrangimentos 
identificados no estudo. Por fim, apresenta-se uma reflexão pessoal sobre a experiência 
formativa da investigadora e foco nos contributos da investigação para o seu 
desenvolvimento profissional e pessoal.  
 
 
4.1 Síntese do estudo 
 

O projeto EduPARK visa contribuir para a criação de estratégias originais e 
eficazes de aprendizagem com vista à integração de tecnologias digitais emergentes na 
educação (Pombo et al., 2017). Esta investigação, nomeadamente o estudo de caso 
realizado, enquadra-se no âmbito do projeto EduPARK e pretende associar estratégias de 
mobile learning, realidade aumentada e game-based learning para promover a 
aprendizagem de Ciências Naturais em contexto formal outdoor.  

Para tal, procedeu-se ao desenho e implementação de um Guião Educativo, 
desenvolvido com base no programa curricular de Ciências Naturais do 8º ano de 
escolaridade do 3º Ciclo do Ensino Básico (Bonito et al., 2013). Este Guião foi planificado 
de forma a colmatar as falhas no ensino descontextualizado da disciplina de Ciências 
Naturais (Li & Tsai, 2013), tendo em conta as oportunidades de aprendizagem 
contextualizada que foram identificadas no Parque Infante D. Pedro. O Guião Educativo 
visa promover uma consolidação de conhecimento dos conteúdos programáticos de 
Ciências Naturais e, nesse âmbito, fomentar uma aprendizagem autêntica desta disciplina. 
Do mesmo modo, o Guião visa promover a satisfação dos alunos para a metodologia de 
ensino adotada.   

O Guião, cujo conteúdo se apresenta no apêndice 2, foi implementado com uma turma 
do 8º ano de escolaridade, para procurar dar resposta à questão de investigação:  

 Qual a influência do uso da aplicação móvel EduPARK na aprendizagem de 
Ciências Naturais em alunos do 8º ano do Ensino Básico em contexto outdoor? 

Neste sentido, os principais objetivos deste estudo são:  
 Analisar o conhecimento de conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º 

ano adquirido através do uso da aplicação EduPARK. 
 Compreender a satisfação dos alunos em relação à metodologia de ensino adotada 

(jogo educativo suportado por tecnologias móveis e RA num contexto de 
aprendizagem outdoor). 

Para dar resposta à questão de investigação, recorreu-se às técnicas de observação e de 
inquirição para recolha de dados, através dos seguintes instrumentos: grelha de observação, 
aplicação EduPARK (para recolha automática dos resultados do jogo resultantes da 
implementação do Guião), questionários de pré e pós-teste de conhecimento curricular de 
Ciências Naturais e questionário de satisfação. Os questionários foram entregues aos 
alunos antes, durante e após a realização da atividade de exploração do Guião. 
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4.2 Principais conclusões 
 

Após a análise e discussão dos resultados, realizadas no capítulo III, procura-se 
responder à questão de investigação e explicitar o cumprimento dos objetivos estipulados. 
De modo a cumprir com o objetivo “Analisar o conhecimento dos conteúdos 
programáticos de Ciências Naturais do 8º ano adquirido através do uso da aplicação 
EduPARK”, realizou-se a análise de: i) respostas dadas pelos alunos nas questões do 
Guião, recolhidas automaticamente através da aplicação, ii) resposta aos questionários de 
pré e pós-teste de conhecimento, e iii) grelha de observação preenchida pelos monitores 
que acompanharam os alunos durante a implementação do Guião.  
Após a análise das respostas dos questionários de pré e pós-teste de conhecimento dos 
alunos, observa-se que não houve diferenças significativas em relação ao ganho de 
conhecimento relativamente ao conhecimento prévio dos alunos em causa, uma vez que o 
seu desempenho em relação aos conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º ano 
se manteve a um nível idêntico após a exploração do Guião.  

 Com apenas uma intervenção realizada, ou seja, uma atividade de ida ao parque e 
um universo de inquiridos limitado, é difícil verificar até que ponto esta intervenção 
contribuiu para o ganho na aprendizagem. No entanto, verificou-se que os alunos 
participantes neste estudo de caso selecionaram mais opções de resposta incorretas em 
questões do Guião que não tinham associados conteúdos educativos de multimédia (como 
imagens, áudios ou vídeos) ou RA à sua introdução ou ao seu feedback. Este tipo de 
recursos, segundo Li & Tsai (2013), auxilia os estudantes no processo de aprendizagem 
porque promove oportunidades para os jogadores ativamente e criticamente praticarem e 
refletirem sobre as suas ideias num contexto baseado em problemas de baixo risco. Um dos 
possíveis motivos para as dificuldades reveladas pelos alunos nas questões sem recursos 
associados pode-se prender com a falta de articulação entre o ensino de Ciências e o 
contexto que rodeia os alunos, em comparação com as outras questões do Guião. 

Em suma, é possível inferir que a informação e os conteúdos interativos 
disponibilizados aos alunos durante o jogo, independentemente de terem selecionado ou 
não as respostas consideradas corretas, auxiliou os alunos na compreensão de alguns 
conteúdos curriculares de Ciências Naturais. 
 De modo a cumprir com o objetivo “Compreender a satisfação dos alunos em 
relação à metodologia de ensino adotada (jogo educativo suportado por tecnologias móveis 
e RA num contexto de aprendizagem outdoor)”, realizou-se a análise das respostas aos 
questionários de satisfação e da grelha de observação preenchida pelos monitores. A 
investigação mostrou evidências de que os alunos se sentiram muito satisfeitos com o valor 
da aplicação EduPARK para a sua aprendizagem, reconhecendo o seu valor educativo.  

Os dados revelaram também que os alunos se sentiram motivados para a realização 
da atividade, em particular pela possibilidade de aprenderem Ciências Naturais ao ar livre, 
através de um jogo educativo com recurso a dispositivos móveis. Em suma, um jogo 
educativo que alia tecnologias a um contexto outdoor de aprendizagem, caso do 
EduPARK, cativa os alunos para a aprendizagem.  

Tendo em conta os resultados encontrados, e respondendo à questão de 
investigação, a investigação aponta que o uso da aplicação móvel EduPARK e o facto de 
possibilitar a realização de problemas realistas em contextos de educação outdoor aliado a 
novas tecnologias, despertam o interesse para a aprendizagem de Ciências Naturais nos 
alunos do 8º ano de escolaridade.  
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4.3 Contributos 
  

No caso concreto da investigação que aqui se apresenta, reconhecem-se contributos 
para a investigação em relação a uma metodologia de ensino baseada num jogo educativo 
suportado por tecnologias móveis e RA num contexto de aprendizagem outdoor para a 
aprendizagem de Ciências Naturais em particular. 
A divulgação dos instrumentos concebidos no âmbito de um estudo contribui para outros 
que percorram percursos semelhantes. Neste sentido, no trabalho apresentado evidenciam-
se os seguintes contributos: 

i) Os instrumentos de recolha e análise de dados concebidos e validados. No âmbito 
desta investigação resultaram instrumentos que podem ser usados noutros 
percursos investigativos como: 

- Questionários de pré e pós-teste de conhecimento de forma a avaliar 
conhecimento de conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 8º 
ano de escolaridade. 
- Questionários de satisfação para aferir o grau de satisfação de alunos 
em relação à seguinte metodologia de ensino: jogo educativo suportado 
por tecnologias móveis e RA num contexto de aprendizagem outdoor. 
- Grelha de observação de Comportamento a registar pelos monitores, 
tendo em conta a observação da “motivação para a atividade e 
metodologia de ensino adotada” e “motivação para a aprendizagem e 
aquisição de conhecimento” demonstradas pelos alunos.  

ii) O Guião Educativo “3º CEB, 8º Ano - CN”, criado especificamente para o 8º ano 
de escolaridade e baseado no programa curricular de Ciências Naturais. O 
Guião pode ser explorado por alunos deste nível de ensino, proporcionando 
uma experiência de aprendizagem ao ar livre e com recurso a dispositivos 
móveis. 

iii) A proposta de recomendação para futuras investigações a serem desenvolvidas no 
âmbito da Educação em Ciências apresentada no ponto seguinte. 

 
 
4.4 Constrangimentos da Investigação 
 

Qualquer estudo de investigação pode ter constrangimentos ao longo da sua 
realização. Este estudo não foi exceção. Ao ser realizado no âmbito de uma dissertação de 
mestrado, sofreu uma limitação temporal de um ano.  

Ao longo do desenho e implementação do Guião Educativo, a investigadora 
deparou-se com alguns imprevistos. O processo de desenvolvimento do Guião foi longo e 
complexo, sendo que se realizaram quatro versões do Guião. Decorreram várias visitas ao 
Parque Infante D. Pedro e foram feitas as devidas alterações ao Guião até se chegar à sua 
versão final, considerada apta para a atividade de implementação. Dada a morosidade deste 
processo, não foi possível a implementação do Guião em março, tal como estava planeado 
inicialmente, sendo que acabou por ocorrer apenas em junho, coincidindo com a última 
semana de aulas do ano letivo.  

Após o desenho do Guião e sua inclusão na aplicação EduPARK, houve 
dificuldades em encontrar participantes no estudo, ou seja, pelo menos uma turma do 8º 
ano de escolaridade necessária para realizar a atividade. De facto, o maior constrangimento 
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com que a investigadora se deparou no decorrer desta investigação prendeu-se com o 
tamanho reduzido da amostra, uma vez que apenas se conseguiu garantir a participação de 
25 alunos. O facto de esta investigação ter consistido num estudo de caso não permite a 
generalização dos dados obtidos. Desta forma, este estudo deveria ter sido replicado para 
várias turmas do 8º ano, o que não foi possível dado o contexto de realização deste estudo: 
no âmbito de um trabalho de mestrado. Em estudos futuros este aspeto deve ser tomado em 
consideração, de forma a obter um maior volume de dados, que poderá gerar resultados 
mais fiáveis. É de salientar que a investigadora iniciou o seu percurso em investigação com 
este estudo, o que requereu aprendizagem acerca de métodos e técnicas de recolha de 
dados, indicando uma maior tentativa de erro do que um investigador experiente teria.  
 

 
4. 5 Reflexão Pessoal  
 

No final deste estudo, refletindo sobre o trabalho que a investigadora realizou ao 
longo do seu segundo ano do curso de mestrado em Biologia Aplicada e durante a 
investigação no âmbito do projeto EduPARK, é possível concluir que este contribuiu tanto 
para o seu crescimento pessoal, como profissional.  

Mobile learning pode ser definida como uma aprendizagem com recurso à 
exploração de tecnologias móveis e sem fio, de forma a facilitar e apoiar o alcance do 
ensino e da aprendizagem. A investigadora defende o recurso a estratégias inovadoras que 
aliem a Ciência às tecnologias digitais, como os dispositivos móveis. Uma vez que os 
alunos se sentem confortáveis com o uso de dispositivos móveis, torna-se importante 
articular esta utilização com as práticas de ensino. Neste sentido, a investigadora considera 
que, mesmo em ambiente de educação formal, deviam ser adotadas práticas educativas 
com tecnologias digitais em espaços ao ar livre, tal como recomenda Pombo (2017).  

O que cativou a investigadora a integrar o seu estudo no projeto EduPARK foi a 
sua interdisciplinaridade. A investigadora vivenciou um crescimento profissional, na 
medida em que se iniciou no trabalho de investigação, tendo desenvolvido competências 
ao nível do processo de construção de metodologias de investigação e validação e 
implementação de instrumentos de recolha de dados. Esta experiência permitiu a aplicação 
de conhecimentos que a investigadora foi construindo ao longo do percurso académico, 
alargando o seu conhecimento na área da adoção de práticas pedagógicas inovadoras. 
Desta forma, esta investigação foi desafiadora profissionalmente na medida que permitiu 
desenvolver estratégias de ensino, que até então nunca tinha experienciado enquanto 
Bióloga.   

A investigadora vivenciou ainda desenvolvimento a nível pessoal, ao desenvolver 
competências de reflexão, dado que esta experiência permitiu ver a importância de 
relacionar as Ciências com práticas educativas que requerem uma participação ativa e real, 
em particular com recurso a tecnologias num espaço de educação outdoor.  

É de salientar o apoio e aprendizagem das professoras orientadoras envolvidas no 
processo desta investigação, assim como os restantes investigadores que integram o projeto 
EduPARK. Proporcionou-se uma oportunidade de investigação única.  
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Apêndices 
 
Apêndice 1: Instrumento de Validação do Guião  
 

Instrumento de validação do Guião “3º CEB, 8º Ano - CN” da 

Aplicação  
- 8º Ano do Ensino Básico - 

Com este instrumento pretende-se avaliar o Guião “8º Ano-CN” da aplicação móvel EduPARK, 
baseado no plano curricular de Ciências Naturais. O instrumento é anónimo e deve ser preenchido pelo 
grupo ao longo da exploração do Guião. Os dados serão tratados apenas para fins de investigação.  

Gratos pela colaboração! 

Preencham durante a exploração do Guião, caso verifiquem algum destes problemas. 
 
 

Potencial 
problema que 

detetei durante a 
atividade 

Número da 
Questão em que 

verifiquei o 
problema 

Explica o que 
aconteceu 

O que mudaria na 
Introdução da 

Questão/Questão/ 
Feedback 

 
 
Não compreendi a 
pergunta colocada 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
Não dei este conteúdo 
nas aulas de Ciências 
Naturais 
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Potencial 
problema que 

detetei durante a 
atividade 

Número da 
Questão em que 

verifiquei o 
problema 

Explica o que 
aconteceu 

O que mudaria na 
Introdução da 

Questão/Questão/ 
Feedback 

 
 
 
Informação/ 
multimédia (vídeo, 
imagem, …) anterior à 
questão difícil de 
entender 
 
 
 

   

 
 
Feedback da questão 
pouco explicativo 
 
 
 
 

   

 
 
Falha na aplicação 
 
 
 
 
 
 

   

 
Outro. Qual? 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
Escreve um comentário a explicar a tua opinião geral acerca do Guião – questões e recursos associados. 
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Apêndice 2: Base do Guião Educativo 
 
 
Guião Educativo para o 8º ano de escolaridade de Ciências Naturais: “3º 
CEB, 8º ano- CN” (Projeto EduPARK) 
 
 
 
Mensagem Início de Jogo: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=X1RGiPHm4XU&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=5&t=0s 
Olá! Eu sou a macaca do EduPARK! Vou guiar-vos pelo parque Infante D. Pedro, também 
conhecido como Parque da Macaca! O parque está dividido em 4 zonas: cada zona 
corresponde a uma etapa do jogo com algumas questões para responderem (sobre Aveiro e 
não só), mas não se preocupem que eu dou-vos pistas. O objetivo é responder corretamente 
às questões para obter o maior número de pontos possível. Boa sorte! 
 
 
Etapa: Etapa Pré-jogo 
 
Mensagem Início de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=mUmITnp8pK0&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=6&t=0s 
À semelhança dos bons desportistas, nós também vamos “aquecer” com umas questões 
iniciais. Estas vão ajudar-vos a aprender a lógica deste jogo e a encontrar a zona certa para 
a primeira etapa. 
 
 
Questão 1: 
 
Questão: 
 
Qual é o nome deste parque? (selecionem a resposta correta) 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: P. Infante D. Pedro      

Opção 2: P. do Rossio                 

Opção 3: P. da Baixa de Sto. António  

Opção 4: P. dos Amores               
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Muito bem! De cada vez que responderem corretamente, 
ganham pontos. 
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Feedback resposta errada: É o Parque Infante D. Pedro (cliquem no ícone acima). 
Respondam corretamente às questões para ganharem pontos.  
 
Imagem: 
 

 
 
 
 
Questão 2:  
 
Realidade Aumentada: Marcador Moliceiro: 
 
Encontrem o painel de azulejos, da imagem ao lado, junto às escadarias amarelas deste 
parque. Cliquem em RA e apontem a câmara ao painel. 

 
 
Introdução da questão:  
 
Façam silêncio. Possivelmente estarão a ouvir o som de uma ave cujo nome científico é 
Streptopelia decaocto. Caso não ouçam, cliquem no ícone acima para poderem ouvir uma 
gravação (de Frank Roos, XC387279, in www.xeno-canto.org/387279).  
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Áudio: (Arrulhar da rola- turca). Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPWpVg9ToA0&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=7&t=0s 
 
Questão: 
 
Como é conhecida vulgarmente esta ave? 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: rola- turca              

Opção 2: pato- real              

Opção 3: melro-preto      

Opção 4: pardal- comum  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Muito bem! Todas estas aves podem ser encontradas em 
Aveiro, mas o arrulhar (som) que ouviram é da rola-turca.  
 
Feedback resposta errada: Todas estas aves podem ser encontradas em Aveiro, mas 
precisam ouvir com mais atenção (cliquem no ícone acima). O arrulhar (som) que ouviram é da 
rola-turca (cliquem no ícone acima).  
 
Imagem:  
 

 
 
Mensagem Fim de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HBzvQxI3sKw&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=2&t=0s 
Agora que já sabem como jogar, vamos começar! 
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Etapa: Zona do Coreto  
 
Mensagem Início de Etapa: Áudio disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ONgrE-
9CvZs&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-bagh6jR21xglBNpJ&index=11 
Usem o mapa para se situarem e encontrem o coreto para responderem às questões! 
Sempre que precisarem podem consultar a informação em realidade aumentada (RA) das 
placas. 
 
 
 
Questão 3:  
 
Introdução da questão:  
 
Um ecossistema é constituído pelo habitat, o conjunto dos organismos e as relações destes 
entre si e com o meio. Inúmeros benefícios podem ser obtidos dos ecossistemas. Vê o 
vídeo acima. 
 
Vídeo: Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6G6eQjv39m8&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=17&t=0s 
 
Síntese do vídeo: 
Descrição dos serviços dos ecossistemas 
Serviços dos Ecossistemas: 
Cultura 
Produção  
Regulação  
Suporte 
Áudio de fundo: “Os benefícios que as pessoas obtém dos ecossistemas são chamados de 
serviços dos ecossistemas. Estes podem ser classificados em serviços de cultura, produção, 
regulação e suporte. “ 
 
Animação com um ecossistema e setas com caixas de texto com exemplos de serviços a 
aparecerem à medida que se fala de cada 1:  
Áudio de fundo: “Os serviços de produção são os bens produzidos pelos ecossistemas, caso 
de alimentos, água doce ou recursos energéticos. Já os serviços de regulação englobam os 
benefícios obtidos da regulação dos processos do ecossistema, como a polinização ou a 
regulação do clima. Os serviços de suporte incluem a fotossíntese, a formação dos solos e a 
reciclagem de nutrientes. E os serviços de cultura são os benefícios não materiais obtidos 
dos ecossistemas, nomeadamente ao nível espiritual, recreativo e estético” 
 
Questão: 
 
O coreto é usado para a realização de concertos musicais de bandas e filarmónicas. Que 
tipo de serviços associas ao coreto?  
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Opções de resposta: 

Opção 1: De produção  

Opção 2: De regulação  

Opção 3: De suporte              

Opção 4: De cultura              
 
 
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Boa! As atividades recreativas e experiências espirituais, como 
a música e os concertos realizados no coreto, são serviços de cultura.  
 
Feedback resposta errada: Oh! As atividades recreativas e experiências espirituais, como a 
música e os concertos realizados no coreto, são serviços de cultura. 
 
 
Questão 4: 
 
Introdução da questão: 
 
O solo é a camada superficial da Geosfera e tem variadas funções. 
 
Questão: 
 
Quais são funções do solo que, direta ou indiretamente beneficiam as plantas? (selecionem 
todas as opções corretas). 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: meio fixação/crescimento     

Opção 2: decomposição               

Opção 3: filtração de água               

Opção 4: acumulação de sais minerais  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Muito bem! Todas as opções são corretas. Ouçam o áudio 
(toquem no ícone acima). 
 
Feedback resposta errada: Ouçam o áudio (toquem no ícone acima) para perceberem o que 
faltou para acertarem à questão! 
 
Áudio: Áudio disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=kbk5L-
41aXA&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-bagh6jR21xglBNpJ&index=10&t=0s 
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 “A maioria das plantas precisa do solo para fixar as suas raízes e crescer. A sua 
permeabilidade e porosidade permite a filtração de água importante para a sobrevivência 
das plantas. Além disso, o solo é habitat de numerosas espécies de seres vivos, pois tem 
condições ideais de temperatura e humidade! Minhocas, bactérias e fungos decompõem 
restos orgânicos em sais minerais que se acumulam no solo. Assim, as plantas podem usar 
os sais minerais para produzir o seu próprio alimento, fazendo do solo uma verdadeira 
“central de reciclagem”!” 
 
 
Questão 5:  
 
Introdução da questão: 
 
Sabem o que são espécies exóticas, nativas e invasoras? Atrás do coreto existe um pequeno 
lago com um repuxo de água, onde podem observar o peixinho- dourado. Vejam o vídeo 
para responderem à questão. 
 
Vídeo: Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ximlxP1U0LU&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=19&t=0s 
 
Síntese do vídeo:  
 
Explicação da origem do peixinho-dourado (nativo do este asiático e exótico em Portugal) 
com gravação da população do peixinho dourado que habita o lago que se encontra na zona 
do coreto do parque.  
 
Áudio de fundo: “O peixinho-dourado (Carassius auratus L.) foi introduzido na Europa no 
fim do século XVII, sendo nativo do Este Asiático. O peixinho-dourado moderno é o 
resultado de séculos de reprodução seletiva. É um dos peixes de água doce mais comuns 
em aquários por todo o mundo e é considerado um peixe “amigável”. Muito raramente um 
peixinho-dourado prejudica outro peixinho-dourado, nem os machos prejudicam as fêmeas 
durante a reprodução. Muitos peixes desta espécie aparecem em lugares distantes da sua 
origem, como África do Sul e América. Muitas populações deste peixe têm origem em 
animais de estimação que são libertados no meio ambiente! “ 
 
Questão: 
 
O peixinho-dourado é uma espécie: (selecionem todas as opções corretas) 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: nativa do Sul Asiático  

Opção 2: invasora em Portugal  

Opção 3: exótica em Portugal   

Opção 4: nativa do Este Asiático  
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Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Muito bem! O peixinho-dourado é exótico em Portugal, ou seja, 
foi introduzido pelo Homem num habitat onde antes não existia, pois é oriundo do Este 
Asiático. 
 
Feedback resposta errada: Para a próxima têm de estar mais atentos! O peixinho-dourado é 
exótico em Portugal, ou seja, foi introduzido pelo Homem num habitat onde antes não 
existia, pois é oriundo do Este Asiático. 
 
 
Questão 6: 
 
Introdução da questão: 
 
Recursos naturais são formas de energia/matéria existentes na Natureza que podem ser 
usadas pelo Homem. As árvores fornecem matéria-prima que é transformada antes de ser 
utilizada. 
 
Realidade Aumentada: Marcador bordo- negundo:  
 
Encontrem uma árvore com uma placa identificativa em frente ao coreto. 

 
 
Questão:  
 
Consultem a RA. Quais são produtos transformado retirado do bordo- negundo? 
(Selecionem as opções corretas).  
 
Opções de resposta: 

Opção 1: Pasta de papel   

Opção 2: Plástico               

Opção 3: mobiliário               

Opção 4: tintas               
 
Feedback: 
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Feedback resposta correta: É isso mesmo! O mobiliário e o papel são produzidos a partir 
da madeira do bordo-negundo! 
 
Feedback resposta errada: Que pena! O mobiliário e o papel são produzidos a partir da 
madeira do bordo-negundo! 
 
Cache 
 
Realidade Aumentada: Marcador Araucaria heterophylla 
 
Instruções para encontrar a placa:  
Com folhas em forma de agulha e porte piramidal 
Faz lembrar a árvore que enfeitas no Natal 

 
 
Mensagem Fim de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=whW_0NxuqRM&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=10 
Parabéns! Já completaram a primeira etapa do percurso! 
 
 
 
Etapa: Zona da Casa de Chá 
 
Mensagem Início de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=K7Re3O884Vs&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=14 
Desçam as escadas amarelas e comecem a nova etapa!  
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Questão 7: 
 
Realidade Aumentada: Marcador Teixo: 
 
Dirijam-se para o parque de merendas e encontrem a placa do teixo. 

 
 
Introdução da questão:  
 
O Teixo é capaz de produzir o seu próprio alimento através de matéria mineral, 
pertencendo ao primeiro nível trófico. Consultem a imagem antes de avançarem. 
 
Imagem: 
 

 
 
 
 
 
 
Questão: 
 
Aves do parque alimentam-se de___ do Teixo. As aves são consumidores ____ ocupando o 
___ nível trófico. (selecionem a opção que completa os espaços corretamente).  
 
 



66 
 

Opções de resposta: 

Opção 1: arilo/secundários/3º    

Opção 2: semente/secundários/1º  

Opção 3: arilo/primários/2º              

Opção 4: semente/primários/2º  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Oh yeah! O arilo do Teixo serve de alimento às aves. 
Organismos que se alimentam diretamente de produtores, como as plantas, são herbívoros 
ou consumidores primários e ocupam o 2º nível trófico. 
 
Feedback resposta errada: Conseguem fazer melhor! O arilo do Teixo serve de alimento às 
aves. Organismos que se alimentam diretamente de produtores como as plantas, são 
consumidores primários e ocupam o 2º nível trófico. 
 
 
Questão 8: 
 
Realidade Aumentada: Marcador Jacaranda mimosifolia 
 
Sigam pelo caminho à esquerda, junto ao lago, e encontrem o jacarandá. 

 
 
Introdução da questão:  
 
Na sua zona de origem, a Jacaranda mimosifolia é semi- caduca ou perene. Consultem 
com atenção o marcador 
 
Questão:  
 
O Jacarandá é____ em Portugal. Isto acontece porque a amplitude térmica é___e a 
luminosidade é ____ que onde é nativo. (selecionem a opção que completa os espaços 
corretamente). 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: perene/menor/maior             
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Opção 2: perene/maior/menor               

Opção 3: caduca/maior/menor               

Opção 4: caduca/menor/ maior              
 
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Boa! O Jacarandá provém da América do Sul (a amplitude 
térmica é maior e a luminosidade é menor em Portugal). Em Portugal é caduca para poupar 
energia para sobreviver no Inverno. 
 
Feedback resposta errada: Oh! Jacarandá é oriundo da América do Sul (a amplitude 
térmica é maior e a luminosidade é menor em Portugal). Em Portugal é caduca para poupar 
energia e sobreviver no Inverno. 
 
 
Questão 9: 
 
Introdução da questão:  
 
Fatores abióticos são as caraterísticas físicas e químicas do meio que influenciam os seres 
vivos. Já os fatores bióticos são as relações que os seres vivos estabelecem entre si. 
 
Questão: 
 
O jacarandá-mimoso perde as suas folhas no Inverno como uma adaptação ao fator… 
  
Opções de resposta: 

Opção 1: biótico, predação                  

Opção 2: abiótico, luz               

Opção 3: abiótico, temperatura  

Opção 4: biótico, parasitismo   
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Boa! Por norma no outono/inverno, as árvores perdem as folhas 
e reduzem a sua atividade ao mínimo, como adaptação à temperatura e luminosidade 
reduzidas. O mesmo acontece com o Jacarandá. 
 
Feedback resposta errada: Não acertaram! Por norma, no outono/Inverno, as árvores (como 
o Jacarandá) perdem as folhas e reduzem a sua atividade ao mínimo, como adaptação à 
temperatura e luminosidade reduzidas. 
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Questão 10: 
 
Introdução da questão:  
 
Encontrem a árvore Catalpa bignoides Walter nos arredores da Casa de Chá. Conseguem 
distinguir relações abióticas de bióticas? Vejam o vídeo para ajudar a responder às 
questões que se seguem. 
 
Vídeo: Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hs1XzDV9Jxg&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=16&t=0s 
Síntese do vídeo: 
Animação com descrição e exemplos de fatores abióticos e bióticos e distinção entre 
relação interespecífica e intraespecífica.  
Áudio de fundo:  
”Os seres vivos sofrem influência de fatores abióticos, como a água ou a luz, mas também 
de relações que estabelecem entre si, isto é, fatores bióticos. Estas relações podem ser 
classificadas em intraespecíficas (entre seres vivos da mesma espécie) e interespecíficas 
(entre seres vivos de espécies diferentes).” 
 
Animação com sucessão de imagens (em baixo representadas) que demonstram a Relação 
Lagarta-formiga-catalpa (árvore) da seguinte forma:  
 
1: imagem da lagarta, 2: imagem da árvore Catalpa bignonioides, 3 imagem de folha 
danificada com lagarta, 4: imagem formiga Forelius pruinosus, 5: imagem que demonstra 
que o número de lagarta diminui com a presença das formigas 

 
Áudio de fundo: 
“A lagarta Ceratomia catalpae (Boisduval, 1875) alimenta-se das folhas da árvore Catalpa 
bignoniodes, danificando-as. Como forma de proteção, a Catalpa aumenta a produção de 
néctar nas folhas danificadas, de forma a atrair a formiga Forelius pruinosus (Roger, 
1863). O número de lagartas diminui com a presença das formigas, que se alimentam das 
lagartas e do néctar produzido pelas folhas.” 
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Questão:  
 
As relações bióticas referidas no vídeo são… (selecionem todas as opções corretas) 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: interespecíficas             

Opção 2: intraespecíficas                    

Opção 3: predação e simbiose        

Opção 4: predação e mutualismo  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: São relações são interespecíficas. A formiga alimenta-se da 
lagarta (predação). Na relação entre formiga e catalpa (árvore) ambas são beneficiadas e 
ambas sobrevivem se não ocorrer (mutualismo).  
 
Feedback resposta errada: As relações são interespecíficas. A formiga alimenta-se da 
lagarta (predação). Na relação entre formiga e catalpa (árvore) ambas são beneficiadas e 
ambas sobrevivem se não ocorrer (mutualismo). 
 
 
Questão 11: 
 
Introdução da questão:  
 
Como devem ter reparado da pergunta anterior, a Catalpa bignonioides situa-se na base de 
uma cadeia alimentar que envolve a lagarta Ceratomia catalpae e a formiga Forelius 
pruinosus. Observem com atenção a imagem e respondam à questão que se segue. 
 
Imagem: 
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Questão: 
 
A transferência de energia na cadeia alimentar anterior… (seleciona todas as opções que 
completam corretamente a frase). 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: é unidirecional            

Opção 2: é bidirecional              

Opção 3: decresce no sentido 1-2-3  

Opção 4: decresce no sentido 3-2- 1   
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Boa! Vejam o vídeo acima antes de avançarem para a próxima 
questão!  
 
Feedback resposta errada: Oh! Para perceberem porque erraram vejam o vídeo acima 
antes de prosseguirem o jogo!  
 
Vídeo: Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UoFD3gtu0Aw&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=18&t=0s 
 
Síntese do vídeo: 
Animação da imagem usada na questão 11, seguindo o trajeto da energia na cadeia 
alimentar, pelos níveis tróficos 1,2 e 3.  
Áudio de fundo: 
“A energia solar é diretamente utilizável por organismos que realizam fotossíntese (como 
as plantas) que a transformam em energia química. Na cadeia trófica, as plantas situam-se 
no primeiro nível trófico. Esta energia química é depois transferida pela cadeia de uma 
forma unidirecional e decresce à medida que é usada pelos organismos do 2º nível trófico 
(como a lagarta) e posteriormente 3º nível trófico (caso da formiga). Isto acontece porque a 
maior parte da energia conservada é utilizada nas funções vitais do organismo ou é perdida 
através das excreções. A formiga e a lagarta dependem da Catalpa bignoides para 
realizarem as suas funções energéticas” 
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Cache 
 
Realidade Aumentada: Marcador Prunus cerasifera 
 

 
Instruções para encontrar a placa: 
Pouco terão de andar  
Para esta etapa concluir 
Com a vizinhança está a contrastar 
A árvore de vestes vermelhas a descobrir 
 
Mensagem Fim de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0D9Q4gSVWng&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=13 
Boa! Conseguiram completar mais uma etapa do percurso! Já estão a meio do jogo 
 
 
Etapa: Zona do Parque Infantil  
 
Mensagem Início de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=DWb3rqns1Rk&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=12 
Estão preparados para começar a 3ª etapa do jogo?  
 
Questão 12: 
 
Realidade Aumentada: Marcador Azevinho  
 
Subam as escadas que estão em frente à Casa de Chá e encontrem o grande azevinho. 
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Introdução da questão: 
 
 Existem diversos tipos de ecossistemas em Portugal. 
 
Questão: 
 
Em que tipo de ecossistema o azevinho está naturalmente presente? 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: Dunas             

Opção 2: Planícies         

Opção 3: Matos húmidos  

Opção 4: Floresta intertidal  
 
 
 
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Muito bem! Se consultaram a placa do azevinho viram que está 
naturalmente presente em matos húmidos. 
 
Feedback resposta errada: Se tivessem consultado a placa do azevinho teriam verificado 
que está naturalmente presente em matos húmidos. 
 
 
Questão 13: 
 
Introdução da questão: 
 
Caminhem em direção ao lago e procurem observar a “casa dos patos”. O vídeo demonstra 
uma relação intraespecífica que pode ocorrer nesta zona.  
 
Vídeo: Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gDlocUYx3H4&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=20&t=0s 
 
Síntese do vídeo: 
Filmagem que demonstra a competição entre vários patos do parque (pato- real) por 
alimento. 
 
Questão: 
 
Qual a relação intraespecífica que se observa no vídeo? 
 
Opções de resposta: 
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Opção 1: Cooperação                          

Opção 2: Competição (por espaço)  

Opção 3: Mutualismo                

Opção 4: Competição (por alimento)  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: A resposta está certa! A relação intraespecífica que se observa 
no vídeo é a competição por alimento entre dois patos-reais. 
 
Feedback resposta errada: Infelizmente erraram! A relação intraespecífica que se observa 
no vídeo é a competição por alimento entre dois patos-reais (da mesma espécie) 
 
Questão 14: 
 
Introdução da questão:  
 
Contornem o lago e observem a sua envolvência. O número de espécies que habita uma 
dada zona do planeta é um indicador da biodiversidade desse ambiente. Vejam a imagem. 
 
 
Imagem: 
 

 
Legenda: Imagem representativa do nº de indivíduos do lago e da sua envolvência. 
 
Questão:  
 
O ecossistema mais rico em biodiversidade é__ porque tem mais __. (Selecionem a opção 
que completa os espaços corretamente). 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: o terrestre, indivíduos  

Opção 2: o lago, espécies              
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Opção 3: o lago, indivíduos             

Opção 4º: o terrestre, espécies  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Certo! O ecossistema com maior biodiversidade é o terrestre, 
porque, embora exista um menor número de indivíduos do que no lago, encontramos mais 
variedade de espécies. 
 
Feedback resposta errada: Oh! O ecossistema com maior biodiversidade é o terrestre, 
porque, embora exista um menor número de indivíduos do que no lago, encontramos mais 
variedade de espécies. 
 
 
Questão 15: 
 
Introdução da questão:  
 
Podem encontrar patos, rãs, peixes e até tartarugas no lago do parque Infante D. Pedro. A 
carpa e a tainha são dois habitantes deste lago. 
 
 
Imagem: 
 

 
 
Questão:  
 
Selecionem a resposta que completa corretamente a frase: “A carpa e a tainha 
pertencem…” 
 
Opções de resposta:  

Opção 1: à mesma comunidade  

Opção 2: à mesma espécie              

Opção 3: a ecossistemas diferentes  

Opção 4: à mesma população   
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Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Boa! Uma comunidade é constituída pelas diferentes 
populações que partilham uma área, estabelecendo relações entre si. As populações da 
tainha e carpa coexistem no lago, pertencendo a espécies diferentes.  
 
Feedback resposta errada: Oh! Uma comunidade é constituída pelas diferentes populações 
que partilham uma área, estabelecendo relações entre si. As populações da tainha e carpa 
coexistem no lago, pertencendo a espécies diferentes. 
 
 
Questão 16: 
 
Introdução da questão:  
 
Os espaços verdes são especialmente importantes nas cidades, pois atenuam os efeitos 
crescentes das alterações climáticas, poluição, …resultantes da atividade do Homem.  
 
 
Questão:  
 
De que forma este parque contribui para a sustentabilidade da cidade? 
 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: constitui habitats                    

Opção 2: regula o clima                          

Opção 3: nenhuma das restantes opções  

Opção 4: purifica o ar                                      
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Os espaços verdes purificam o ar de poluentes atmosféricos, 
regulam o clima ao filtrarem radiação e constituem habitats, proporcionando refúgio e 
alimento a inúmeras espécies. 
 
Feedback resposta errada: Os espaços verdes purificam o ar de poluentes atmosféricos, 
regulam o clima ao filtrarem radiação e constituem habitats, proporcionando refúgio e 
alimento a inúmeras espécies. 
 
Cache: 
 
Realidade Aumentada: Marcador Laurus nobilis 
 
Instruções para encontrar a placa: 
Em frente ao estaleiro teatral 
Está uma árvore fenomenal 
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A sua folha é o louro 
E nela encontrarás o tesouro 
 
Mensagem Fim de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=iQcxx4YQTTw&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=2 
Oh yeah! Mais uma etapa concluída! Preparem-se para a fase final do jogo e façam o vosso 
melhor! Vamos lá para a Zona das Tílias. 
 
 
Etapa: Zona das Tílias  
 
Mensagem Início de Etapa: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ihe7BcrMlE&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=7 
Contornem o estaleiro teatral para encontrar o monumento alusivo ao Ano Internacional da 
Criança (1979). 
 
 
Questão 17: 
 
Introdução da questão:  
 
Os recursos naturais podem ser classificados em energéticos e não energéticos, se originam 
ou não energia que pode ser usada para atividades humanas. (Consultem a imagem antes 
de avançarem). 
 
 
Imagem: 
 

 
  
 
Questão:  
 
Quanto à sua natureza, a base deste monumento contém um recurso natural...  
 
Opções de resposta: 

Opção 1: não energético  
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Opção 2: energético                 

Opção 3: renovável          

Opção 4: não renovável    
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Recursos minerais (como a rocha de cor escura do monumento) 
são não energéticos não renováveis: não constituem fonte de energia e são utilizados pelo 
Homem a uma velocidade superior à reposição. 
 
Feedback resposta errada: Oh! Recursos minerais (como a rocha de cor escura do 
monumento) são não energéticos não renováveis: não constituem fonte de energia e são 
consumidos a uma velocidade superior à reposição. 
 
 
Questão 18: 
 
Introdução da questão:  
 
 Um recurso é renovável, ou não, dependendo do ritmo a que é consumido pelo Homem e 
reposto na natureza. 
 
Questão:  
 
Quais destes são recursos não renováveis? 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: Rochas e minerais              

Opção 2: Combustíveis fósseis            

Opção 3: solo                            

Opção 4: biomassa                          
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Certo! Os recursos não renováveis são consumidos a uma 
velocidade superior à sua reposição natural. Combustíveis fósseis, solo e minerais são 
exemplos de recursos não renováveis. 
 
Feedback resposta errada: Oh! Os recursos não renováveis são consumidos a uma 
velocidade superior à sua reposição natural. Combustíveis fósseis, solo e minerais são 
exemplos de recursos não renováveis. 
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Questão 19: 
 
Introdução da questão:  
 
As plantas convertem energia luminosa em energia química, sendo capazes de produzir 
matéria orgânica a partir de matéria inorgânica.  
 
Questão:  
 
O processo referido é __e as plantas necessitam de __ e __ para o realizar. (selecionem a 
opção que completa os espaços corretamente). 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: fotossíntese/açúcares/H2O  

Opção 2: fotossíntese/CO2/O2    

Opção 3: respiração celular/CO2/O2  

Opção 4: fotossíntese/H2O/CO2  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Boa! O processo é a fotossíntese. As plantas utilizam CO2 e 
H2O para a produção de matéria orgânica (que servirá de alimento) e libertam O2 para a 
atmosfera no processo. 
 
Feedback resposta errada: Não acertaram! O processo é a fotossíntese. As plantas utilizam 
CO2 e H2O para a produção de matéria orgânica (que servirá de alimento) e libertam O2 
para a atmosfera no processo. 
 
 
Questão 20: 
 
Introdução da questão:  
 
Andem em direção aos aparelhos de ginástica. Escutem o áudio, clicando no ícone acima. 
 
Áudio: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vPvNdz3bqh0&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=9&t=0s 
 
“As árvores têm uma grande importância na “gestão” da poluição urbana (captam dióxido 
de carbono da atmosfera e libertam oxigénio puro), contribuindo para a qualidade do ar 
que respiramos. No parque existem muitas espécies resistentes à poluição urbana, o que é 
importante numa cidade." 
 
 
Questão:  
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Quais destas espécies são resistentes à poluição? (Consultem os respetivos marcadores de 
RA). 
 
Opções de resposta: 

Opção 1: Faia-se-folhas-púrpuras  

Opção 2: Bambu                          

Opção 3: Tília prateada              

Opção 4: Tília-de-folhas-grandes  
 
Feedback: 
 
Feedback resposta correta: Isso mesmo! Se consultaram a RA das placas das árvores 
próximas dos aparelhos de ginástica viram que a Tília prateada e a Tília-de-folhas-grandes 
são resistentes à poluição. 
 
Feedback resposta errada: Se tivessem consultado a RA das placas das árvores próximas 
dos aparelhos de ginástica descobririam que a Tília prateada e a Tília-de-folhas-grandes 
são resistentes à poluição 
 
Cache 
 
Realidade Aumentada: Marcador Bambu 
 
Instruções para encontrar a placa:  
O último tesouro podem descobrir 
Numa planta de encantar 
Os 7 metros pode atingir 
Mas “árvore” não se pode chamar 
 
Mensagem Fim de Jogo: Áudio disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rRleLzTkN5I&list=PLywNoQt0pNpjU0GW-
bagh6jR21xglBNpJ&index=3 
Estão de Parabéns! Completaram com sucesso este desafio e dominaram o jogo! Agora 
vamos avaliar as pontuações para sabermos quem ganhou! 
Até à próxima!  
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Apêndice 3: Questionário de Pré-teste de Conhecimento 

Questionário de aferição de conhecimento: Atividade 

 
- 8º Ano do Ensino Básico - 

Com este questionário pretende-se avaliar conhecimento do plano curricular do 8º ano, antes da 
atividade de exploração do Guião para avaliar o seu contributo para a aprendizagem. O questionário é 
anónimo e os dados serão tratados apenas para fins científicos. O tempo de preenchimento previsto é de 
cerca de 10 minutos.  

Gratos pela colaboração! 

Nas questões que se seguem rodeia com um círculo a opção de resposta correta. 
1. A água, a luz e a temperatura …  
a) … são fatores abióticos. 
b) … são fatores bióticos. 
c) … só influenciam as plantas. 
d) … só influenciam os animais. 

 
2. A biodiversidade refere-se à… 
a) … quantidade de populações. 
b) … quantidade e diversidade de espécies. 
c) … diversidade de espécies num determinado ecossistema. 
d) … quantidade de seres vivos num determinado ecossistema. 

 
3. Numa cadeia alimentar, os herbívoros ocupam o ____ e são seres vivos ____. 
a) 1º nível trófico … autotróficos. 
b) 2º nível trófico …heterotróficos. 
c) 1º nível trófico …heterotróficos. 
d) 2º nível trófico …autotróficos. 

 
4. Considera as frases seguintes: 
I) Atualmente, Rattus norvegicus ocorre em todos os continentes. 
II) As ratazanas, nas cidades, vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de lixo. 
III) O lagarto-de-espinhos, o coiote e a cascavel habitam no deserto. 

 
As frases nas quais se mencionam, respetivamente, uma espécie, uma comunidade e uma 
população são: 
a) I, II e III 
b) I, III e II 
c) II, III e I 
d) III, I e II 
e)  

 
5. O mosquito pica e suga o sangue das suas vítimas. 
A relação que se estabelece entre o mosquito e as vítimas é ___ e pode ser caraterizada 
como____. 
a) interespecífica … benéfica para ambos os seres vivos. 
b) interespecífica … vantajosa para o mosquito e prejudicial para a vítima. 
c) interespecífica … vantajosa para o mosquito sem que a vítima seja prejudicada ou beneficiada. 
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d) Intraespecífica … vantajosa para o mosquito sem que a vítima seja prejudicada ou beneficiada 
 

6. Identifica a interação biótica de cada situação, utilizando as letras correspondentes:  
 

i) As micorrizas são associações obrigatórias entre plantas e fungos: as plantas melhoram a 
absorção de água e resistência a agentes patogénicos e os fungos adquirem uma fonte de 
açúcar.___________ 

ii) As abelhas vivem em sociedades organizadas.____________ 
iii) Os piolhos podem alimentar-se de sangue humano.__________ 
iv) Na época de acasalamento são comuns as lutas entre machos pelas fêmeas.____________ 

 
a) Simbiose 
b) Cooperação 
c) Mutualismo 
d) comensalismo 
e) Parasitismo 
f) predação 
g) Competição 

 
7. Na Natureza, a transferência de energia nas cadeias alimentares é… 
a) …unidirecional e a quantidade de energia diminui ao longo dos níveis tróficos. 
b) … unidirecional e a quantidade de energia aumenta ao longo dos níveis tróficos. 
c) … bidirecional e a quantidade de energia aumenta ao longo dos níveis tróficos. 
d) … bidirecional e a quantidade de energia diminui ao longo dos níveis tróficos. 

 

8. Analisa as alternativas abaixo e marca aquela que apresenta a melhor definição de espécie 
invasora: 

a) Espécie nativa que se multiplica de forma descontrolada, levando a um desequilíbrio no 
ecossistema. 

b) Espécie exótica que se multiplica de forma descontrolada, levando a um desequilíbrio no 
ecossistema. 

c) Espécie introduzida pelo ser humano num habitat onde antes não existia. 

d) Espécie exótica que impede a reprodução de outras espécies. 

 

9. Rochas e minerais são recursos naturais… 

a) … energéticos e renováveis. 

b) … não energéticos e renováveis. 

c) … energéticos e não renováveis. 

d) … não energéticos e não renováveis. 

 

10. Para estabelecer uma ligação entre o teu questionário de pré e pós-teste sem te identificar, 
responde às seguintes questões: 

a) Qual o nº da tua porta? __________ 

b) Qual o teu cantor ou ídolo preferido?___________ 

c) Qual o teu passatempo preferido?_____________ 
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Apêndice 4: Questionário de Pós-teste de Conhecimento 

Questionário de aferição de conhecimento: Atividade 

 
- 8º Ano do Ensino Básico - 

Com este questionário pretende-se avaliar conhecimento do plano curricular do 8º ano, após a atividade 
de exploração do Guião para avaliar o seu contributo para a aprendizagem. O questionário é anónimo e 
os dados serão tratados apenas para fins científicos. O tempo de preenchimento previsto é de cerca de 
10 minutos.  

Gratos pela colaboração! 

Nas questões que se seguem rodeia com um círculo a opção de resposta correta. 
1. A água, a luz e a temperatura …  
a) … são fatores abióticos. 
b) … são fatores bióticos. 
c) … só influenciam as plantas. 
d) … só influenciam os animais. 

 
2. A biodiversidade refere-se à… 
a) … quantidade de populações. 
b) … quantidade e diversidade de espécies. 
c) … diversidade de espécies num determinado ecossistema. 
d) … quantidade de seres vivos num determinado ecossistema. 

 
3. Numa cadeia alimentar, os herbívoros ocupam o ____ e são seres vivos ____. 
a) 1º nível trófico … autotróficos. 
b) 2º nível trófico …heterotróficos. 
c) 1º nível trófico …heterotróficos. 
d) 2º nível trófico …autotróficos. 

 
 

4. Considera as frases seguintes: 
I) Atualmente, Rattus norvegicus ocorre em todos os continentes. 
II) As ratazanas, nas cidades, vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de 

lixo. 
III) O lagarto-de-espinhos, o coiote e a cascavel habitam no deserto. 

As frases nas quais se mencionam, respetivamente, uma espécie, uma comunidade e uma população 
são: 

a) I, II e III 
b) I, III e II 
c) II, III e I 
d) III, I e II 

 
5. O mosquito pica e suga o sangue das suas vítimas. 
A relação que se estabelece entre o mosquito e as vítimas é ___ e pode ser caraterizada 
como____. 
a) interespecífica … benéfica para ambos os seres vivos. 
b) interespecífica … vantajosa para o mosquito e prejudicial para a vítima. 
c) interespecífica … vantajosa para o mosquito sem que a vítima seja prejudicada ou beneficiada. 
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d) Intraespecífica … vantajosa para o mosquito sem que a vítima seja prejudicada ou beneficiada. 
 

6. Identifica a interação biótica de cada situação, utilizando as letras correspondentes:  
 

I) As micorrizas são associações obrigatórias entre plantas e fungos: as plantas melhoram a 
absorção de água e resistência a agentes patogénicos e os fungos adquirem uma fonte de 
açúcar.___________ 

II) As abelhas vivem em sociedades organizadas.____________ 
III) Os piolhos podem alimentar-se de sangue humano.__________ 
IV) Na época de acasalamento são comuns as lutas entre machos pelas fêmeas.____________ 

 
a) Simbiose 
b) Cooperação 
c) Mutualismo 
d) comensalismo 
e) Parasitismo 
f) predação 
g) Competição 

 
7. Na Natureza, a transferência de energia nas cadeias alimentares é… 
a) …unidirecional e a quantidade de energia diminui ao longo dos níveis tróficos. 
b) … unidirecional e a quantidade de energia aumenta ao longo dos níveis tróficos. 
c) … bidirecional e a quantidade de energia aumenta ao longo dos níveis tróficos. 
d) … bidirecional e a quantidade de energia diminui ao longo dos níveis tróficos. 

 

8. Analisa as alternativas abaixo e marca aquela que apresenta a melhor definição de espécie 
invasora: 

a) Espécie nativa que se multiplica de forma descontrolada, levando a um desequilíbrio no 
ecossistema. 

b) Espécie exótica que se multiplica de forma descontrolada, levando a um desequilíbrio no 
ecossistema. 

c) Espécie introduzida pelo ser humano num habitat onde antes não existia. 

d) Espécie exótica que impede a reprodução de outras espécies. 

 

9. Rochas e minerais são recursos naturais… 

a) … energéticos e renováveis. 

b) … não energéticos e renováveis. 

c) … energéticos e não renováveis. 

d) … não energéticos e não renováveis. 

 

10. Para estabelecer uma ligação entre o teu questionário de pré e pós-teste sem te identificar, 
responde às seguintes questões: 

a) Qual o nº da tua porta? __________ 

b) Qual o teu cantor ou ídolo preferido?___________ 

c) Qual o teu passatempo preferido?____________ 



84 
 

Apêndice 5: Questionário de Satisfação 

Questionário: Atividade com a aplicação móvel  
- 8º ano de escolaridade - 

Com este questionário pretende-se conhecer a tua opinião sobre a atividade de exploração da 
aplicação móvel EduPARK no Parque. O questionário é anónimo e os dados serão tratados apenas 
para fins científicos. O tempo de preenchimento previsto é de cerca de 7 minutos. Gratos pela 
colaboração! 

Parte 1 - O que acho sobre o valor da aplicação para aprender 

Instruções de preenchimento: lê com atenção cada frase e coloca um X na opção que melhor descreve a tua opinião.  

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

1. Esta aplicação ajuda a aprender mais 
sobre conteúdos abordados na escola. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

2. Esta aplicação apresenta a informação de 
forma confusa e difícil de entender. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

3. Sinto-me motivado/a para aprender 
quando uso esta aplicação. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

4. Não me apetece usar esta aplicação para 
aprender. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

5. Mesmo nas questões difíceis, procuro 
encontrar as respostas corretas. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

6. Por vezes respondo aleatoriamente (ao 
calhas). 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

7. Esta aplicação mostra informação do 
mundo real que ajuda a aprender. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

8. Vou esquecer rapidamente o que aprendi 
com esta aplicação.  

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 
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9. Fiquei mais motivado/a para aprender 
Ciências Naturais por estar ao ar livre. 

      

  1 2 3 4 5 

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

10. Aprender ao ar livre ajudou-me a 
compreender melhor os conteúdos 
abordados nas aulas de Ciências Naturais. 

      

  1 2 3 4 5 

 

Parte 2 - O que acho da atividade  
 

Instruções de preenchimento: Coloca um X na opção que melhor descreve a tua opinião em relação às frases seguintes  

  Discordo 
totalmente 

   Concordo 
totalmente 

11. Estou satisfeito/a com a atividade de 
exploração do Guião porque envolve um 
jogo educativo. 

      

  1 2 3 4 5 
  Discordo 

totalmente 
   Concordo 

totalmente 
12. Estou satisfeito/a com a atividade de 
exploração do Guião porque envolve usar 
um dispositivo móvel. 

      

  1 2 3 4 5 
  Discordo 

totalmente 
   Concordo 

totalmente 
13. Estou satisfeito/a com a atividade de 
exploração do Guião porque que envolve 
explorar o parque/estar ao ar livre. 

      

  1 2 3 4 5 
 
 

      

 
Escreve um comentário a explicar a tua opinião (em relação ao jogo, ao facto de se usar dispositivo móvel e 
de se estar ao ar livre durante esta atividade). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Projeto EduPARK é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - COMPETE 2020 e por 
Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto POCI-01-0145-FEDER-016542. 
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Apêndice 6: Grelha de Observação de Comportamento  

                                                         

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DO MONITOR Atividade 13 de Junho, “Guião 8º Ano Ciências Naturais” 
 

Nome do monitor________________________ 
Data da atividade______________ 
Designação do Grupo _______________________________ 

 
 
1.Chegaram ao fim do jogo com sucesso?  
Sim ___ / Não ___ 
 
2.Tempo que demoraram a chegar ao fim: _____ 
 

 
 Aspetos a observar Verifica-

se 
Não se 
Verifica 

Motivação para a 
Atividade e 

metodologia de 
ensino adotada 

a) Os alunos revelam entusiasmo pela possibilidade 
de aprendizagem de Ciências Naturais ao ar livre. 

  

b) Os alunos demonstram motivação para 
aprender através de um jogo educativo com 
recurso a dispositivos móveis (aplicação móvel 
EduPARK). 

  

c) Os alunos aparentam estar satisfeitos com as 
potencialidades da aplicação, nomeadamente da 
RA, para adquirir/consolidar conhecimento. 

  

Motivação para a 
aprendizagem e 

aquisição de 
conhecimento  

d) Os alunos aparentam demonstrar conhecimento 
prévios/adquiridos em contexto de sala de aula 
para responderem às questões. 
 

  

e) Os alunos compreendem com facilidade as 
questões colocadas. 

  

f) Os alunos demonstram que ocorre uma 
consolidação de conhecimento/ esclarecimento de 
potenciais dúvidas em relação ao currículo de 
Ciências Naturais incluído no Guião, a partir do uso 
da aplicação EduPARK. 

  

g) O nível de dificuldade do Guião parece ser 
adequado para o 8º ano de escolaridade. 

  

 

Nota: Colocar um x na opção que se adequa.  
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Indicar questões onde os alunos tiveram mais dificuldade/ demonstraram mais confusão 
 
 
 
 
 
 
 
Incidentes críticos [registar falhas de funcionamento, etc.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


