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resumo 

 

 

O presente trabalho propõe-se a usar as Ciências Forenses como estratégia 

educativa no combate ao abandono escolar e ao desinteresse nas CTEM 

identificados no sistema educativo.  

O Projeto Euro4science 2.0, no qual esta dissertação de Mestrado se 

enquadra, e sempre explorando o efeito “CSI” nas escolas, tem como objetivo 

elaborar protocolos de atividades científicas com uma vertente forense, que 

permitam abordar na sala de aula de forma dinâmica e interativa as temáticas 

da Educação Ambiental e da Educação para a Saúde que fazem parte do 

plano curricular do ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário.  

A “Mala Forense” conta com material e manuais de apoio à realização das 

atividades propostas, e no âmbito deste trabalho, nas temáticas acima 

indicadas, foram elaboradas: contextualizações teóricas para cada temática, 

sugestões de estudo de casos forenses reais, os próprios protocolos das 

atividades e questionários finais para consolidação de conhecimentos dos 

alunos.   

Foi efetuada uma avaliação da “Mala Forense” através da realização de 

inquéritos de opinião a alunos e docentes, assim como inquéritos de avaliação 

pedagógica das atividades nas temáticas do Ambiente e da Saúde. 
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abstract 

 

The present work seeks to address the Forensic Sciences as an educational 

strategy in the fight against school drop-out and disinterest in STEM identified 

in the educational system. The Euro4Science 2.0 Project, which integrates this 

master’s thesis, and always exploring the "CSI" effect in schools, aims to 

elaborate protocols of scientific activities with a forensic approach, that allows 

to address in the classroom, in a dynamic and interactive way, the 

Environmental Education and Health Education thematic that are part of the 

curriculum in pre-school, 1st, 2nd and 3rd cycles of middle school and high 

school education. The "Forensic Toolbox" has material and manuals to support 

the proposed activities, and in the scope of this work, the following topics were 

elaborated: theoretical contextualization for each subject, suggestions of real 

forensic cases, protocols of the activities and final questionnaires to consolidate 

students' knowledge. An evaluation of the "Forensic Toolbox" was carried out 

by conducting opinion inquiries for students and teachers, as well as inquiries 

for pedagogical evaluation of activities in the themes of Environment and 

Health. 
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I. Introdução Geral 

 

O Projeto Euro4Science 

Euro4Science 

O Euro4Science é um projeto co-financiado pelo programa da comissão 

Europeia - parcerias estratégicas para a educação escolar, ERASMUS+, e conta já 

com duas versões, o Euro4Science (2015) e o Spin-off Euro4Science 2.0 (2017). 

Na sua primeira versão, a coordenação foi realizada pela Universidade de Aveiro 

(Portugal) com parceiros da Bulgária, Polónia, Portugal e Reino Unido 

(Universidade de Aveiro, 2015b). 

Este teve como objetivo inovar com práticas e ferramentas que permitam aos 

professores e alunos das escolas europeias, explorar várias vertentes da ciência, 

através das ciências forenses. Tal torna-se possível devido à influência que o “efeito 

CSI” tem através de variadas séries televisivas, permitindo explorar o seu   potencial 

educativo, contribuindo assim para um maior interesse nas CTEM, e uma 

diminuição da taxa de abandono escolar (Souto, Moreira, & Pinho, 2017; 

Universidade de Aveiro, 2015b). 

A “Mala Forense” contém materiais e documentos de apoio, para alunos e 

professores, que possibilitam a implementação das atividades (nas áreas da 

Biologia, Química, Física e Matemática) na sala de aula (Universidade de Aveiro, 

2015a, 2015b). 

O que foi alcançado neste projeto na sua primeira versão: 

➢ Desenvolveu, testou e implementou uma Mala Forense (Caixa de 

Ferramentas de Ciências Forenses para a Educação) em 4 línguas 

(Português, Búlgaro, Inglês e Polaco) para utilização em escolas por 

toda a Europa. 
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➢ Organizou 3 “Semanas CSI” em Portugal, Reino Unido e Bulgária, 

com uma série de atividades empolgantes para os alunos e 

professores, envolvendo toda a comunidade escolar. 

➢ Organizou eventos de divulgação, intercâmbios de alunos e várias 

outras iniciativas em países europeus. (Universidade de Aveiro, 

2015c) 

➢ Formação creditada de professores em vários centros de formação 

de Portugal. 

➢ Visitas ao longo do ano letivo ao laboratório de genética aplicada da 

Universidade de Aveiro por alunos e professores, com a realização 

de experiências relativas ao projeto. (Souto et al., 2017)  

 

Atividades da “Mala Forense” (primeira versão) 

Identificação Humana Individual 

➢ Isto é realmente sangue? 

➢ Análise dos tipos de sangue. 

➢ Padrões do sangue. 

➢ Estudar as impressões digitais. 

➢ Levantamento das impressões digitais latentes. 

➢ Revelação das impressões digitais latentes usando supercola e vapores 

de iodo. 

➢ Impressões digitais do ADN: Eletroforese. 

Ciência Química 

➢ Testes em fibras. Física e Química. 

➢ Tinta invisível. 

➢ A cor da culpa: Cromatografia. 
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➢ Dopagem sanguínea. 

Euro4Science 2.0 

A segunda versão do projeto, o Euro4Science 2.0, é um spin-off, em que a 

Universidade de Aveiro continua como entidade coordenadora, com os parceiros 

da Bulgária, Polónia, Portugal, Reino Unido e com a introdução de novos parceiros 

da Turquia e Grécia (Universidade de Aveiro, 2016b). 

A versão 2.0 do projeto além de manter os objetivos base da primeira versão, 

centra-se na ampliação e na melhoria da Caixa de Ferramentas Forense para a 

Educação (Mala Forense) incluindo novos manuais e materiais. Nestes são 

disponibilizadas atividades otimizadas relacionadas com a Identificação Individual 

Humana e com a área da Química, assim como novas atividades que pretendem 

abordar a Educação para a Saúde, a Educação Ambiental e consequentemente a 

Educação para a Cidadania. É importante que estas áreas sejam abordadas no 

sistema educativo, principalmente devido à necessidade de implementação de 

alguns dos objetivos da Estratégia Europa 2020 da União Europeia e, 2010 e da 

Agenda 2030 da Cimeira da ONU em Nova Iorque (EUA) em 2015 (Cabaço, Brás, 

& Motta, 2017; Comissão Europeia, 2015; Universidade de Aveiro, 2016b). 

A “Mala Forense” (Figura 1) é composta por alguns materiais para realização das 

atividades propostas, assim como os manuais de atividades:  

Figura 1 – Mala Forense 2.0. (projeto Euro4Science, 2019) 
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➢ Manual do Professor: informação e diretrizes para a implementação das 

atividades da “Mala Forense” na sala de aula, sugestões para a inserção 

curricular das atividades nas diferentes disciplinas escolares, e respostas 

dos questionários que se encontram no fim do protocolo de cada 

atividade. 

➢ Manual do Aluno: descrição de casos forenses reais, histórias nas quais 

as atividades da Mala Forense podem ser integradas, protocolos atrativos 

e intuitivos para desenvolver as atividades propostas, assim como 

algumas questões no final de cada protocolo para criar momentos de 

discussão sobre cada tópico. 

Foram produzidas e distribuídas 100 unidades da “Mala Forense” pelas escolas 

parceiras da Europa, assim como nas escolas cujos professores participaram em 

Workshops do Euro4Science 2.0 em Portugal o que permitiu que estes realizassem 

a disseminação do projeto. Os manuais serão traduzidos pelos parceiros do projeto 

para os 6 respetivos idiomas: Inglês, Búlgaro, Polaco, Português, Grego e Turco 

(Souto, Moreira, Medina, & Pinho, 2018). 

Especificamente em relação aos protocolos das atividades estes têm a seguinte 

organização geral: 

➢ Caixas de texto apelativas e intuitivas que apresentam os objetivos, 

inserção curricular proposta e tempo necessário para execução do 

procedimento da atividade; 

➢ Precauções de segurança, principalmente pelos protocolos serem 

dirigidos a crianças e jovens; 

➢ Caixas de texto com a indicação do material necessário, algum fornecido 

na própria “Mala Forense” e aquele que terá de ser fornecido pela escola; 

➢ Apenas no manual do professor, pequenos textos com a identificação 

“Notas para os professores” com sugestões ou alternativas a 

procedimentos dos protocolos para auxílio na realização das atividades; 



 

 

5 

➢ No final de cada atividade encontram-se questões relacionadas com cada 

temática;  

Atividades da “Mala Forense” 2.0 

Nesta “Mala Forense”, mantiveram-se algumas atividades da Identificação 

Individual Humana e da Química, no entanto, como já referido, foram introduzidas 

as temáticas do Ambiente e da Saúde. Abaixo encontram-se identificados os 

objetivos a atingir com cada atividade, assim como sugestões das disciplinas e 

escolaridade em que podem ser explorados.  

Identificação Humana Individual 

➢ Isto é realmente sangue? - Usar os reagentes Luminol e Kastle-Meyer 

como testes presuntivos de sangue, para determinar se uma certa 

mancha pode ou não ser um vestígio de sangue (Ciências Naturais - 9º 

ano; Química - 11º ano). 

➢ Análise dos tipos de sangue. - Examinar os vários grupos sanguíneos do 

sistema ABO utilizando sangue e antissoros simulados. Determinar o tipo 

de sangue das evidências. Descrever a reação (antigénio-anticorpo) que 

ocorre durante a determinação do grupo sanguíneo. Explicar a 

aglutinação dos glóbulos vermelhos do sangue por anticorpos 

específicos. Aprender e compreender como este tipo de ensaios podem 

ser úteis na investigação forense (Ciências Naturais - 9º ano). 

➢ Perfis de ADN: Eletroforese. - Usar a eletroforese para análise de dois 

perfis de ADN provenientes de evidências para comparação (Biologia - 

11º ano; Físico-química - 9º ano; Química - 12º ano). 

➢ Comparação de diferentes padrões de impressões digitais. - Identificar as 

impressões digitais de um aluno e compará-las com as dos colegas 

(Ciências Naturais - 9º ano). 

➢ Levantamento das impressões digitais latentes utilizando pós. - 

Compreender como recolher e identificar impressões digitais latentes com 

pó de grafite (Ciências Naturais - 9º ano). 
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➢ Revelação de impressões digitais latentes usando vapores de iodo. - 

Recolher e identificar impressões digitais latentes com reagentes 

químicos (Ciências Naturais - 9º ano). 

Educação Ambiental 

➢ Palinologia. - Observar e distinguir as características dos diferentes grãos 

de pólen. Perceber a variedade de plantas que existem. Perceber as 

diferentes épocas de floração das plantas. Perceber a sua importância na 

investigação forense (Ciências naturais - 8º ano; Biologia - 11º ano). 

➢ Entomologia Forense. - Observar e distinguir as diferentes fases de 

decomposição do cadáver. Recolha de insetos encontrados no cadáver. 

Observar e distinguir as diferentes ordens de insetos. Influência dos 

fatores ambientais na decomposição (Biologia - 11º e 12º ano). 

➢ Pelos e Pegadas - Diferença entre pelo de origem humana e não humana. 

Identificar espécies a partir da sua pegada. Perceber a sua distribuição e 

estado de conservação (Ciências Naturais - 7º ano; Físico-Química - 8.º 

ano; Geologia - 11º ano). 

Educação na Saúde 

➢ Efeito do Álcool no Fígado. - Avaliar o efeito do Etanol nas células animais. 

Compreender a metabolização do álcool. Compreender a importância da 

catalase na metabolização do peróxido de hidrogénio (Ciências Naturais 

- 6.º e 9º ano; Físico Química - 7.º ano). 

➢ Excesso de consumo de açúcar. - Compreender as diferenças entre a 

Sacarose e a Frutose e Açucares Simples e Complexos (Ciências 

Naturais - 9º ano; Físico Química - 9º ano). 

Química 

➢ Tinta invisível. - Demonstrar como as propriedades ácidas do limão 

podem ser usadas para fazer com que o sumo de limão aja como uma 

tinta invisível, e como mensagens de tinta invisível podem ser vistas com 

luz ultravioleta (Físico química - 8º ano). 
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➢ A cor da culpa: Cromatografia. - Compreender o propósito da 

cromatografia. Medir e colocar em gráfico a separação de pigmentos. 

Usar a cromatografia para determinar a composição da cor de várias tintas 

(Físico química -7º ano). 

Disseminação do projeto 

O projeto conta com várias formas de divulgação, não só junto das escolas 

parceiras que permitem a aplicação e avaliação direta das atividades durante a fase 

de elaboração da “Mala Forense”, como também em escolas de todo o país, 

conferências, festivais, workshops etc.  

➢ Implementação de atividades da “Mala Forense” a alunos de escolas que 

visitam as instalações do Departamento de Biologia da Universidade de 

Aveiro e em escolas parceiras; 

➢ Workshops para professores interessados no projeto; 

➢ Conferências Nacionais e internacionais; 

➢ Festivais de ciência (Souto et al., 2018). 

Finalmente o projeto Euro4Science 2.0 irá culminar na publicação do “Livro das 

Ciências Forenses para a Educação” que irá apresentar o conceito de “Mala 

Forense”, dos materiais e atividades incluídos  (Universidade de Aveiro, 2016a). 

Estratégia Europa 2020 

A Estratégia Europa 2020 é a estratégia da União Europeia, que entre 2010 e 

2020 propõe uma série de metas a serem atingidas para o crescimento e o 

emprego, com foco no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo com o 

objetivo de superar as deficiências estruturais da economia europeia, melhorando 

a produtividade e competitividade, para assegurar uma economia de mercado 

sustentável (Comissão Europeia, 2015). 
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Estas focam-se em: 

➢ Emprego; 

➢ Investigação e desenvolvimento; 

➢ Alterações climáticas e energia; 

➢ Educação; 

➢ Pobreza e exclusão social; 

No contexto deste trabalho importa focar na meta da educação, sendo que um 

dos objetivos é o combate ao abandono escolar, querendo reduzir a sua taxa para 

menos de 10% (Comissão Europeia, 2015). 

No entanto, todas estas metas se encontram interligadas e o projeto 

Euro4Science abrange de diferentes maneiras cada uma delas: 

➢ Melhorando a educação, aumenta o emprego e diminui a pobreza; 

➢ Desenvolvendo o interesse dos alunos nas CTEM, possibilita o aumento 

da investigação, do desenvolvimento e da inovação, tornando o mercado 

mais competitivo, criando postos de trabalho;  

➢ Abordando a temática do ambiente, torna as crianças e jovens mais 

conscientes da importância da utilização eficiente da energia e da 

sustentabilidade do planeta; 

➢ A própria “Mala Forense”, utilizando materiais recicláveis e dando 

importância à reutilização de materiais, mostra aos alunos que podem 

contribuir de várias formas para reduzir o impacto do Homem no ambiente 

e minimizar as alterações climáticas (Fidalgo, 2015). 

Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Em 2015, na Cimeira da ONU em Nova Iorque (EUA), onde se reuniram os 

líderes mundiais, foi elaborado um plano ambicioso (Agenda 2030) integrando 17 
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objetivos (Figura 2) que visam erradicar a pobreza, e tornar o desenvolvimento 

económico, social e ambiental sustentável à escala global até ao ano de 2030.  

(Cabaço et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em junho de 2017, foi apresentado um relatório no Fórum Político de Alto Nível 

das Nações Unidas, sobre a implementação da Agenda 2030 em Portugal. Neste 

foram abordadas as iniciativas existentes relativamente aos 17 objetivos da Agenda 

(Cabaço et al., 2017). 

Assim como já referido na Estratégia Europa 2020 todas as metas, direta ou 

indiretamente, estão interligadas para o cumprimento de um objetivo comum que é 

o de tornar o futuro sustentável tanto na vertente ambiental, da saúde e como na 

economia. No entanto importa no contexto deste trabalho, realçar os temas da 

Saúde e do Ambiente. 

Educação para a Saúde 

Segundo as orientações para os objetivos da Agenda 2030, relativamente a 

promover a saúde e o bem-estar em meio escolar, incluindo a saúde mental 

salienta-se: 

Figura 2 - Objetivos da Agenda 2030. (reproduzido de Wikimedia Commons 

contributors, 2018) 
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“[…] o Programa Nacional de Saúde Escolar, orientador das políticas 

nacionais de promoção da saúde e do bem-estar em meio escolar, visa 

contribuir para mais saúde, mais educação, mais equidade e maior 

participação e responsabilização de todos com o bem-estar e a qualidade de 

vida de crianças e jovens. No âmbito da promoção de contextos escolares 

favoráveis à adoção de estilos de vida mais saudáveis e à melhoria da 

literacia para a saúde, o Programa intervém nas áreas da saúde mental e 

competências socio-emocionais, (…) alimentação saudável e atividade física 

e desportiva, (…) prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e 

outras substâncias psicoativas, (…)” (Cabaço et al., 2017, p. 23). 

É imperativo educar as crianças e jovens para um estilo de vida saudável de 

forma a evitar a obesidade e o abuso e dependência de substâncias, que a curto 

ou a longo prazo podem induzir problemas de saúde. O excesso de peso e a 

obesidade, por exemplo, são considerados importantes fatores de risco em várias 

doenças como as diabetes, problemas cardiovasculares e o cancro. Já 

relativamente ao consumo de álcool, este pode dar origem a doenças crónicas 

quando consumido em excesso durante um longo período de tempo, e pode ainda 

ter consequências indiretas, como por exemplo, o aumento da probabilidade de 

sofrer acidentes de viação (WHO, 2018b). 

“Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar as crianças e 

os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer 

opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar 

físico, social e mental, bem como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-

lhes assim um papel interventivo.” (Direção-Geral da Educação, 2018). 

 

Educação Ambiental 

Também é de grande relevância incutir nas crianças e jovens valores relativos à 

conservação da Natureza e gestão de recursos, tendo em conta que o ser humano 

é o maior responsável por adotar medidas sustentáveis para reduzir o seu impacto 

no Ambiente: 
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“A Educação Ambiental nas escolas é uma ferramenta imprescindível e 

estrutural para promover um comportamento responsável e consciente das 

crianças e jovens para com o ambiente e a conservação da natureza.” (LPN, 

2018). 

Abrangendo especificamente o objetivo 12 da Agenda 2030 importa realçar as 

seguintes iniciativas dirigidas a crianças e jovens, implementadas nas escolas ou 

noutros contextos: 

“[…] a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 encontra-se 

desenvolvida em torno dos referidos três eixos temáticos – descarbonizar a 

sociedade, tornar a economia circular e valorizar o território – , destacando-

se, no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade, iniciativas 

como a Rede de Professores Coordenadores de Projetos de Educação 

Ambiental […] o Eco-Escolas, o Jovem Repórter Ambiental, o Projeto 

Coastwatch […] (Cabaço et al., 2017, p. 64 e 69). 

O projeto Euro4Science e o seu contributo para atingir as 

metas para um planeta mais sustentável 

O contributo deste projeto para metas sustentáveis, quer a nível europeu quer 

mundial, prende-se pelo fato de: 

➢ Desenvolvendo o interesse pelas CTEM, pode-se aumentar o potencial 

das mentes jovens para no futuro contribuírem mais para a sociedade de 

forma ativa e inovadora; 

➢ Aumentando o nível da educação pelo combate do abandono escolar; 

➢ Aumentando a probabilidade de conseguir um emprego justo e em regime 

de igualdade diminuindo a pobreza e a discriminação social; 

➢ Alertando para as consequências dos maus hábitos alimentares e de 

saúde, e incutindo boas práticas, quer no ambiente, quer na saúde, cria-

se a possibilidade de os jovens se tornarem cidadãos exemplares e com 

uma contribuição positiva para a sociedade;  



 

 

12 

➢ Abordando as temáticas da identificação individual humana, do ambiente, 

da saúde e da química, abre caminho para a interdisciplinaridade e a 

possibilidade de abordar também questões éticas e de cidadania nas 

escolas; 

Propostas nacionais e internacionais que usam a ciência 

forense como estratégia educativa 

Em todo o mundo existem várias atividades científicas extracurriculares que 

abrangem vários tópicos, incluindo as Ciências Forenses, e que são importantes 

para desenvolver o interesse das crianças e jovens nas CTEM. 

Abaixo encontra-se um breve resumo de algumas atividades desenvolvidas 

usando as ciências forenses como estratégia educativa, organizadas por país: 

Portugal 

➢ O Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva acolheu a exposição “Crime 

no Museu” entre 14-04-2010 a 02-10-2011, na qual os visitantes (incluindo 

crianças de várias idades através de visitas escolares) fizeram parte da 

investigação de um crime, visitando oito laboratórios: Vestígios Biológicos 

e DNA, Balística, Entomologia Forense, Pegadas, Fibras e Microfibras, 

Impressões Digitais, Medicina Legal e Odontologia Legal. Foram feitas 

análises de cabelos, sangue, fibras, larvas, pegadas e impressões digitais 

(Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, 2010). 

➢ A Universidade do Porto, através da Universidade Júnior, durante o verão 

abre portas para o maior programa nacional de iniciação ao ambiente 

universitário para alunos do 9º, 10º e 11º ano. Um dos programas foi 

“Ciência Forense: Investigação Criminal” em 2018. Também recebem 

alunos do 5º e 6º ano e uma das atividades foi a “PSI: Pólen sob 

investigação policial no Jardim Botânico” (U. Jr- Universidade do Porto, 

2018a, 2018b). 

➢ A Escola Ciência Viva é um projeto educativo da Ciência Viva, que 

funciona no Pavilhão do Conhecimento, desde o ano letivo de 2010/2011. 
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É dirigida a alunos do 1º ciclo do ensino básico, que combina o trabalho 

prático e experimental da educação em ciências com o ambiente 

educativo de um Centro Ciência. Têm iniciativas como as atividades de 

laboratório, por exemplo, o “Mistério na Escolinha” em que alunos do 3º 

ano analisam e resolvem um mistério através de análise cromatográfica, 

impressões digitais, pegadas, análise de amostras de solo e fibras (Escola 

Ciência Viva, 2018b, 2018a). 

➢ A Ciência Viva desde 2006 proporciona às crianças e jovens vários 

programas incluindo a “Ocupação Científica nas Férias” em pleno 

ambiente de investigação científica em centros de I&D por todo o país em 

várias áreas incluindo a Ciência Forense (Ciência Viva, 2018). 

➢ Na Universidade de Aveiro existem várias iniciativas onde são 

abordadas atividades relacionadas com as ciências forenses como na 

Academia de Verão, no UA Open Campus, assim como em visitas ao 

laboratório de Genética Aplicada do Departamento de Biologia, através 

do projeto Euro4Science (Universidade de Aveiro, 2018a, 2018b). 

➢ Também o “Festival de Ciência” em Oliveira do Bairro aborda variadas 

temáticas, inclusive as ciências forenses através do projeto 

Euro4Science, quer seja através de atividades científicas quer com 

debates como o “Conversas sobre Ciência” que na última edição do 

festival em Outubro de 2018  contou com a presença do Professor Doutor 

Francisco Corte Real, Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal 

e Ciências Forenses (Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 2018). 

Espanha 

➢ O Forensic Science Project coordenado pelo Colegio Gaztelueta de Leioa 

na Biscaia, é uma plataforma moodle dirigida a estudantes dos 15-17 anos, 

que une escolas em todo o mundo e desafia-as a partilharem e discutirem 

informações acerca das ciências forenses, permitindo-lhes aprender sobre 

as características necessárias para trabalhar como polícia cientifico, durante 

a investigação de uma cena do crime simulada (Colegio Gaztelueta, 2019). 
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Reino Unido: 

➢ A University of the West of Scotland oferece um curso de Verão de duas 

semanas Introduction to Forensic Science and Crime Scene Investigation, 

para estudantes do ensino secundário ou estudantes universitários que 

querem aprender as ferramentas básicas usadas na investigação em 

ciências forenses (University of the West of Scotland, 2019). 

➢ O Detective Project foi fundado em 2010 por Jenny Williams, ex-detective 

experiente da Polícia Metropolitana e da Avon & Somerset Constabulary 

e oferece eventos científicos forenses que exploram como o crime é 

investigado no século XXI. Eles baseiam-se em técnicas reais de 

investigação forense. Além de realizar eventos CSI para escolas, eles 

também organizam workshops para festas infantis e eventos para adultos 

(The Detective Project, 2018). 

Polónia: 

➢ No Copernicus Science Center inserido na oferta disponível nos 

laboratórios, existe o projeto para as escolas “Biólogo na cena do crime 

2.0”: no qual os participantes fazem de detetives, cuja tarefa é resolver o 

mistério proposto. Estes analisam uma série de vestígios biológicos que 

se encontram na cena do crime hipotética. Estudam vestígios de sangue, 

ADN ou plantas. Também aprendem como trabalham os entomologistas 

forenses, procurando informações sobre o local e hora aproximados do 

crime, examinando os insetos encontrados no cadáver (Centro de Ciência 

Copernicus, 2019). 

Timor-Leste  

Tem programas disciplinares que incluem várias áreas do conhecimento. No 

campo da química, direcionado a alunos do 12º ano, o tema "Controle de 

Qualidade, Saúde e Segurança", possui unidades de diagnóstico e investigação 

forense (Martins, 2013). 
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Estados Unidos  

Existem várias instituições e fundações que promovem o desenvolvimento de 

atividades dentro das ciências forenses: 

➢ A University of Massachusetts, Amherst tem o programa de Verão de 

Antropologia Forense e Bioarqueologia (programas pré-universidade), 

onde durante duas semanas de programa intensivo os estudantes de 

ensino secundário vão explorar a área de Antropologia Forense e 

aprender sobre como a Antropologia Biológica é aplicada no processo 

legal. Também têm exercícios de laboratório diários, onde os estudantes 

trabalham com esqueletos humanos e de outros animais e aprendem 

como identificar ossos e reconhecer sinais de trauma e doença nos 

mesmos (The University of Massachusetts Amherst, 2019). 

➢ Na Cal State em Los Angeles, o California Forensic Science Institute tem 

os Forensic Science Summer Camps 2019, para estudantes do 7º ao 12º 

ano, onde em pequenos grupos eles aprendem as características 

necessárias para trabalhar na investigação forense (Cal State LA, 2019). 

➢ Em Willow Grove, Pensilvania, o Fredric Rieders Family Foundation é uma 

fundação educacional sem fins lucrativos que através do Forensic 

Sciences Mentoring Institute, providencia conhecimentos de ciências 

forenses, investigação científica e carreiras em ciência para estudantes 

do secundário. Um exemplo é o 2019 Forensic Sciences Mentoring 

Institute Summer Science Program onde estes estudantes passam 7 

semanas a investigar e resolver crimes baseados em casos reais 

incluindo homicídio, violações e trafico de Drogas sobre a orientação de 

peritos forenses, para aprenderem como podem ser cientistas forenses 

(The Fredric Rieders Foundation, 2019). 

➢ Na Virgínia, a National Science Foundation juntamente com a Pulse of the 

Planet (uma série de rádio americana) desenvolveram a página Kids 

Science Challenge onde disponibilizam recursos para várias atividades, 

inclusive no campo das ciências forenses, para crianças. Alguns 
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exemplos são Learn the Secrets of Fingerprints e Your Body Rules! 

(National Science Foundation, 2011). 

➢ Na New York University, a Escola Politécnica de Engenharia desenvolve 

a atividade da GenCyber para estudantes do ensino secundário, 

consistindo na análise forense digital e hacking ético, com duração de 

duas semanas. Além disso, a Cyber Security Awareness week, acontece 

todos os anos na Escola de Engenharia da Universidade de Nova Iorque 

e inclui competições como a High School Forensics (Dubrow, 2015). 

➢ A Stony Brook University, localizada em Nova Iorque, desenvolve 

programas de atividades de verão direcionados para crianças dos 6 aos 

12 anos, como o Exploration in Forensics Camp, com duração de uma 

semana, que abordam diversos assuntos sobre ciências forenses. Essas 

atividades podem ajudar a despertar o interesse dos alunos para 

seguirem a sua educação superior na área forense. O programa consiste 

em cenas de crime simuladas que visam desenvolver habilidades e 

conhecimentos para solucionar o crime (Institute for STEM Education, 

2018). 

➢ Em Washington DC, o “Smithsonian: National Museum of Natural History 

desenvolveu o School Program: Forensic Mysteries dirigido para crianças 

dos 6 aos 12 anos, que envolve a construção de hipóteses pelos alunos 

sobre as possíveis causas de morte de um indivíduo, através da análise 

dos dados disponíveis. São organizados grupos de estudantes para 

exporem as suas hipóteses depois comparando-as com o relatório oficial 

dos cientistas relativo ao caso em estudo (National Museum of Natural 

History, 2015). 

➢ Em Bethesda, Maryland, a United States National Library of Medicine 

criou programas para alunos do 2º, 3º ciclos e ensino secundário, a fim de 

contribuir para a aquisição de técnicas forenses. O Measurable You! é um 

programa que consiste em usar o sistema de medidas antropométricas 

para identificar pessoas no final do século XIX e início do século XX, com 

um debate final sobre as observações realizadas. A Entomology in Action 
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tem como objetivo de aprender qual a contribuição da entomologia 

forense na investigação de um caso de homicídio. Outro programa é o 

DNA Molecular Identity, que envolve técnicas de identificação de ADN 

(Hack, Harris, Makrodimitri, Monte, & Seelman, 2014c, 2014b, 2014a). 

➢ A Universidade de Wisconsin, localizada em Madison, desenvolveu uma 

atividade de antropologia ao estabelecer uma escavação forense para 

estudantes do 2º e 3º ciclos. O objetivo da atividade é que os alunos 

possam aprender como usar o material para desenterrar os ossos, 

identificá-los e determinar a hora da morte do indivíduo (Kempen, 2016). 

➢  A Falmouth Academy é uma escola particular para alunos do 2º ciclo até 

ao ensino secundário localizada em Falmouth, Massachusetts, que 

desenvolveu programas em diversas áreas do conhecimento, incluindo na 

área forense como o Forensic Science and the Real CSI em 2015 como 

campo de Verão para crianças e Forensic Science (2018), que é realizado 

ao longo dos 1º, 2º e 3º trimestres para os alunos da própria escola, em 

que em ambas as iniciativas as crianças experienciam todo o processo da 

investigação forense, como investigadores criminais, técnicos de 

laboratório e testemunhas especialistas em tribunal (Falmouth Academy, 

2018; Susan Moffat & Henry Stevens, 2015). 

➢ A Centenary University em Hackettstown, Nova Jérsia, apresenta 

programas de verão pré-universitários para alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário. Um desses programas é o Forensic Science Summer 

Program, no qual durante uma semana inteira, eles aplicam a ciência no 

contexto da investigação da cena do crime: análises de trajetória, análise 

de padrões de manchas de fluidos, análise laboratorial de fluidos e outras 

técnicas científicas usadas por cientistas forenses da vida real (Centenary 

Summer Scholars, 2018). 

➢  A National Student Leadership Conference patrocinada pela National 

Student Leadership Foundation, uma organização educacional sem fins 

lucrativos nem afiliações partidárias, fornece aos alunos programas como 

Forensic Science, onde estudantes do ensino secundário desvendam um 
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mistério enquanto conduzem uma investigação, reunindo um conjunto de 

evidências. Eles interagem com especialistas em medicina, forças 

policiais e profissionais da área jurídica que lhes dão uma visão 

privilegiada da vida de um cientista forense profissional  (National Student 

Leadership Conference, 2019). 
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II. Objetivos Gerais 

 

A Saúde e o Ambiente são temas cada vez mais importantes no contexto 

educativo, nacional e internacional, visto que é desde cedo que se devem incutir 

bons hábitos nas crianças, pois estas são quem irá assegurar o futuro da 

Humanidade. Daí ser imperativo tornar o ensino dinâmico e interativo para que as 

crianças e adolescentes deixem de ter apenas um papel passivo na aprendizagem 

e possam desta forma achar mais interessantes disciplinas relacionadas, por 

exemplo, com as CTEM. 

Assim, com este trabalho, pretendeu-se testar o uso das ciências forenses como 

estratégia educativa para criar “ferramentas”, que permitam explorar os temas da 

Saúde e do Ambiente na sala de aula, alternativas e complementares aquelas que 

já fazem parte do plano curricular, e assim combater o desinteresse e abandono 

escolar por parte dos alunos. 

Também foram realizados inquéritos de opinião a alunos e docentes da escola 

portuguesa parceira do projeto Euro4Science, a Escola José Estevão em Aveiro e 

também à Escola Básica do 2º e 3º ciclos de São Bernardo (ambas fazem parte do 

Agrupamento de Escolas José Estevão de Aveiro) sobre a “Mala Forense”, 

incluindo todas as atividades, assim como inquéritos aos docentes para avaliação 

pedagógica das atividades da “Mala Forense”, apenas sobre as atividades das 

temáticas do Ambiente e da Saúde. 
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III. Educação Ambiental 

 

Introdução 

Atualmente o planeta encontra-se em plena crise ambiental e desde a primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Humano em 1972 conhecida como “Conferência de Estocolmo” têm sido várias as 

iniciativas onde se discutem estratégias e metas a atingir para corrigir os erros do 

passado e controlar as atitudes do presente, para retificar e com esperança diminuir 

as consequências da atividade antropogénica no planeta (Câmara et al., 2018). 

Ambiente é definido como: 

“O conjunto de sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações com 

os fatores económicos, sociais e culturais com efeito direto, ou indireto, 

mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem.” 

(Machado, 2014). 

O crescimento populacional, ainda que indiretamente, tem impacto nas 

alterações climáticas, no sentido em que influencia a disponibilidade dos recursos 

naturais para a sobrevivência e o desenvolvimento humano. Os principais 

problemas ambientais enfrentados atualmente estão relacionados com a emissão 

de gases de efeito de estufa, o índice da qualidade do ar, a qualidade da água para 

consumo e das zonas balneares, os incêndios florestais, a gestão de resíduos e o 

uso de fontes de energia não renováveis (Instituto Nacional de Estatística, 2018). 

Neste sentido, a formação social e pessoal dos alunos em assuntos que 

respeitam a Educação Ambiental, através de projetos e iniciativas diversas, são 

essenciais para que estes adquiram valores e atitudes para colocar em prática as 

ações necessárias para assegurar um futuro sustentável para o planeta. Assim, em 

Portugal, a direção geral da educação com o apoio de outras instituições elaborou 

o “Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade” para auxiliar e 

orientar na implementação de estratégias não só no plano curricular como também 
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em projetos desenvolvidos pelas escolas, com o intuito de sensibilizar, promover 

valores, atitudes e comportamentos tendo como objetivo o desenvolvimento 

sustentável (Câmara et al., 2018). 

Temas de Aprendizagem abordados na educação curricular, transversais ao 

ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário: 

➢ Sustentabilidade, ética e cidadania; 

➢ Produção e consumo sustentáveis; 

➢ Território e paisagem; 

➢ Alterações climáticas; 

➢ Biodiversidade;  

➢ Energia; 

➢ Água; 

➢ Solos (Câmara et al., 2018). 

 

Educação Ambiental no Euro4Science 2.0 

Através das atividades da Palinologia, Entomologia, da Análise de Pelos e 

Pegadas, presentes no Guião da Mala Forense, todos os temas acima indicados 

podem ser abordados. O tema da biodiversidade é transversal a todas as 

atividades, enquanto que as atividades da palinologia e análise de pegadas podem 

ser abordadas especificamente nos temas de território e paisagem e dos solos. 

Quanto à Entomologia pode ser abordada nas alterações climáticas, visto que por 

exemplo o aumento da temperatura ambiente influência o desenvolvimento dos 

insetos, na biodiversidade, e eventualmente nos solos, etc. 

A contextualização dos temas da Palinologia, da Entomologia e dos Pelos e 

Pegadas tona-se essencial para uma melhor compreensão de como as ciências 

forenses se relacionam com os temas abordados na educação ambiental nas 
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escolas, ou até como, não sendo abordados diretamente, como é que estes podem 

ser inseridos no plano curricular. 

Palinologia 

A Palinologia é a ciência que estuda os palinomorfos, ou seja, pólen, esporos de 

plantas, esporos de fungos e outras entidades microscópicas resistentes à 

degradação (Mildenhall, Wiltshire, & Bryant, 2006; Wiltshire, 2006). 

A Palinologia Forense refere-se ao estudo dos palinomorfos para obtenção de 

evidências probatórias em casos criminais. Os palinomorfos aderem muito 

facilmente a vários tipos de superfícies, sem que sejam notadas, daí que sejam 

referidas como “provas silenciosas”. São bastante resistentes à degradação ácida 

e de difícil remoção das superfícies, mesmo após várias lavagens (Britannica, 2019; 

A. M. M. e Carvalho, 2018). 

No contexto da atividade desenvolvida para o guião do Euro4Science 2.0, 

importa realçar o pólen, visto ser o palinomorfo mais fácil de obter e de ser 

compreendido pelos alunos. 

O pólen é um pó granular produzido pelas plantas com semente (Angiospérmicas 

e Gimnospérmicas) com o objetivo da reprodução sexual na época de polinização 

associada à espécie. O gametófito masculino no grão de pólen é envolvido e 

protegido por um revestimento duro que protege o mesmo na sua viagem do 

estame (órgão masculino) para o carpelo (órgão feminino) nas Angiospérmicas. 

Nas Gimnospérmicas o pólen sai do saco polínico do cone masculino para o cone 

feminino onde ocorre a fecundação. A transferência do pólen pode ocorrer através 

do auxílio dos animais (principalmente insetos) ou através de fatores ambientais 

(vento e água) permitindo que ocorra a polinização (Britannica, 2019). 
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Como cada tipo de grão é específico de cada espécie, género ou família de 

planta, através do pólen que se encontra numa evidência, podem obter-se 

informações sobre o tipo de vegetação com que a mesma entrou em contato, direta 

ou indiretamente. Assim, é possível tentar provar a existência ou não de uma 

relação entre vítimas, suspeitos, 

testemunhas, objetos e local, pois permite 

obter informação temporal e espacial com 

relevância na descoberta da verdade em 

casos criminais. No entanto nem todos os 

pólenes são bons indicadores forenses, por 

exemplo quando têm uma área de dispersão 

muito grande, ou uma época de floração 

muito alargada. Por exemplo, os grãos de 

pólen do pinheiro [Figura 3], devido a 

possuírem umas estruturas chamadas “sacos aeríferos” e pela sua dispersão ser 

através do vento, faz com que seja possível de encontrar a grandes distâncias o 

que por si não tem grande informação a nível forense (A. M. M. e Carvalho, 2018; 

Gaensslen & All, 2009; Nikki Macdonald, 2015). 

Estrutura do grão de pólen 

O pólen apresenta uma parede com duas camadas distintas: a exina e a intina. 

A exina é constituída por esporopolenina (polímero muito resistente à degradação 

que protege contra as ações mecânicas e a desidratação) e uma pequena 

quantidade de polissacarídeos, enquanto a intina é constituída por celulose à 

semelhança da parede de outras células vegetais (Britannica, 2019). 

Figura 3 - Pinus pinea (Pinaceae) © W. 

Barthlott, Lotus-Salvinia.de (reproduzido de 

Barthlott, 2013) 
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A  Figura 4 representa a constituição da parede de um grão de pólen. Nesta é 

possível verificar a exina em sexina (camada ornamentada) e em intina (camada 

mais interna e sem ornamentação). 

 

 

 

 

 

 

 

A camada com esporopolenina é de grande importância, porque devido à sua 

resistência é a única que permanece intacta após o passar do tempo, mesmo em 

condições adversas. Sendo esta camada a responsável pelas ornamentações 

presentes no grão de pólen, permite a sua correta identificação mesmo após 

degradação de outros constituintes (Britannica, 2019; Mildenhall et al., 2006). 

Outras características morfológicas como o tamanho; se estão isolados ou 

agrupados; a forma; o número, posição e estrutura das aberturas do grão de pólen 

também são importantes na identificação das espécies vegetais a que pertencem 

[Figura 5] (Mauro Ramalho, 2015). 

 

Figura 4 - Esquema geral da constituição de um grão de pólen. (Elaborada pela autora)  

A 

C 

B 

Figura 5 – Imagens representativas: tipo de arranjos dos grãos de pólen em tétradas (A); das formas 

triangulares, quadrangulares e circulares dos grãos de pólen (B); e da forma e número de aberturas 

nos grãos de pólen (C) (adaptado de Mauro Ramalho, 2015). 
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Analisar o tipo de pólen encontrado numa vítima, nas suas roupas ou noutros 

objetos pode ajudar os investigadores forenses a saber onde estiveram, e esta 

informação pode ser aplicada à investigação de homicídios, violações, drogas 

ilícitas, dinheiro e até em investigações que envolvam bens alimentares. Assim 

torna-se possível rastrear itens para um local específico ou até estimar a época do 

ano em que o crime ocorreu (A. M. M. e Carvalho, 2018; Nikki Macdonald, 2015). 

Entomologia 

A Entomologia Forense refere-se ao estudo dos insetos e outros artrópodes 

(através da taxonomia, biologia e ecologia) que habitam restos em decomposição, 

para ajudar nas investigações criminais (Gaensslen & All, 2009). 

A primeira aplicação registada deste método foi encontrada na China, no século 

XIII. Um autor chamado Sung Tz'u escreveu um dos mais antigos livros de medicina 

forense conhecidos The Washing Away of Wrongs onde este descreve um caso de 

um homem atacado, que ficou gravemente ferido, sendo que as os cortes das suas 

feridas pareciam ter sido feitos por uma foice. Dado ocorrer numa área rural, muitas 

pessoas possuíam as mesmas. Assim, um magistrado ordenou que toda a 

população se reunisse com as suas foices. Devido a ser um dia de sol intenso, as 

moscas foram atraídas para uma foice em específico, presumivelmente pelos 

vestígios de sangue que ainda continha. O homem que a possuía acabou por 

confessar o crime. A partir do século XIX, através da publicação do livro de Jean 

Pierre Mégnin, La Faune des Cadavres esta ciência começou a dar mais ênfase à 

investigação criminal. Este livro descreve as várias sucessões de insetos no 

cadáver e é considerada uma das publicações mais importantes em Entomologia 

Forense (Benecke, 2004; Gaensslen & All, 2009). 

A principal aplicação da Entomologia nas ciências forenses está no cálculo da 

estimativa do Intervalo Post-mortem, através do estudo da sucessão ecológica de 

colonização dos insetos no cadáver em decomposição. Desde cedo, observou-se 

que existe uma relação entre a colonização e ciclo de vida (Figura 6) dos insetos 

no cadáver com os processos associados à sua decomposição ao longo do tempo, 

e que podem ser usados para o cálculo de uma estimativa do intervalo Post-mortem 

(Gaensslen & All, 2009). 
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A taxa de desenvolvimento dos insetos depende diretamente das condições 

ambientais de humidade relativa, velocidade do vento, precipitação, mas 

principalmente da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rapidamente 

os insetos se desenvolvem. Se a temperatura ambiente durante o período de 

desenvolvimento for conhecida, o tempo desde a morte do indivíduo, ou seja, o 

Intervalo Post-mortem pode ser determinado. No entanto, existem vários fatores 

que afetam a duração do desenvolvimento de insetos e que complicam a estimativa 

do IPM. Estes incluem o calor gerado pelo aglomerado de larvas no corpo; o tecido 

do qual eles se alimentam (que pode fazer variar a taxa de desenvolvimento das 

larvas); a presença de substâncias tóxicas; obstruções que impedem o acesso de 

moscas adultas ao corpo (por exemplo, corpos enterrados, submersos, envoltos 

em plástico) e condições ambientais desfavoráveis. Esses e outros fatores devem 

ser considerados na estimativa do IPM (Gaensslen & All, 2009; Wells & Lamotte, 

2001). 

O uso de insetos e outros artrópodes é ideal para as investigações criminais, 

pois são os primeiros a encontrar o cadáver e estão presentes em todas as etapas 

da sua decomposição. Além disto também a ocorrência de algumas espécies é 

restrita a determinadas estações do ano pelo que restringem ainda mais a 

determinação temporal da ocorrência do crime (Hall & Brandt, 2006). 

≈ 12 dias seg.- min. post 

mortem 

≈ 6 dias 

2-3 dias 8-14 horas 

8-14 horas 

Figura 6 – Ciclo de vida da mosca. (Autoria da Mestre Helena Moreira, projeto Euro4Science) 
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Fases de decomposição 

A sucessão de insetos está relacionada com as quatro fases de decomposição 

do cadáver: 1ª fase: inicial ou fresca, 2ª fase: cromática, 3ª fase: enfisematosa, 4ª 

fase: liquefação e 5ª fase: esqueletização [Figura 7] (Cravo, 2015). 

 

 

 

 

 

Os primeiros insetos a interagir com o cadáver são os da Ordem Diptera 

(moscas), visto que podem detetar odores a longas distâncias. O estágio larvar 

desta Ordem é adaptado ao substrato inicial do cadáver, devido à fonte de alimento 

que ele oferece. Insetos da ordem Coleoptera são característicos de estágios 

posteriores de decomposição, onde o estágio larvar tem maior capacidade de 

adaptação (Benecke, 2004; Hall & Brandt, 2006). 

Pelos e Pegadas 

Pelos 

O pelo é um filamento proteico que cresce a partir de folículos encontrados na 

derme e é uma das características que definem os mamíferos. O comprimento, cor, 

forma, aparência da raiz e características microscópicas internas distinguem uma 

espécie de mamífero de outra (Robertson, 2002; Wiltshire, 2006). 

A identificação dos pelos é uma ferramenta importante, usada não apenas por 

pesquisadores forenses, mas também por biólogos, arqueólogos, antropólogos e 

investigadores da vida selvagem. 

Figura 7 - Etapas da decomposição das aves: (A) Fase inicial ou fase fresca (B) Fase 

cromática (C) Fase enfisematosa, (D) Fase de liquefação e (E) Fase de esqueletização 

(Autoria da Mestre Helena Moreira, projeto Euro4Science). 
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Os pelos/cabelos podem ser transferidos durante o contato físico, pelo que a sua 

presença pode associar um suspeito a uma vítima ou um suspeito a uma cena do 

crime. O tipo de pelo recuperado, a sua condição e o número encontrado têm 

impacto no seu valor como evidência numa investigação criminal. Além disso, os 

pelos podem ainda ser importantes num contexto forense, devido ao pólen e 

esporos poderem ficar retidos nestes indefinidamente, dependendo da frequência 

com que são lavados  (Wiltshire, 2006). 

O pelo pode também ser analisado para testar a existência de drogas ou 

deficiências nutricionais no sistema de um indivíduo, para determinar a sua 

composição química ou para extrair ADN do folículo piloso. Estes também podem 

ser analisados para comparar as suas características microscópicas, ajudando a 

determinar as espécies cujos pelos foram recuperados (Robertson, 2002). 

Um pelo consiste em três regiões anatómicas principais: cutícula, córtex e, 

quando presente, a medula [Figura 8]. Um pelo inteiro deve conter uma porção de 

raiz e um eixo [Figura 9] (Deedrick & Koch, 2004). 

 

Numa investigação forense, quando algumas das evidências recolhidas são 

pelos, a primeira pergunta a ser respondida é se este é de origem humana ou não 

humana [Figura 10]. Na tentativa de identificar pelos não humanos, aspetos 

relacionados às três regiões anatômicas e outras características devem ser 

estudados de maneira sistemática (Robertson, 2002). 

Cutícula 

Medula 

Cortex 

Eixo do pelo 

Raiz do pelo 

Figura 8 - Diagrama anatómico do pelo 

(adaptado de Fernandes, 2011). 

Figura 9 – Pelo completo (adaptado de 

Your Virtual Hairdresser Consultant, 

2013). 
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Na Tabela 1 está um resumo das principais diferenças entre pelos de origem 

humana e não humana. 

Tabela 1 – Diferenças entre pelos de origem humana e não-humana (adaptado de Robertson, 2002). 

Característica Pelos Humanos Pelos Não-Humanos 

Cor 
Relativamente consistente ao longo 

do Eixo 

Muitas vezes mostra variação de 

tonalidade/cor ao longo do Eixo 

Córtex 
Ocupa a maioria da largura do Eixo-

maior do que a Medula 

Normalmente menor que a largura 

da Medula 

Distribuição do 

pigmento 

Equivalente, se bem que 

ligeiramente maior na direção da 

Cutícula. 

Central ou mais densa na direção da 

Medula 

Medula 

Menos de um terço da largura do 

Eixo. Amorfa, maioritariamente não 

contínua quando presente 

Maior do que um terço da largura do 

Eixo. Contínua, frequentemente 

variando no aspeto ao longo do Eixo 

e com estrutura definida 

Escamas 
Sobrepõe-se de maneira similar ao 

longo do Eixo, da raiz à ponta 

Maioritariamente apresentam 

variação da sobreposição ao longo 

do Eixo da raiz à ponta 

 

Figura 10 - (A) pelo de veado; (B) pelo de cão; (C) cabelo humano (adaptado 

de Deedrick & Koch, 2004). 
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Um exame microscópico dos cabelos em 4x, 10x e 40x permite registar a forma 

geral do pelo; se a raiz está 

presente e, se sim, a sua 

forma e aparência; as 

características básicas da 

haste capilar, o tipo de 

medula que possui [Figura 

11] e até mesmo se o cabelo 

sofreu algum dano 

(Robertson, 2002). 

 

Outro tipo de análise forense que pode ser 

realizada no pelo é a análise ADN nuclear. 

Esta análise só é possível em pelos 

arrancados à força e durante sua fase de 

crescimento (anágena) [Figura 12]. Somente 

sob essas condições as células da bainha ou 

tecido folicular permanecerão junto à zona da 

raiz para possível análise [Figura 13]. 

Infelizmente, na maioria das cenas de crime, 

o cabelo encontrado é desprovido desse material, logo não sendo possível analisar 

o ADN nuclear (Minnesota Department of Public Safety, 2019a; Robertson, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Aparência de alguns tipos de medula: (A) contínua, 

translúcida; (B) contínuo, opaco; (C) maior área medular que o 

córtex não medular; (D) área medular inferior ao córtex não 

medular (adaptado de Robertson, 2002). 

Figura 12 - Fases do ciclo de vida do 

cabelo (adaptado de Apicela, 2019). 

A B 

Figura 13 - (A) raiz do pelo que permite a análise do ADN nuclear; (B) Raiz 

do pelo que não permite análise de ADN nuclear (adaptado de Minnesota 

Department of Public Safety, 2019). 
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Pegadas 

As pegadas são uma indicação da presença, útil para saber o número de 

pessoas e espécies de animais que passaram num determinado local. Também 

são evidências importantes encontradas na cena de um crime, visto permitirem a 

reconstrução de eventos ocorridos no mesmo: determinando a direção da viagem; 

número de suspeitos; na determinação da possibilidade do corpo ter sido movido 

da cena do crime ou para identificar atividade necrófaga de algum animal no 

cadáver (Smith, 2009). 

Não são apenas o tamanho e o padrão da pegada que importam. O material que 

adere à pegada, como por exemplo o solo, fornece uma variedade de informações 

forenses (análise de pelos, de grãos de pólen, análise de fibras etc.). Tudo isto pode 

ajudar a determinar o que pode ter acontecido, quando e onde (Bull, Parker, & 

Morgan, 2006). 

Caracterização da pegada 

A observação dos animais é muito difícil, pois podem ser muito cautelosos na 

presença dos humanos ou apenas porque são notívagos. No entanto, as pegadas 

podem fornecer informações sobre a espécie, números e hábitos dos animais que 

vivem ou passam pela área sob investigação. Para caracterizar as pegadas, deve-

se prestar atenção aos dígitos (ou seja, os dedos dos animais), o número de dígitos 

(quantos), a forma (se eles são redondos ou alongados, por exemplo), a presença 

ou ausência das unhas e ao tamanho e formato das almofadas (embora estas não 

estejam presentes em animais com cascos). Esta informação facilita a identificação 

das espécies [Figura 14]. Ao nível forense, é importante comparar o padrão 

presente na pegada e seu tamanho, pois pode orientar a identificação dos suspeitos 

presentes na cena de um crime. Outro uso mais específico pode estar na 

identificação de rastos de pneus de veículos que passaram no local [Figura 15] 

(Minnesota Department of Public Safety, 2019b; Vallejo, 2018) . 
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Objetivos da Educação Ambiental 

Tendo em conta a crise ambiental que o planeta atravessa é imperativo que as 

crianças e jovens tenham noção do impacto que as atividades antropogénicas têm 

no Meio-Ambiente. Assim sendo, o objetivo da educação ambiental neste trabalho 

é o de desenvolver atividades científicas com uma vertente forense, adequadas 

para alunos do ensino básico e secundário, que complementem de forma dinâmica 

o ensino curricular de algumas temáticas como a biodiversidade e a presença de 

vestígios no ambiente para que durante e após a realização destas atividades, seja 

aberto o espaço para o debate.  

 

Material e Métodos 

Todas as atividades que integram o guião, inicialmente fizeram parte da versão 

Beta (1ª versão) do mesmo, ou seja, a versão que se destinava a ser usada para 

teste das atividades com alunos e professores das escolas parceiras do projeto, e 

que após melhorias irão fazer parte da versão final do guião. 

Para reunir o que seria necessário para abordar a Educação Ambiental na versão 

Beta dos manuais das atividades da Mala Forense, foi realizada uma prospeção 

Figura 14 – Exemplos de pegadas de animais 

(adaptado de Nikiteev, 2019). 

Figura 15 – Exemplos de rastos de 

pneus (Clipart, 2019). 
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para saber que atividades científicas poderiam integrar as ciências forenses no 

ensino de questões relacionadas com o ambiente, nas escolas do ensino básico e 

secundário. Esta procura incluiu: 

➢ Pesquisa teórica para contextualizar os alunos nos assuntos sobre a 

biodiversidade, importância da conservação da natureza e presença de 

vestígios no ambiente e como estes se podem relacionar com a 

investigação criminal; 

➢ Pesquisa técnica para elaboração de protocolos experimentais 

adequados ao projeto; 

➢ Teste e otimização desses protocolos; 

Na secção de Material e Métodos apenas estão indicadas as atividades que 

efetivamente, no âmbito deste trabalho, foram idealizadas de raiz e testadas nos 

laboratórios do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, ou seja, a 

atividade de pólen e dos pelos. As que não são referidas (Entomologia e Pegadas), 

já tinham sido previamente idealizadas e testadas noutro contexto do projeto 

Euro4Science 2.0, pelo que a contribuição deste trabalho nessas atividades foi 

apenas na contextualização, edição e tradução de conteúdos. 

Palinologia 

➢ Pesquisa de espécies vegetais acessíveis que estivessem em floração; 

➢ Colheita de flores de Salix atrocinerea (inflorescência masculina) e 

Polygala myrtifolia; 

➢ Observação ao microscópio ótico, nas ampliações de 10x e 40x, do pólen 

dos espécimes acima indicados; 

➢ Recolha de fotografias, com recurso a uma máquina fotográfica adaptada 

ao microscópio; 
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➢ Seleção das melhores fotografias para utilizar na elaboração da atividade 

experimental do pólen [Figura 16]; 

 

Observação de pelos humanos e não-humanos 

 

➢ Foi efetuada a recolha de pelos de origem humana e não humana (cão e 

gato) e observaram-se ao microscópio em ampliações de 10x [Figura 17] 

e 40x para testar se a observação nestas ampliações seria suficiente para 

os alunos conseguirem identificar os pelos de origem humana e não 

humana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Fotografias obtidas na ampliação 40x em microscópio ótico dos grãos 

de pólen selecionados de Salix atrocinerea (à esquerda) e Polygala myrtifolia (à 

direita)  
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Resultados e Discussão 

Relativamente à contextualização teórica, edição e tradução de conteúdos no 

tema da Educação Ambiental, o resultado no âmbito deste trabalho foi a 

colaboração na elaboração dos manuais para a “Mala Forense”, versão do aluno e 

do professor, com contribuição para as seguintes seções: 

➢ Capas dos capítulos; 

➢ Introdução da Palinologia e objetivos de aprendizagem; 

➢ Introdução da Entomologia e objetivos de aprendizagem; 

➢ Introdução sobre Pelos e Pegadas e objetivos de aprendizagem; 

➢ Sugestão de 3 casos de estudo forenses reais relacionados com 

evidências de pólen, insetos e pelos; 

➢ Informação de contextualização teórica relativa às atividades dos 

protocolos experimentais; 

Figura 17 - Fotografias de pelo de 

cão (em cima à esquerda), de gato 

(em cima à direita) e de humano 

(em baixo) na ampliação de 10x ao 

microscópio ótico. 
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➢ Idealização de um pequeno questionário no final de cada protocolo 

experimental para revisão e teste de aprendizagem de conteúdos da 

atividade; 

Após testar a reprodutibilidade das atividades em laboratório, e tendo sempre 

em conta a premissa de a atividade ter de se realizar durante o tempo curricular 

dos alunos, foram elaborados os protocolos experimentais para cada atividade com 

as seguintes informações: 

➢ Objetivos específicos das atividades, sugestão de inserção curricular e 

indicação do tempo necessário à realização do procedimento 

experimental;  

➢ Precauções de segurança adaptadas a cada atividade; 

➢ Indicação do material necessário para a atividade, sendo algum fornecido 

na própria Mala Forense, e o restante fornecido pela escola; 

➢ Enumeração dos passos necessários para realizar a atividade e caso seja 

necessário, pequenas anotações para esclarecer possíveis dúvidas ao 

longo do procedimento; 

➢ No caso do manual do professor, anotações com a indicação “Notas para 

os professores” com sugestões de atividades complementares ou 

alternativas que podem ser efetuadas, caso não haja acesso a todos os 

materiais necessários; 

➢ Elaboração de Tabelas para registo de resultados; 
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Palinologia 

Para esta atividade utilizaram-se plantas colhidas para o efeito, que estavam em 

floração (em meados de março). Foi o caso da espécie Salix atrocinerea que sendo 

uma planta característica de locais húmidos, nas margens de cursos de água doce 

(ripícola), foi possível encontrar junto a uma pequena lagoa no Campus da 

Universidade de Aveiro, onde se recolheu a inflorescência masculina da planta para 

obtenção do pólen. Também no arbusto Polygala myrtifolia, que é usado como 

planta ornamental, foram recolhidas algumas flores para obtenção do pólen. 

Através da realização desta atividade e da contextualização do pólen como 

ferramenta na investigação forense, é possível aos alunos perceberem que por ser 

um vestígio com grande dispersão no ambiente, além de ser uma estrutura 

altamente resistente devido à exina presente na sua constituição, este pode ser 

analisado para determinar a nível temporal e espacial o percurso de determinado 

suspeito ou vítima aquando a investigação de um crime. Este objetivo foi atingido 

através da disponibilização da Tabela 2 com imagens de vários grãos de pólen, a 

ecologia das plantas a que pertencem, e dos seus períodos de floração. Com estes 

dados, os alunos podem inferir acerca da possível localização e época sazonal em 

que o crime ocorreu.  Por outro lado, permite abordar a temática da biodiversidade, 

por exemplo, referindo se a polinização é anemófila (transporte pelo vento) ou 

entomófila (transporte por insetos), e da importância desta para a manutenção da 

biodiversidade da flora.  
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Nesta atividade a única limitação encontrada relacionou-se com a dificuldade de 

obtenção das espécies de plantas utilizadas especificamente na parte experimental 

deste trabalho, devido a este ser um projeto implementado a nível Europeu, pelo 

que nem todos os países poderão conseguir obter amostras destas plantas. No 

entanto, para ultrapassar esta limitação, amostras de pólen são facultadas como 

material da “Mala Forense”, além do que foi sugerido nos protocolos nas “Notas 

para Professores”, que poderão ser feitas adaptações da tabela elaborada para 

registo dos resultados da observação do pólen que consta no manual, para que se 

analisem espécies que estejam disponíveis nos países onde são realizadas as 

atividades. 

Tabela 2 – Tabela dos Resultados da Observação (imagens e informação 

adaptadas de Barthlott, 2013; Sociedade Portuguesa de Botânica, 2014; 

Willis, 2019b, 2019a). 
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As questões disponíveis no final do protocolo, surgem como uma sugestão para 

abrir espaço à interpretação dos resultados da observação do pólen, e à discussão 

acerca de como a palinologia pode ser abordada relacionando-se com o plano 

curricular na área da Educação Ambiental. 

Entomologia 

O objetivo desta atividade é de dar a conhecer a diversidade dos insetos, o seu 

papel no ecossistema e relativamente à vertente forense, a informação que se pode 

retirar analisando o seu ciclo de vida. A parte experimental de recolha dos insetos, 

quando possível de realizar, permite aos alunos presenciar como se desenvolvem 

os insetos, consoante vai avançando a decomposição de um organismo, 

observando assim o seu ciclo de vida. Além disso, podem também abordar as 

diferentes ordens de insetos que existem, e a sua importância na decomposição da 

flora e da fauna morta (matéria orgânica) e de como esta transformação de matéria 

orgânica em inorgânica é imprescindível na manutenção dos ecossistemas. A 

vertente das alterações climáticas também pode de certa forma ser abordada nesta 

temática, visto que as condições climáticas influenciam a decomposição. 

A única limitação desta atividade prende-se ao facto do tempo necessário à sua 

realização (7 dias) ser longo, tendo em conta o plano curricular dos alunos. No 

entanto é possível tentar gerir a recolha dos insetos nas várias fases de ciclo de 

vida durante os diferentes turnos de aulas e até entre diversas turmas. Além disso, 

na impossibilidade de realizar a recolha dos insetos, nas Malas Forenses 

distribuídas, é fornecido material que permite a observação das fases do ciclo de 

vida da mosca, tornando possível a discussão do tema da entomologia.  

Observação de pelos humanos e não-humanos 

Na atividade da observação dos pelos ao microscópio, o objetivo é através de 

um protocolo simples e com necessidade de pouco material, os alunos 

compreenderem que características são necessárias observar neste tipo de 

vestígios, para identificar a que espécie pertencem. Além disso, através da 

contextualização e discussão do tema, ficam com a noção que a observação 
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microscópica é só uma das vertentes de análise usada para determinação da 

origem dos mesmos. Para facilitar a identificação das características dos pelos foi 

realizada como parte da introdução a Tabela 1, que permite aos alunos consultá-la 

consoante vão identificando características nos pelos observados ao microscópio, 

facilitando assim a sua identificação como sendo pelo de origem humana ou não-

humana. Além disso, ao falar de espécies, pode ser abordada a questão da 

biodiversidade, percebendo que é possível identificar o tipo de fauna presente num 

determinado ecossistema através da análise de vestígios como os pelos, uma vez 

que os animais são de difícil observação. 

Análise de pegadas 

Também esta atividade estava previamente testada experimentalmente, no 

entanto fez parte deste trabalho a sua contextualização e definição dos seus 

objetivos. 

O seu objetivo, assim como no caso do pólen e dos pelos, é o de perceber a 

diversidade de vestígios que são deixados pela atividade dos humanos e dos 

animais no ambiente, possibilitam tirar imensas conclusões acerca da atividade dos 

seres vivos (humanos ou não humanos) num determinado local. Além disso, na 

análise das próprias pegadas, podem ser detetados e recolhidos os outros vestígios 

supra indicados, pelos e pólen. Assim, numa vertente forense, numa só pegada ou 

rastro de um veículo por exemplo, pode-se conseguir analisar a atividade que 

houve num local relativamente ao número e tipo de intervenientes, assim como 

identificar vestígios secundários que possam estar presentes nas pegadas. 

Protocolos das atividades  

Todos os protocolos que resultaram deste trabalho de mestrado e que pertencem 

à versão beta do guião encontram-se disponíveis para consulta nos anexos 1, 2 e 

3 e foram idealizados para serem: 

➢ De simples interpretação, devido ao intervalo de idades dos alunos a que 

se destinam ser grande (do ensino básico ao secundário);  
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➢ Caixas de texto idealizadas com recurso a cores para tornarem os 

protocolos mais apelativos para os alunos; 

Após elaboração dos protocolos, estes foram testados por alunos e professores 

em vários contextos: 

➢ Duas sessões de apresentação das atividades no Agrupamento de 

Escolas José Estevão em Aveiro (Escola Secundária José Estevão e 

Escola EB2,3 de São Bernardo). Especificamente nesta situação, da 

temática ambiental, e de modo a se poder reproduzir mais ou menos uma 

atividade de cada temática do guião, apenas foi testada a atividade da 

palinologia, devido ao tempo limitado de cerca de 1h30m que durava cada 

sessão e que deveria englobar a apresentação do projeto, recolha de três 

evidências pelos alunos, realização dos testes forenses às mesmas, 

análise dos resultados, assim como esclarecimento de dúvidas no final de 

cada sessão. Aqui foi possível avaliar em primeira mão a reação dos 

alunos à atividade que em geral foi positiva, e havia alunos muito 

interessados em saber informações mais aprofundadas sobre o assunto. 

➢ Workshop sobre as atividades do tema da educação ambiental, com 

alguns professores representantes da Escola Secundária José Estevão, 

parceira do projeto Euro4Science. O workshop foi realizado nas 

instalações do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.  

➢ Após o workshop, os professores implementaram as atividades em 

contexto escolar para verificar a adaptabilidade das mesmas ao plano 

curricular. Esta avaliação irá ser discutida em capítulos posteriores. 

➢ A atividade da Entomologia Forense foi também demonstrada no UA 

Open Campus, através da disponibilização de amostras que 

representavam o ciclo de vida da mosca para visualização dos visitantes, 

em que era efetuada uma contextualização teórica. 
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Conclusão 

De um modo geral, as atividades realizadas e testadas na temática da Educação 

Ambiental não necessitaram de grandes otimizações pelo que foram protocolos 

simples de formular. No caso da atividade das pegadas, optou-se por apenas fazer 

parte da Mala Forense a pegada do Lobo, visto esta ser distribuída por vários 

países, de modo a que o material disponibilizado na Mala, seja o mais uniformizado 

possível entre todas as atividades do guião. 

O objetivo de garantir que os protocolos são adequados para alunos do ensino 

básico e secundário, foi avaliado através da sua reprodução em workshops para 

professores, sessões de apresentação do projeto e posteriormente nas salas de 

aula das escolas do Agrupamento de Escolas José Estevão (parceiro português do 

projeto) e em sessões de apresentação no projeto no UA Open Campus, 

recolhendo qualitativamente as opiniões e reações dos participantes, assim como 

acolhendo as suas sugestões. Foram especificamente realizados inquéritos sobre 

as atividades, mas que serão analisados neste trabalho apenas nos capítulos V e 

VI. Este tipo de avaliações (de professores e alunos) permitiram reformular e 

otimizar alguns pormenores das atividades, que resultaram nos protocolos 

presentes nos anexos desta dissertação. 

Verificou-se efetivamente que a temática Ambiental pode ser abordada com 

recurso a atividades ligadas às ciências forenses, e inclusive que estas tornam mais 

interessantes certas áreas de aprendizagem que normalmente alguns alunos não 

dão tanta atenção. Isto acontece talvez por não entenderem como estes 

conhecimentos se aplicam, por exemplo em contexto laboral, como é o trabalho de 

um cientista forense. As atividades desenvolvidas, juntamente com a sua 

contextualização, permitem aos alunos entender como todo o conhecimento pode 

estar interligado, e existem formas mais interativas de explorar as matérias que 

fazem parte do plano curricular. 

Em versões futuras da “Mala Forense” estes temas poderão ser ainda mais 

desenvolvidos, assim como poderão ser idealizadas atividades que permitam 

abordar outras vertentes da Educação Ambiental como por exemplo a análise da 
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composição do solo, vestígios e seres vivos presentes na água (por exemplo, as 

diatomáceas) e até interligar a Educação Ambiental com a Toxicologia, através da 

análise de poluentes na água e a sua ligação com investigações de crimes 

ambientais. 
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IV. Educação para a Saúde 

 

Introdução 

A educação para a saúde em meio escolar tem como objetivo dotar as crianças 

e jovens de competências para tomadas de decisões saudáveis, conscientes e 

responsáveis. O processo de Promoção e Educação para a Saúde  é um contributo 

para atingir as metas e objetivos definidos pela Organização Mundial de Saúde, 

para a Saúde e Bem-Estar na Europa – Saúde 2020 e como já mencionado, para 

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações 

Unidas (A. Carvalho et al., 2017). 

No contexto deste trabalho são abordados os temas do excesso do consumo de 

álcool e açúcar, visto serem dois problemas que afetam desde cedo as crianças e 

jovens, sendo o consumo de açúcar transversal a todas as idades, enquanto que o 

álcool afeta maioritariamente adolescentes. Além disso, estas condições afetam 

não só o indivíduo, mas também a sociedade. É o caso dos acidentes de viação 

em que o condutor ingeriu demasiado álcool, acabando por poder ferir gravemente 

ou até mortalmente outra pessoa. Ou o caso de jovens adultos com problemas de 

obesidade e obesidade mórbida, que vêm a sua inclusão social comprometida 

devido a dificuldades de mobilidade e de saúde de modo a contribuírem para a 

sociedade de forma ativa (WHO, 2018a, 2018b). 

Atualmente, o álcool é considerado uma das drogas mais problemáticas e os 

efeitos nocivos que apresenta para o organismo são amplamente conhecidos, 

como por exemplo: perda de equilíbrio, distúrbios gastrointestinais, alterações no 

sistema nervoso, respiratório e renal, desequilíbrios hormonais etc. (WHO, 2018a). 

O consumo excessivo de açúcar está relacionado com problemas de obesidade, 

disfunções hormonais (diabetes) que podem tornar o indivíduo dependente de 

medicação para toda a vida. Nos jovens a principal dificuldade em gerir o consumo 

de açúcar é o fato da imensa disponibilidade de alimentos com este aditivo com o 
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objetivo de os tornar mais apetecíveis. No entanto já são efetuadas leis como a 

sobretaxa nas bebidas e alimentos açucarados que de certa forma já limitam o 

acesso dos jovens a estas bebidas quanto mais não seja pelo fator custo (WHO, 

2018b). 

Na área da Educação para a saúdes, os temas de aprendizagem abordados na 

educação curricular e transversais ao ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e secundário são: 

➢ Saúde Mental e prevenção de violência; 

➢ Educação alimentar; 

➢ Atividade física; 

➢ Comportamentos aditivos e dependências; 

➢ Afetos e educação para a sexualidade (Carvalho et al., 2017). 

Educação para a Saúde no Euro4Science 2.0 

Através das atividades de “Efeito do álcool no fígado” e “Açúcar no sangue”, 

presentes no Guião da Mala Forense, todos os temas acima indicados podem ser 

abordados. A prevenção da violência por causa dos efeitos do consumo excessivo 

do álcool, a educação alimentar em ambas as atividades, a atividade física que fica 

comprometida com o excesso de consumo tanto do álcool como do açúcar, 

comportamentos aditivos e dependências porque tanto o álcool como o açúcar são 

substâncias que criam dependência, que por consequência podem ver afetadas as 

suas relações afetivas. 

A contextualização de ambas as atividades e a sua relevância a nível forense 

são importantes para uma correta interpretação dos resultados obtidos. 

Efeito do Álcool no Fígado 

Quimicamente, um álcool é qualquer composto orgânico em que um grupo 

hidroxilo (-OH) está ligado a um átomo de carbono saturado. 
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O etanol é um dos principais componentes alcoólicos das bebidas. É um 

composto volátil, inflamável e incolor, encontrado principalmente em sua forma 

líquida. Tem um odor doce característico (Mello, Barrias, & Breda, 2001). 

A sua fórmula química é C2H6O e pode ser produzido por processos naturais, 

predominantemente pelo método de fermentação, presente nas leveduras ou 

artificialmente, por processos petroquímicos. O etanol é amplamente considerado 

como um medicamento psicoativo, causando intoxicação e neurotoxicidade 

características quando ingerido em doses suficientes (Mello et al., 2001; WHO, 

2018a). 

Como uma das drogas mais comuns na sociedade moderna, os efeitos nocivos 

do etanol e do álcool têm sido amplamente estudados. Esses efeitos incluem: perda 

de equilíbrio, distúrbios gastrointestinais, respostas alérgicas tóxicas a curto prazo, 

danos nos sistemas nervoso, respiratório e renal, desequilíbrios hormonais e 

cancro. Talvez um dos efeitos mais conhecido seja o dano que provoca no fígado, 

e que em casos extremos pode ser fatal (Mello et al., 2001; WHO, 2018a). 

O fígado é o maior e mais complexo órgão sólido e a maior glândula do corpo 

humano. Em condições normais, além do metabolismo dos nutrientes ingeridos, 

produção de bílis, produção de substâncias essenciais ao organismo e destruição 

de bactérias, é aqui que ocorre o metabolismo de substâncias tóxicas no 

organismo. É também um órgão com grande capacidade de regeneração (Centro 

de Informações sobre Saúde e Álcool, 2018a). 

O fígado também é o órgão mais afetado pelo consumo de álcool, visto ser 

considerado uma toxina, por ser onde ocorre a maior parte do seu metabolismo, 

através de uma série de reações redox (Centro de Informações sobre Saúde e 

Álcool, 2018a). 

Nos casos de abuso de álcool, está associada a presença de um fígado 

gorduroso e aumentado e, em casos mais graves, a presença de cicatrizes no 

fígado (cirrose que o deixa com uma consistência mais dura) [Figura 18] que, em 

última análise, pode causar cancro no fígado (Magalhães, 2018). 
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A principal via de metabolização do álcool [Figura 19] ocorre através da enzima 

álcool desidrogenase, que converte o mesmo em acetaldeído. Este último, mesmo 

em pequenas concentrações é tóxico para o organismo, pelo que necessita de ser 

convertido em acetato pela enzima aldeído desidrogenase. Este acetato irá depois 

ser utilizado noutros processos metabólicos do organismo (Centro de Informações 

sobre Saúde e Álcool, 2018b). 

 

 

O Peróxido de Hidrogénio é um subproduto de vários processos importantes no 

organismo. No sistema imunológico é produzido como um mecanismo de defesa 

contra organismos nocivos, e também é um subproduto da degradação de lípidos 

e aminoácidos no organismo. No entanto é necessário que este seja posteriormente 

degradado, pois é tóxico para as células do corpo. Assim, entra em ação a enzima 

catalase que se encontra nos peroxissomas no citoplasma das células. Esta enzima 

degrada o Peróxido de Hidrogénio em Água e Oxigénio [Figura 20], moléculas que 

Figura 18 - Estágios da doença hepática (Magalhães, 2018). 

Figura 19 - Esquema da via principal de metabolização do álcool (Elaborada pela autora). 
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podem ser utilizadas de forma positiva pelo organismo (Costa, 2015; Só Biologia, 

2019). 

 

Figura 20 - Metabolização do Peróxido de Hidrogénio pela Catalase (Elaborada pela autora). 

Nos casos em que a fisiologia das células é afetada pelo excesso de consumo 

de álcool, consequentemente o metabolismo do fígado também é afetado, 

provocando alterações nas cadeias de reação da degradação dos produtos nocivos 

para o organismo. 

Nas investigações forenses, os patologistas estão familiarizados com situações 

de morte em alcoólicos, onde a causa da morte não pode ser determinada. Nesses 

casos, é importante determinar se esta foi ou não relacionada ao consumo 

excessivo de álcool (Thomsen, Felby, Theilade, & Nielsen, 1995). 

No abuso de álcool, existe um histórico de alto consumo do mesmo, mas pouco 

ou nenhum álcool é encontrado na corrente sanguínea pós-morte, não há sinais de 

violência ou de presença de outro tipo de drogas, e por vezes na autópsia o único 

sinal evidente é a presença de um fígado gordo e aumentado. Assim, nestes casos 

o estudo do fígado, das suas células e de metabolitos presentes nas análises ao 

sangue torna-se importante para que se possa retirar alguma conclusão quanto à 

causa de morte (Thomsen et al., 1995). 

Excesso do consumo de açúcar 

Os hidratos de carbono, também chamados de açúcares, são um dos 

componentes da nossa alimentação, mas não têm todos o mesmo efeito no corpo. 

A metabolização dos açúcares no organismo depende do seu grau de 
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polimerização, ou seja, os açúcares simples são mais facilmente metabolizados do 

que os complexos. Logo, o consumo de açúcares complexos é mais benéfico para 

o organismo, ao contrário dos açúcares simples, que têm efeitos mais prejudiciais 

à saúde (Pereira, 2007). 

Os hidratos de carbono são aldeídos poli-hidroxilados, cetonas poli-hidroxiladas 

ou compostos que, por hidrólise, se podem transformar nos anteriores. Estes 

compostos podem estar divididos em monossacarídeos, dissacarídeos e 

polissacarídeos, de acordo com o seu grau de polimerização (Pereira, 2007). 

Os monossacarídeos são os chamados açúcares simples e, por isso, já não se 

podem hidrolisar mais. Geralmente são cristalinos, doces e solúveis em água, de 

fórmula estrutural geral [CH2O] n, sendo o número de carbonos superior a 2 (n > 

2). Para além disso, caracterizam-se por serem açúcares redutores, ou seja, os 

seus grupos aldeído e cetona podem sofrer oxidação, e são classificados de acordo 

com o seu número de átomos de carbono. Os mais comuns e que exercem funções 

cruciais nos seres vivos são as aldo-pentoses e as aldo-hexoses, que possuem 

respetivamente, 5 e 6 átomos de carbono (Pereira, 2007). 

As hexoses que se destacam pela sua importância são a glicose e a frutose, que 

obedecem à fórmula de estrutura geral C6H12O6 e são as principais fontes de 

energia dos seres vivos, pois são biomoléculas ricas em energia, constituindo os 

principais combustíveis celulares. O monossacarídeo mais abundante no 

organismo é a glucose, cuja estrutura química representada na Figura 21 (A). No 

metabolismo, a glucose é uma das principais fontes de energia e fornece 4 calorias 

de energia por grama. Em relação à frutose, cuja estrutura química está ilustrada 

na Figura 21 (B), esta é conhecida como o açúcar das frutas e caracteriza-se por 

ser mais doce do que a própria sacarose (Pereira, 2007). 
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Figura 21 - (A) Estrutura da Glucose (B) Estrutura da Frutose (adaptado de Rigui, 2015). 

 

A frutose, presente em vários frutos, no xarope de glicose e obtida na hidrólise 

da sacarose, pode entrar na glicólise após ser convertida em um derivado 

fosforilado (gliceraldeído-3-fosfato), e o seu metabolismo em humanos ocorre 

principalmente no fígado, não sendo regulado por insulina, nem causando a 

libertação de insulina. Se forem ingeridas quantidades excessivas deste açúcar, 

essa via será sobrecarregada, levando á formação de elevadas quantidades de 

acetil-coA, o que aumenta a biossíntese de ácidos gordos, provocando a 

acumulação de gorduras no tecido adiposo (Hanhineva et al., 2010). 

Os dissacarídeos caracterizam-se por se poderem hidrolisar em duas moléculas 

de monossacarídeos, como por exemplo a sacarose, que se pode hidrolisar em 

glicose e frutose, como se pode observar na Figura 22.  

 

 

 

 

 

 

São moléculas relativamente pequenas e solúveis em água, podendo alterar o 

equilíbrio osmótico das células, para além de que, são também a principal forma de 

transporte dentro do grupo dos hidratos de carbono. Os dissacarídeos mais 

importantes e comuns, para além da sacarose, são a maltose e a lactose. A 

Figura 22 – Estrutura da Sacarose (World of Molecules, 2019). 

A B 
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sacarose, representada na Figura 22, reúne a glicose e a frutose através de uma 

ligação glicosídica entre os carbonos 1 e 2. 

Os oligossacarídeos possuem entre 3 a 9 graus de polimerização (entre 3 a 9 

moléculas de monossacarídeos), enquanto os polissacarídeos têm um grau de 

polimerização maior ou igual a 10 (a partir de 10 moléculas/monossacarídeos). 

Estes últimos, são os açúcares complexos ou macromoléculas, podendo ser 

hidrolisados em várias moléculas de monossacarídeos, através da ação de 

determinadas enzimas. O amido, o glicogénio e a celulose são dos exemplos mais 

conhecidos deste tipo de hidratos de carbono (Pereira, 2007). 

O nível de glicose no sangue é regulado por vários órgãos, sendo o fígado o 

maior regulador metabólico. Além do fígado, os rins também desempenham um 

papel importante na regulação dos níveis de glicose no sangue e são responsáveis 

pela filtragem e reabsorção da glicose no sangue (Hanhineva et al., 2010). 

Os músculos podem consumir glicose rapidamente, evitando picos de glicose no 

sangue. 

No tecido adiposo, os ácidos gordos na forma de triacilglicerol são sintetizados 

e armazenados a partir de fosfato de glicerol e ácidos gordos livres, para serem 

utilizados como substrato para a gliconeogénese (formação de glicose) no fígado, 

quando necessário. As células adiposas também produzem leptina, uma hormona 

que controla o balanço energético, diminuindo o apetite e, consequentemente, 

induzindo a perda de peso (Pereira, 2007). 

Finalmente, o pâncreas produz hormonas como a insulina e o glucagon, 

essenciais para a regulação dos níveis de glicose no sangue. 

O glucagon é libertado em resposta a baixos níveis de glicose no sangue e tem 

a função de manter níveis estáveis de glicose no plasma entre as refeições, 

estimulando a gliconeogénese e a libertação de glicose pelo fígado, além de inibir 

a glicólise e a síntese de ácidos gordos. Assim, esta hormona atua apenas no 

fígado. A sua libertação é inibida pela insulina (Hanhineva et al., 2010). 

A insulina é libertada quando a glicose no sangue aumenta e atua como um sinal 

para que as células com recetores desta hormona, como as do fígado, músculo e 
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tecido adiposo, aumentem a sua permeabilidade à glicose, permitindo que ela entre 

no interior. No entanto, níveis elevados de insulina levam à dessensibilização dos 

recetores de membrana, levando à resistência à insulina, que caracteriza o diabetes 

tipo II (Hanhineva et al., 2010). 

O consumo de açúcares tem aumentado ao longo dos anos, principalmente 

devido à adição de açúcares, como sacarose e xarope de glicose, em alimentos e 

bebidas (por exemplo, refrigerantes). 

Este consumo excessivo pode causar vários problemas de saúde, como 

obesidade, diabetes tipo II, síndrome metabólica, esteato-hepatite não alcoólica e 

cáries. 

A Organização Mundial da Saúde define obesidade como "acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura que pode causar danos à saúde". 

A obesidade e o excesso de peso aumentam o risco de doenças 

cardiovasculares, diabetes, doenças osteomusculares (especialmente osteoartrite) 

e até alguns tipos de cancro (cancro do endométrio, ovário, mama, próstata, fígado, 

vesícula biliar, rim e cólon) (WHO, 2018b). 

O diabetes tipo II causa um aumento no nível de glicose no sangue devido à 

resistência à insulina. Inicialmente, o pâncreas produz uma quantidade excessiva 

de insulina para compensar essa resistência, mas com o tempo perde a capacidade 

de produzir insulina, o suficiente para manter os níveis de glicose no sangue dentro 

da faixa normal (Pereira, 2007). 

Os sintomas do diabetes tipo II incluem o desejo de urinar com mais frequência, 

principalmente à noite, sede, cansaço excessivo, perda de peso desregulada, 

problemas de visão, entre outros. 

A síndrome metabólica é a combinação de diabetes, pressão alta e obesidade 

(Pereira, 2007). 

A esteato-hepatite não alcoólica é um conjunto de problemas causados pelo 

acumular de gordura no fígado, que pode levar a graves danos no fígado e até à 

cirrose (Pereira, 2007). 
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Estudos indicam que os efeitos da frutose presentes como aditivos em muitos 

alimentos e bebidas levam ao agravamento destas doenças. Isto ocorre porque a 

frutose é convertida em glicerol, que causa ganho de peso ainda maior que a 

glicose, além de diminuir a insulina e a leptina (Pereira, 2007). 

Estudos recentes sugerem que uma dieta com muito açúcar também pode 

reduzir a capacidade do cérebro de recuperar informações, além de aprender com 

novas experiências. 

A cetoacidose diabética, conhecida como "morte silenciosa", é uma complicação 

potencialmente fatal dos diabetes. Os sintomas podem ocorrer muito rapidamente 

- em alguns casos, as pessoas podem não perceber que tinham diabetes 

anteriormente. Quando não há causa aparente de morte, os patologistas podem 

determinar se a cetoacidose diabética foi responsável (Ali, Levine, Ripple, & Fowler, 

2012). 

A escala de cores na atividade do açúcar. 

Para uma melhor comparação dos resultados, é definida uma escala de cores 

para determinadas quantidades de açúcar predefinidas. 

Os açúcares redutores estão envolvidos numa reação química que indica a 

presença de hidratos de carbono, neste caso, de açúcares redutores. O reagente 

de Benedict contém iões cobre (II) que são reduzidos pelos açúcares redutores, 

formando iões de cobre (I) reduzidos que precipitam sob a forma de óxido de cobre. 

Contudo, esta reação química, que se encontra representada na Figura 23, só 

acontece na presença de elevadas temperaturas. 

 

O grupo redutor dos açúcares vai reduzir os iões cobre presentes no reagente 

de Benedict, na presença de calor, formando então, óxido de cobre, sendo que este 

Figura 23 - Reação química que permite detetar a presença de açúcares redutores, com base no 

Reagente de Benedict. 
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composto possui uma cor característica castanha avermelhada ou vermelho-tijolo. 

Os iões de cobre, possuem uma cor original de azul anil quando se encontram 

numa solução alcalina, todavia, quando são reduzidos, o meio da reação adquire a 

tal cor característica vermelho-tijolo, sendo este o fundamento e o princípio do 

reagente de Benedict. 

Contudo, a solução em estudo pode não chegar a formar precipitado, mas 

mesmo assim, pode haver uma mudança de cor baseada nesta reação, mesmo 

que não seja a cor vermelho-tijolo. Deste modo, há então uma relação entre a cor 

obtida na solução, após a reação química, e a quantidade de açúcares redutores 

presentes nessa mesma solução. 

Fundamentos para a escolha de produtos açucarados a testar 

O açúcar aparece em muitos produtos diferentes, alguns dos quais são 

populares entre as crianças. Com a crescente preocupação com a obesidade 

infantil, os seguintes produtos foram escolhidos para comparação: 

- Frutas (maçã, pêra) 

- Bebidas (sumo de frutas e limonada) 

- Doces (por exemplo, mini-marshmallows brancos) 

Os doces, geralmente populares entre as crianças, contêm uma grande 

quantidade de açúcares simples, que são rapidamente absorvidos e podem causar 

problemas no organismo quando consumidos em excesso. Refrigerantes também 

são muito populares entre as crianças e também possuem quantidades 

consideráveis de açúcar. 

Objetivos da Educação para a Saúde 

O objetivo deste trabalho de mestrado na temática da educação para a saúde é 

o de adaptar atividades científicas com uma vertente forense aos temas do 

consumo excessivo de álcool e açúcar. Com isto pretende-se tornar a 

aprendizagem destes temas mais interativa, pela observação e quantificação dos 
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efeitos nocivos que estas substâncias têm na saúde. É importante que as atividades 

se adaptem ao horário curricular dos alunos. 

 

Material e Métodos 

Assim como no capítulo anterior, foi efetuada uma prospeção de atividades que 

poderiam integrar a versão Beta (1ª versão) dos manuais de atividades da “Mala 

Forense” e que incluiu mais uma vez: 

➢ Pesquisa teórica para contextualizar os alunos relativamente ao excesso 

do consumo de álcool e de açúcar e da importância de levar um estilo de 

vida saudável; 

➢ Pesquisa técnica para elaboração de protocolos experimentais 

adequados para alunos de ensino básico e secundário alusivos aos dois 

temas acima referidos; 

➢ Teste e otimização desses protocolos; 

Nesta secção apenas será referida a atividade do fígado, visto ter sido 

realizada e testada no âmbito deste trabalho de mestrado, sendo que a contribuição 

para a atividade do açúcar (realizada e testada previamente por outros 

colaboradores do projeto), foi apenas na complementação da contextualização, 

edição e tradução dos conteúdos
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Efeito do álcool no fígado 

Primeiro procedimento 

➢ Com o objetivo de verificar as alterações no peso e aspeto do fígado 

sujeito à mesma concentração de Etanol, mas durante intervalos de 

tempo distintos, iniciou-se a experiência por colocar três amostras de 

fígado com 3.8g cada um, em Etanol a 70% no mesmo copo (tapado com 

papel aderente) de modo a ficarem 

submersos [Figura 24]; 

➢ Retirou-se o primeiro às 24 horas, o segundo 

às 48horas e o terceiro às 72 horas. 

Anotaram-se os pesos de cada um, 

respetivamente em cada dia em que foram 

retirados; 

➢ Repetiu-se a experiência com amostras de 

fígado de 3.8g cada uma, mas desta vez colocaram-se em copos 

separados (tapados com papel aderente) e aumentaram-se os intervalos 

de tempo para 48 horas (2 dias), 96 horas (4 dias) e 144 horas (6 dias). 

Anotaram-se os pesos de cada um, respetivamente em cada dia em que 

foram retirados. 

Segundo procedimento 

➢ Abordou-se outra perspetiva da experiência, colocando as amostras de 

fígado desta vez durante o mesmo intervalo de tempo, mas a 

concentrações diferentes de Etanol; 

➢ Numeraram-se os copos de 1 a 6 que correspondiam, respetivamente, a 

0%, 12.5%, 25%, 50%, 75% e 99.8% de Etanol. (99.8% era a 

concentração mais alta disponível em laboratório) Foram efetuadas as 

diluições indicadas na  Tabela 3; 

Figura 24 - Três amostras de 

fígado na primeira tentativa da 

experiência. 

 

Tabela 3 - Diluições de Etanol 

99.8%Figura 27 - Três 

amostras de fígado na 

primeira tentativa da 

experiência. 

 

Tabela 4 - Diluições de Etanol 

99.8% 

 

Figura 28 - Medição das 

amostras de fígado.Tabela 5 - 

Diluições de Etanol 

99.8%Figura 29 - Três 

amostras de fígado na 

primeira tentativa da 

experiência. 

 

Tabela 6 - Diluições de Etanol 

99.8%Figura 30 - Três 

amostras de fígado na 

primeira tentativa da 

experiência. 
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➢ Registaram-se desta vez não só os pesos, como 

também as medidas [Figura 25] das amostras de 

fígado. Para uma melhor orientação ao comparar 

as medidas iniciais e finais foram feitos esboços 

[Figura 26] de cada amostra de fígado usada;  

➢ Em cada copo numerado de 1 a 6 colocou-se 

uma amostra de fígado e após 24 horas foram 

retiradas e anotados os pesos e medidas finais, 

assim como registada uma observação 

qualitativa da consistência das amostras;   

➢ A segunda parte da experiência 

consistiu em detetar a presença de 

oxigénio, como produto da reação ao 

misturar peróxido de hidrogénio nas 

amostras de fígado fresco e naquelas 

que foram sujeitas à imersão em 

Etanol; 

➢ Foi efetuada a deteção do oxigénio aproximando a chama de um fósforo 

aos copos que continham as amostras de fígado com o peróxido de 

hidrogénio; 

Tabela 3 - Diluições de Etanol 99.8% 

 

Figura 31 - Medição das amostras de fígado.Tabela 

7 - Diluições de Etanol 99.8% 

 

Figura 32 - Medição das amostras de fígado. 

 

Figura 33 - Exemplo de esboço das amostras.Figura 

34 - Medição das amostras de fígado.Tabela 8 - 

Diluições de Etanol 99.8% 

 

Figura 35 - Medição das amostras de fígado.Tabela 

9 - Diluições de Etanol 99.8% 

Nº do copo % Etanol

Quantidade 

de água 

(ml)

Quantidade 

de Etanol 

99,8% (ml)

1 0 50 0

2 12,5 43,73 6,26

3 25 37,47 12,53

4 50 24,95 25,05

5 75 12,42 37,58

6 99,8 0 50

Figura 25 - Medição das 

amostras de fígado. 

Figura 26 - Exemplo de esboço das 

amostras. 
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Resultados e Discussão 

Efeito do álcool no fígado  

Após pesquisa técnica relacionada com experiências com o fígado que se 

pudessem adaptar aos objetivos deste projeto, no primeiro procedimento foi testada 

a possibilidade de verificar a desidratação do fígado exposto ao álcool através do 

registo dos pesos inicial (3 amostras com o mesmo peso) e final de amostras de 

fígado. Estes pesos foram anotados consoante cada amostra foi sendo retirada às 

24, 48 e 72 horas de exposição ao álcool como indicado na Tabela 4. Devido à 

dificuldade de detetar uma diferença significativa nos pesos na primeira tentativa, 

numa repetição da experiência, além de se aumentar os intervalos de tempo para  

o registo dos pesos às 48, 96 e 144 horas [ Tabela 4], também se colocou uma 

amostra em cada copo, em vez de se colocarem todas no mesmo. Efetivamente ao 

aumentar o tempo de exposição ao álcool, como seria de esperar tornou-se mais 

fácil de verificar a redução do peso das amostras quanto mais tempo estas ficavam 

expostas ao Etanol. Para a otimização deste processo, também pode ter 

influenciado o facto de se usarem copos diferentes, visto que a evaporação do 

álcool ao longo do tempo, com o tapar e destapar do copo para retirar as amostras 

na primeira tentativa, pode ter feito com a segunda e terceira amostras não tenham 

sofrido tanto efeito da exposição ao álcool como a primeira amostra. 

 
Tabela 4 - Registo do peso das amostras de fígado antes e após 

imersão em Etanol 70% durante intervalos de tempo distintos. 

 

Figura 36 – Fotografia do aspeto das amostras de fígado fresco 

e das que foram imersas em etanol 70% na experiência de 23 de 

novembro.Tabela 10 - Registo do peso das amostras de fígado 

antes e após imersão em Etanol 70% durante intervalos de tempo 

distintos. 

 

Figura 37 – Fotografia do aspeto das amostras de fígado fresco 

e das que foram imersas em etanol 70% na experiência de 23 

de novembro. 

 

Tabela 11 - Registo de dados relativos ao fígado exposto a diferentes % 

de Etanol ao longo de 24horas.Figura 38 – Fotografia do aspeto das 

amostras de fígado fresco e das que foram imersas em etanol 

70% na experiência de 23 de novembro.Tabela 12 - Registo do 

peso das amostras de fígado antes e após imersão em Etanol 

70% durante intervalos de tempo distintos. 

 

Figura 39 – Fotografia do aspeto das amostras de fígado fresco 

Data da 

Experiência

Peso inicial de 

cada amostra 

de fígado

Peso às 

24 horas

Peso às 

48 horas

Peso às 

72 horas

15 de 

Novembro 

2017

3,78g 3,60g 3,71g 3,71g

Data da 

Experiência

Peso inicial de 

cada amostra 

de fígado

Peso às 

48 horas

Peso às 

96 horas

Peso às 

144 horas

23 de 

Novembro 

2017

3,80g 3,71g 3,55g 3,5g
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No entanto a nível de aspeto e consistência das amostras foi sempre possível 

observar perfeitamente o efeito que o álcool tem no fígado, através da 

descoloração, desidratação e endurecimento que este sofre quanto mais tempo fica 

exposto ao álcool. [Figura 27] 

 

Este primeiro procedimento vai de encontro ao requisito de ser possível 

demonstrar aos alunos o efeito que o álcool tem no aspeto e na consistência do 

fígado. E daí abrir espaço à discussão e contextualização daquilo que é observado 

na experiência e aquilo que ocorre durante o metabolismo do álcool no fígado. 

No entanto um segundo procedimento foi testado, com o objetivo de unir duas 

experiências. Numa primeira parte a observação das diferenças de peso e aspeto 

do fígado, e numa segunda parte possibilitar a demonstração aos alunos que a 

exposição ao álcool afeta também os processos metabólicos que ocorrem nas 

células do fígado. Também era relevante demonstrar aos alunos que não só a 

simples exposição do fígado ao álcool produz alterações, como também a 

concentração do álcool a que é exposto também influencia as características 

observadas. Assim, expuseram-se as amostras de fígado a diferentes 

concentrações de Etanol, durante o mesmo período de tempo (24 horas). [Tabela 

5] 

 

Figura 27 – Imagem do aspeto das amostras de fígado fresco e das que foram 

imersas em etanol 70% na experiência de 23 de novembro. 
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➢ Efetivamente algumas conclusões são possíveis de retirar dos dados 

registados na Tabela 5, visto que nas maiores concentrações de Etanol o 

tamanho e peso das amostras reduziram, e a consistência do fígado se 

tornou mais rígido como seria de esperar. 

➢ O segundo procedimento foi otimizado várias vezes, através da redução 

das dimensões das amostras de fígado para facilitar a segunda parte da 

atividade de verificar a atividade da catálase no peróxido de hidrogénio, 

visto que as primeiras amostras faziam transbordar os copos após a 

adição do peróxido à amostras de fígado e através do aumento para 48 

horas o tempo mínimo de exposição ao Etanol para obtenção de 

resultados mais visíveis e fáceis de interpretar pelos alunos; 

➢ Optou-se assim por juntar os dois procedimentos num só, ou seja, expor 

as amostras de fígado a diferentes concentrações de Etanol, durante um 

mínimo de 48 horas, e anotar as medidas e pesos de cada amostra de 

fígado, antes e depois da exposição ao Etanol; 

➢ Relativamente à segunda parte da atividade sobre o efeito da catalase no 

peróxido de hidrogénio, o objetivo era os alunos terem uma forma de 

“visualizar” o efeito que o álcool tem na capacidade das células 

metabolizarem as substâncias tóxicas; 

➢ Para isso idealizou-se usar algo para se detetar o oxigénio, produto da 

reação da catalase com o peróxido de hidrogénio, e optou-se ao fim de 

Tabela 5 - Registo de dados relativos ao fígado exposto a diferentes % de Etanol ao longo de 24 

horas. 

 

Figura 40 - Fotografia das amostras de fígado, em frascos com tampa no fim da otimização da 

atividade do efeito do álcool no fígado.Tabela 14 - Registo de dados relativos ao fígado exposto a 

diferentes % de Etanol ao longo de 24horas. 

 

Figura 41 - Fotografia das amostras de fígado, em frascos com tampa no fim da otimização da 

atividade do efeito do álcool no fígado. 

 

Figura 42 - Fotografia das amostras de fígado, em frascos com tampa no fim da otimização da 

atividade do efeito do álcool no fígado.Tabela 15 - Registo de dados relativos ao fígado exposto a 

diferentes % de Etanol ao longo de 24horas. 

 

Figura 43 - Fotografia das amostras de fígado, em frascos com tampa no fim da otimização da 

atividade do efeito do álcool no fígado.Tabela 16 - Registo de dados relativos ao fígado exposto a 

diferentes % de Etanol ao longo de 24horas. 

28 de Novembro 

2017

29 de Novembro 

2017

28 de Novembro 

2017

29 de Novembro 

2017

29 de Novembro 

2017

Amostras % Etanol 
Medidas iniciais 

(cm)

Medidas finais 

(cm)
Pesos iniciais (g) Pesos finais (g) Consistência

1 0 2,5 (A) x 2 (B) 2,7 (A) x2,5 (B) 3,4 4,8 amolecido

2 12,5 4,4 (A) x 1,5 (B) 4,5 (A) x1,5 (B) 3,44 4,93
ligeiramente 

amolecido

3 25 2,5 (A) x 2,5 (B) 2,5 (A) x2,5 (B) 3,43 4,15 "normal"

4 50 3 (A) x 2,3 (B) 3 (A) x2,3 (B) 3,42 3,67 intermédia

5 75 2,5 (A) x 1,5 (B) 2,7 (A) x1,3 (B) 3,42 3,19 rígido

6 99,8 3 (A) x 1,2 (B) 2,7 (A) x1,5 (B) 3,39 2,63 muito rígido
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algumas otimizações, por usar fósforos extra longos, que ao se 

aproximarem da reação com a chama acesa, esta aumentava de tamanho 

devido ao rápido aumento da quantidade de oxigénio dentro do copo onde 

se adicionava o peróxido de hidrogénio às amostras de fígado; 

➢ Inicialmente tapavam-se os copos apenas com parafilme, no entanto 

optou-se por otimizar a experiência utilizando copos com tampa (Figura 

28) para evitar fugas do produto da reação; 

➢ Após várias otimizações, optou-se por apenas fazer esta parte da 

atividade nos copos correspondentes às concentrações de 12.5% e 50% 

(Figura 28) e na amostra de fígado fresco para comparação, visto que 

nestas concentrações se verificou que a reação era mais fácil de visualizar 

pelos alunos. Além disso ainda com o objetivo dos alunos distinguirem as 

bolhas criadas pelo instantâneo aumento da formação de oxigénio na 

reação da catálase com o peróxido de hidrogénio, e as bolhas formadas 

numa simples mistura de água e sabão [Figura 28], adicionou-se esse 

componente à experiência. No copo com detergente ao aproximar a 

chama do fósforo esta não iria aumentar, mas sim apagar-se ao tocar nas 

bolhas, pois apesar destas possuírem o oxigénio normalmente presente 

no ambiente, não são uma fonte rápida de aumento do oxigénio 

necessário para fazer aumentar a combustão da chama; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Imagem das amostras de fígado, em frascos com tampa no fim da 

otimização da atividade do efeito do álcool no fígado. 
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Consumo de excesso de açúcar 

 

Esta atividade foi criada com o objetivo de os alunos conseguirem comparar, 

através do uso de uma escala de cores elaborada através de várias concentrações 

de frutose, a quantidade de açúcar que está presente na fruta, nos doces e nas 

bebidas. Depois através da contextualização teórica os alunos irão analisar as 

diferenças entre os alimentos que apesar de terem grandes quantidades de açúcar 

são mais saudáveis, ao contrário dos doces que têm grandes níveis de açúcar 

nocivos para a saúde quando consumidos em excesso. 

Protocolos das atividades  

Os protocolos da Versão Beta (1ª versão) do Guião encontram-se disponíveis 

para consulta nos anexos 4 e 5 e foram idealizados para serem de fácil 

interpretação e apelativos para os alunos como já indicado acima na temática 

Ambiental. 

Após elaboração dos protocolos, estes foram aplicados ou testados por alunos 

e professores nos seguintes contextos: 

➢ Workshop sobre as atividades do tema da educação para a Saúde, com 

alguns professores representantes do Agrupamento de Escolas José 

Estevão, realizado nas instalações do Departamento de Biologia da 

Universidade de Aveiro.  

➢ Após o workshop, os professores implementaram as atividades em 

contexto escolar para verificar a sua reprodutibilidade nesse contexto, 

assim como a sua adaptação ao plano curricular. Esta avaliação irá ser 

discutida em capítulos posteriores. 
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Conclusão 

Apesar da necessidade de várias otimizações na atividade do fígado, por fim 

conseguiu-se obter uma atividade fácil de realizar, embora necessite de 48 horas 

para a sua conclusão. Este contratempo pode ser ultrapassado, por exemplo, 

realizando a atividade na mesma turma, mas dividindo a preparação das amostras 

e a sua observação após a exposição ao álcool em dois turnos distintos da mesma 

disciplina.  

Com o teste da atividade do açúcar durante o workshop dos professores e de 

ambas as atividades durante a implementação das mesmas em contexto escolar, 

foi possível durante o processo da construção da versão Beta do Guião, ir 

adaptando as atividades consoante o feedback que ia sendo dado, resultado destas 

iniciativas. Além disso também foram efetuados inquéritos a alunos e professores, 

a serem abordados apenas no capítulo V e VI desta tese, que também auxiliaram 

nas otimizações do Guião como um todo.  

Com estas atividades desenvolvidas para os manuais, sobre o efeito do álcool 

no fígado e do consumo excessivo de açúcar, torna-se possível de uma forma mais 

interativa e realista demonstrar os efeitos negativos que ambas as substâncias têm 

na saúde. Embora sejam temáticas mais difíceis de correlacionar com as ciências 

forenses, visto terem mais a ver com a análise do corpo da parte do patologista, 

mesmo assim foi possível demonstrar que em alguns casos de morte, pode ser 

necessário averiguar certas características dos órgãos ou analisar os metabolitos 

presentes no organismo, para verificar se doenças como o alcoolismo ou as 

diabetes foram a causa direta da morte do indivíduo. 

De futuro poderão expandir-se as atividades da “Mala Forense” na temática da 

educação para a saúde, para abordar outros assuntos como a alimentação e a 

qualidade dos alimentos,  deteção de substâncias aditivas no organismo ou 

atividades que permitam verificar o efeito que por exemplo o tabaco têm nos 

pulmões, correlacionando isso com as ciências forenses, visto que, por exemplo, 

em crimes da área alimentar, podem ter de ser testados os alimentos para detetar 

a presença de toxinas. 
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V. Questionários de Opinião a Alunos e 

Professores 

 

A implementação de todas as atividades da “Mala Forense” foi avaliada através 

da aplicação de inquéritos de opinião aos alunos (disponível no Anexo 6) do 7º ao 

10º ano, com idades entre os 12 e os 17 anos, do agrupamento de Escolas José 

Estevão (inclui o polo de Aveiro e São Bernardo), que estiveram envolvidos na 

demonstração preliminar das atividades realizada pela escola que é o parceiro 

português do projeto Euro4Science 2.0. Foram inquiridos um total de 153 alunos e 

os dados referentes ao impacto que as atividades da “Mala Forense” tiveram sobre 

o seu interesse pela ciência (antes e depois) estão representados no Gráfico 1 e 

no Gráfico 2. No Gráfico 3 estão representadas as três atividades favoritas dos 

alunos inquiridos. As atividades foram desenvolvidas maioritariamente na disciplina 

de físico-química, mas também na de ciências-naturais. 

Analisando comparativamente os dados do Gráfico 1 e Gráfico 2, verifica-se que 

o objetivo do projeto em motivar os alunos e combater o desinteresse escolar nas 

CTEM foi atingido, visto que a percentagem de alunos com interesse baixo (nível 1 

e 2) diminuiu de um total de 16% para 12% (cores roxa e laranja), e houve um 

aumento de 82% para 87% dos alunos que ou mantiveram ou aumentaram o seu 

interesse para os níveis 3 a 5, após a implementação das atividades da “Mala 

Forense”. No Gráfico 2, uma vez que a pergunta se refere a “Se antes não tinha 

muito interesse...”, a secção cinzenta corresponde aos alunos que à partida já tendo 

interesse médio/alto (considera-se quem já tinha escolhido o nível de interesse, 3, 

4 ou 5) não responderam a esta pergunta, considerando-se assim que o seu nível 

de interesse pelo menos se manteve, sendo contabilizadas de alguma forma por 

não se poder considerar essas respostas como “não respondeu”. Além disso, a 

percentagem de alunos que não deu resposta à primeira pergunta, mas que 

respondeu à segunda, diminuiu 1%, significando que de alguma forma, o seu 

interesse sofreu alguma alteração, nem que tenham passado apenas de não 
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responder, a dizer que após a implementação da Mala Forense passaram a ter 

algum nível de interesse. 

Os dados do Gráfico 3 comparam, dentro de cada atividade, o número de alunos 

que a escolheram como a primeira, segunda ou terceira atividade mais 

interessante. Em geral, é possível verificar que as três atividades favoritas dos 

alunos são as impressões digitais, o efeito do álcool no fígado e a análise do pólen. 

Já especificamente as atividades que foram maioritariamente escolhidas como 

estando em primeiro lugar de preferência (cor azul) são por ordem: as impressões 

digitais, o efeito do álcool no fígado e a tinta invisível. As que foram mais escolhidas 

como segundas favoritas (cor laranja) são: efeito do álcool no fígado, impressões 

digitais e análise do pólen.  E finalmente as mais escolhidas como terceiras 

favoritas (cor amarela) foram: análise do pólen, análise do sangue e efeito do álcool 

no fígado. 

No Gráfico 4 podemos verificar que a maioria dos alunos concorda com a 

implementação de iniciativas como as da “Mala Forense” na sala de aula.  E no 

Gráfico 5 podemos observar que a maioria dos alunos considera que aprendeu 

algum tipo de conteúdo novo, seja específico das ciências forenses ou do conteúdo 

científico específico das atividades. Quanto aqueles alunos que responderam que 

não aprenderam nada de novo, existe uma variedade de justificações que vão 

desde o não terem estado atentos, não gostarem de “ciências” ou então porque já 

tinham conhecimento do universo forense por verem séries televisivas sobre o 

assunto (“Efeito CSI”).  
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Resultados dos inquéritos realizados a alunos do 

Agrupamento de Escolas José Estevão 

 

 

 

9%

7%

30%

34%

18%

2%

Pergunta: Qual o nível de interesse que tinha na ciência em geral 
antes de participar nas atividades da "mala forense"? (Sendo 5 o nível 

mais alto)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

não respondeu

Gráfico 1 - Interesse dos alunos antes de participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 6Gráfico 7 - Interesse dos alunos antes de participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 8 - Interesse dos alunos após participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 9Gráfico 10 - Interesse dos alunos antes de participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 11Gráfico 12 - Interesse dos alunos antes de participarem nas atividades da "Mala 

Forense" 

Gráfico 2- Interesse dos alunos após participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 13 - Interesse dos alunos após participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 14 - Interesse dos alunos após participarem nas atividades da "Mala Forense" 

 

Gráfico 15 - Interesse dos alunos após participarem nas atividades da "Mala Forense" 

8%

4%

26%

18%

16%

27%

1%

Pergunta: Se antes não tinha muito interesse na ciência, que 
impacto tiveram as atividades da "mala forense" no seu interesse? 

(Sendo 5 o nível mais alto)

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Já tinham interesse anteriormente
(entre nível 3 e 5)

Não respondeu

Todas estas parcelas 

totalizam os alunos com 

interesse entre o Nível 3 e 

Nível 5 (87%) 

 

Todas estas parcelas 

totalizam os alunos com 

interesse entre o Nível 3 e 

Nível 5 (87%) 

 

Total de alunos 

com interesse 

entre o Nível 3 e 

Nível 5 (82%) 

 

Gráfico 1Total de 

alunos com 

interesse entre o 

Nível 3 e Nível 5 

(82%) 

 

Gráfico 2 - 

Interesse dos 

alunos antes 

de participarem 

nas atividades 

da "Mala 

Forense" 

 

Gráfico 

3Gráfico 4Total 

de alunos com 

interesse entre o 

Nível 3 e Nível 5 

(82%) 

 

Gráfico 5Total de 

alunos com 

interesse entre o 

Nível 3 e Nível 5 

(82%) 
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Gráfico 3 - Atividades favoritas dos alunos 

 

 

Gráfico 4 - Opinião dos alunos sobre implementação da "Mala Forense" nas aulas. 
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Pergunta: Quais as três atividades da "Mala Forense" que 
achou mais interessantes?

Primeiro
lugar

Segundo
lugar

Terceiro
lugar

3%

16%

23%57%

1%

Pergunta: Qual a sua opinião em relação à implementação da 
"Mala Forense" nas aulas?

Discordam totalmente Indiferente

Concordam parcialmente Concordam totalmente

Não responderam
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Gráfico 5 - Aprendizagem de novos conteúdos pelos alunos 

 

 

Inquéritos aos docentes do Agrupamento de Escolas 

José Estevão 

Relativamente aos inquéritos de opinião efetuados aos docentes, foram 

inquiridos 5 docentes, das disciplinas de ciências-naturais e físico-química. Devido 

à pequena amostra de inquéritos neste caso apenas é efetuada uma análise mais 

superficial dos inquéritos. 

Em termos gerais os docentes consideram que a “Mala Forense” se encaixa no 

plano curricular das disciplinas que lecionam. No entanto dizem haver atividades 

com alunos-alvo de idades um pouco díspares, em que as atividades podem ser de 

difícil compreensão pelos mais novos. 

A reação dos alunos à implementação da “Mala Forense” foi em geral positiva, 

considerando os professores que esteve entre o nível 4 e 5. Especificamente 

aqueles alunos que normalmente não demonstram muito interesse nas CTEM, os 

docentes consideraram que o seu interesse estava na maioria no nível 4. 

63%

37%

Pergunta: Considera que aprendeu algo de novo com a 
exploração das atividades da "Mala Forense"?

Sim

Não ou não
responderam
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Relativamente à disponibilidade de materiais por parte da escola para realizar as 

atividades da “Mala Forense” caso tivessem apenas acesso aos manuais, os 

docentes consideraram que existiriam algumas atividades que não seriam 

possíveis de realizar. 
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VI. Avaliação Pedagógica das Novas 

Atividades 

 

Na avaliação pedagógica das novas atividades (temáticas da Saúde e 

Ambiente), foram inquiridos 6 docentes que indicaram algumas correções 

relativamente à inserção curricular dos temas que, entretanto, foram corrigidas nos 

protocolos disponibilizados nos anexos deste trabalho. Em geral os protocolos das 

atividades foram considerados corretos, no entanto existem algumas em que os 

professores dizem não ser exequível parte do protocolo, como é o caso da atividade 

do fígado na parte do efeito da catalase no peróxido de hidrogénio. Após questionar 

o porquê, a situação prende-se por dizerem que não conseguiram observar 

praticamente bolhas nenhumas durante a execução da atividade. Neste sentido, 

será relevante dizer que poderão não ter utilizado fígado fresco, tendo isto 

influência sobre a atividade a realizar, visto que o fígado deverá estar em boas 

condições para que a reação possa ocorrer, pois a catalase deverá ainda estar 

biologicamente viável para ter ação na decomposição do peróxido de hidrogénio. 

Alguns docentes consideraram que algumas temáticas como a dos pelos e 

pegadas não encaixa propriamente no plano curricular, no entanto o manual 

também tem como objetivo complementar o programa curricular para aumentar o 

interesse dos alunos nas CTEM. Além disso estas temáticas poderão sempre ser 

abordadas na parte da Biodiversidade, visto fazerem parte do tipo de vestígios que 

os animais deixam aquando a sua deslocação nos ecossistemas. Estes ainda 

enumeraram que algumas das contextualizações são demasiado complexas para 

serem entendidas por alunos do ensino básico. 
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VII. Conclusões Gerais 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado, permitiu participar na 

elaboração de um manual de atividades experimentais que permitem usar as 

ciências forenses como estratégia educativa para incutir uma transversalidade de 

conhecimento nas CTEM no sistema educativo, de forma mais dinâmica e 

apelativa. 

A componente experimental comportou alguns desafios, que foram 

ultrapassados com vários passos de otimização, e no final foi possível adequar os 

passos dos protocolos para que estes sejam acessíveis para interpretação de todos 

os alunos. Quanto às contextualizações, e tendo em conta a avaliação pedagógica 

dada pelos docentes, as atividades da Educação Ambiental e da Educação para a 

Saúde poderão ser adaptadas para que sejam de fácil interpretação para todas as 

idades, não podendo, no entanto, ser demasiado simplificadas, tendo em conta os 

alunos de escolaridade mais avançada que possam querer realizar as atividades 

da “Mala Forense”. 

Como se pôde verificar através dos inquéritos realizados aos alunos acerca das 

suas atividades favoritas, algumas delas contribuíram mais para um aumento do 

interesse e conhecimento dos alunos, para além das aprendizagens que são 

normalmente lecionadas nas escolas. Isto contribui para que os alunos de futuro 

estejam mais interessados em adquirir novas aprendizagens e a pensar “fora da 

caixa” o que lhes permitirá uma melhor integração na sociedade como indivíduo 

com ideias, valores e capacidade de decisão. 

Foram atingidos os objetivos de aumentar o interesse dos alunos que 

normalmente não estão muito motivados na aprendizagem das CTEM, o que 

indiretamente poderá ajudar a combater o abandono escolar, visto que estes alunos 

poderão descobrir interesses que antes nem imaginavam ter. 
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Toda a informação presente neste trabalho (protocolos, tabelas etc.) referem-se 

à informação que estava presente na versão Beta do Guião da Mala Forense. 

Entretanto, com a ajuda dos parceiros nacionais e internacionais, foram efetuadas 

algumas modificações em conteúdos de tabelas, protocolos etc. que já não se 

encaixaram no âmbito deste trabalho, pelo que apenas lhes é feita referência, para 

que quando seja consultada a versão final do Guião no website do Euro4Science 

2.0, sejam reconhecidos os motivos de existirem algumas diferenças entre o que 

está representado neste trabalho, e aquilo que consta na sua versão finalizada. 
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IX. Anexos 

Anexo 1 - Atividade: Palinologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauções de Segurança 

• Ter especial cuidado no manuseamento do Pólen em pessoas 

predispostas a alergias aos mesmos. 

• Usar luvas na preparação das amostras de pólen para observação. 

Procedimento 

 

Objetivos: 

Observar e distinguir as 

características de pólen. 

Perceber a variedade de plantas 

que existem. 

Perceber as diferentes épocas de 

floração das plantas. 

Perceber a sua importância para 

a investigação forense. 
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Objetivos: 
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8º ano 

Biologia 

11º ano 
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Tempo necessário: 

15 minutos 
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Tempo necessário: 
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Tempo necessário: 

15 minutos 

 

 

Materiais a fornecer 

Lâminas 

Lamelas 

Microscópio 

Água Destilada 

Agulha 

 

 

Materiais a fornecer 

Lâminas 

Materiais da Caixa de Ferramentas 

Pipeta de Pasteur 

Amostras de pólen de Salix atrocinerea e 

Polygala myrtifolia (Evidência#14.a e 

Evidência#14.b) 

Luvas 

 

 

Inserção no currículo: 

Biologia 
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1. Coloque as luvas e o vestuário de proteção. 

2. Numa lâmina colocar com a pipeta de Pasteur uma gota de água destilada. 

3. Com a agulha retirar uma pequena amostra de pólen Evidência#14.a e espalhar 

na gota de água da lâmina. 

4. Colocar a lamela por cima. Absorver o excesso de água que possa haver com 

papel de filtro nas bordas da lamela. 

5. Colocar a preparação no microscópio e observar. 

6. Na tabela 1 registar a que imagem do grão de Pólen corresponde o nº da 

evidência observada. 

7. Repetir os passos de 1 a 5 para a outra Evidência#14.b de Pólen. 

 

Se não tiver acesso ao material da Caixa de 

Ferramentas, poderá adaptar as informações da tabela 1, 

substituindo apenas as imagens dos grãos de pólen que 

correspondem às Evidência#14.a e b, de acordo com as 

imagens dos grãos de pólen das espécies que conseguir 

fornecer. Em relação às características Ecologia e 

Floração, pode consultar uma base de dados de grãos de pólen na internet 

(https://globalpollenproject.org/) para apresentá-la aos alunos. 

Uma atividade complementar que poderá fazer é fornecer uma variedade de 

espécies de flores para os alunos observarem diferentes tipos de grãos de pólen. 

 

 

 

 

 

 

https://globalpollenproject.org/
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Tabela 1 - Registo de resultados da observação. 
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Anexo 2 - Atividade: Entomologia Forense 

 

 

Precauções de Segurança 

• Usar luvas de proteção, roupas e máscaras de laboratório; 

• Após o uso dos materiais, estes devem ser esterilizados com o uso 

produtos adequados. 

Objetivos: 

Observar e distinguir as diferentes fases de 

decomposição do cadáver; 

Recolha de insetos encontrados no cadáver; 

Observar e distinguir as diferentes ordens de 

insetos; 

Influência dos fatores ambientais na 

decomposição. 

 

 

 

Objetivos: 

Observar e distinguir as diferentes fases de 

decomposição do cadáver; 

Recolha de insetos encontrados no cadáver; 

Observar e distinguir as diferentes ordens de 

insetos; 

Influência dos fatores ambientais na 

decomposição. 

 

 

 

Objetivos: 

Observar e distinguir as diferentes fases de 

decomposição do cadáver; 

Recolha de insetos encontrados no cadáver; 

Observar e distinguir as diferentes ordens de 

insetos; 

Influência dos fatores ambientais na 

Inserção no currículo: 

Biologia 

11º e 12º ano 

 

 

 

Inserção no currículo: 

Biologia 

11º e 12º ano 

 

 

 

Inserção no currículo: 

Biologia 

11º e 12º ano 

 

 

 

Inserção no currículo: 

Biologia 

11º e 12º ano 

 

 

Tempo necessário: 

7 dias  

 

 

 

Tempo necessário: 

7 dias  

 

 

 

Tempo necessário: 

7 dias  

 

 

 

Tempo necessário: 

7 dias  
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Procedimento  

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocar luvas, máscara e roupa protetora durante a experiência; 

2. Colocar o cadáver de um animal ou pedaço de fígado num local 

selecionado para a atividade e obter o registo fotográfico; 

3. Observar o cadáver do animal/pedaço de fígado até à última fase de 

decomposição e realizar o registo fotográfico, diariamente; 

4. Registar os dados das condições climáticas (temperatura, precipitação, 

velocidade do vento e relativa do ar), diariamente e registe os resultados 

na tabela 2 

5. Recolher os insetos observados no cadáver do animal/pedaço de fígado 

com pinça e colocá-los em garrafas de plástico com 70% de álcool e 

transportar para o laboratório; [Ver como elaborar as armadilhas para os 

insetos a seguir] 

6. Observe no Estereoscópio; 

Materiais a fornecer 

Máscara 

Fato protetor 

Cadáver de animal/Pedaço de 

fígado 

Frascos 

Álcool etílico diluído a 70% 

Rede para captura de insetos 

(preferencial)  

Estereoscópio 

 

 

 

Materiais a fornecer 

Máscara 

Fato protetor 

Cadáver de animal/Pedaço de 

fígado 

Frascos 

Álcool etílico diluído a 70% 

Rede para captura de insetos 

(preferencial)  

Estereoscópio 

 

 

 

Materiais a fornecer 

Máscara 

Materiais da Caixa de 

Ferramentas 

Luvas 

Pinças 

 

 

Materiais da Caixa de 

Ferramentas 

Luvas 

Pinças 

 

 

Materiais da Caixa de 

Ferramentas 

Luvas 

Pinças 

 

 

Materiais da Caixa de 

Ferramentas 

Luvas 

Pinças 
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7. Identificar insetos por Classe, Ordem e Família e registe os dados tabela 

3; 

8. Coletar os insetos até completar o ciclo de vida [figura 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Os dados meteorológicos podem ser registados 

através da consulta de um site de previsão meteorológica 

diária local. 

 

 

 

 

Segundos-minutos Pós-Morte 

8 -14 horas 

8 -14 horas 
2-3 dias 

≈ 6 dias 

≈ 12 dias 

Figura 1 - Exemplo de ciclo de vida da mosca. 
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Como elaborar as Armadilhas: 

1. Cortar 3 garrafões de 5 litros de água, onde começa a afunilar em direção 

à tampa; 

2. Descartar a rolha e virar a extremidade cónica para baixo [figura 2]. 

 

 

 

 

 

 

3. Colocar o cadáver do animal ou pedaço de fígado a cobrir o fundo do 

garrafão; 

4. Aderir o “funil” ao garrafão com fita-cola; 

5. Fazer um furo de cada lado do garrafão para passar um arame [figura 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Garrafão com a extremidade cônica virada para baixo. 

Figura 3 - Arame colocado nos furos feitos no garrafão. 
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6. Colocar um prato de plástico para cobrir o “funil” e não entrar água no 

garrafão [figura 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Registo de dados meteorológicos 

Date 

Meteorology 

Temperature 
(Max./Min.) 

Wind 
(Km/h) 

Precipitation 
(mm) 

Relative air 
humidity 

(%) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Figura 4 – Armadilha pronta para ser colocada. 
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Tabela 3 - Registo de insetos recolhidos. 

Data da recolha Classe Ordem Família 
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Anexo 3 - Atividade: Pelos e Pegadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauções de Segurança 

• Usar luvas e bata na atividade das pegadas. 

 

A Evidência #13 deve ser fornecida, podem ser pelos 

humanos ou de animais, para que eles possam tentar 

identificar, com o apoio da Tabela 4, se são pelos de origem 

humana ou não humana. 

 

 

 

Objetivos: 

Avaliar diferenças nos vários tipos 

e cores de cabelo. 

Diferença entre pelo de origem 

humana e não humana. 

Identificar espécies a partir da sua 

pegada. 

Perceber a sua distribuição e 

estado de conservação. 

 

 

 

 

Objetivos: 

Avaliar diferenças nos vários tipos 

e cores de cabelo. 

Diferença entre pelo de origem 

humana e não humana. 

Identificar espécies a partir da sua 

pegada. 

Perceber a sua distribuição e 

estado de conservação. 

 

 

 

 

Objetivos: 

Avaliar diferenças nos vários tipos 

e cores de cabelo. 

Inserção no currículo: 

Ciências Naturais  

7º ano 

Físico-Química  

8.º ano 

Geologia  

11º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências Naturais  

7º ano 

Físico-Química  

8.º ano 

Geologia  

11º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências Naturais  

7º ano 

Físico-Química  

8.º ano 

Geologia  

11º ano 

 

Tempo necessário: 

60 minutos 

 

 

 

 

 

Tempo necessário: 

60 minutos 

 

 

 

 

 

Tempo necessário: 

60 minutos 
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Tabela 4 - Diferenças entre Pelos de origem Humana e Não-Humana 

Característica Pelos Humanos Pelos Não-Humanos 

Cor 
Relativamente consistente ao 

longo do Eixo 

Muitas vezes mostra 

variação de tonalidade/cor 

ao longo do Eixo 

Córtex 
Ocupa a maioria da largura do 

Eixo-maior do que a Medula 

Normalmente menor que a 

largura da Medula 

Distribuição do 

pigmento 

Equivalente, se bem que 

ligeiramente maior na direção da 

Cutícula. 

Central ou mais densa na 

direção da Medula 

Medula 

Menos de um terço da largura 

do Eixo. Amorfa, 

maioritariamente não contínua 

quando presente 

Maior do que um terço da 

largura do Eixo. Contínua, 

frequentemente variando no 

aspeto ao longo do Eixo e 

com estrutura definida 

Escamas 

Sobrepõe-se de maneira similar 

ao longo do Eixo, da raiz à 

ponta 

Maioritariamente apresentam 

variação da sobreposição ao 

longo do Eixo da raiz à ponta 

 

Procedimento  

 

Material da Caixa de Ferramentas: 

[Pegadas] 

Pegada em resina;  

Gesso;  

Luvas;  

 

 

 

 

Material da Caixa de Ferramentas: 

[Pegadas] 

Pegada em resina;  

Material da Caixa de Ferramentas: 

[Pelos] 

Lâminas 

Lamelas;  

Pipeta de Pasteur;  

 

 

 

 

Material da Caixa de Ferramentas: 

[Pelos] 

Lâminas 

Lamelas;  
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Na próxima atividade se mais alunos quiserem 

fornecer diferentes tipos de cabelo para observação 

melhor, pois poderão comparar tipos de cabelos 

diferentes. 

Um exercício complementar que também poderão 

fazer, é o professor fornecer duas preparações de cabelos iguais e duas 

preparações de cabelos diferentes para os alunos verem se conseguem analisar 

comparativamente para verificar se são duas amostras do cabelo da mesma 

pessoa ou de pessoas diferentes. 

Relativamente ao cabelo não humano, eles podem fornecer pelos de animais 

diferentes para comparar entre eles e com o cabelo humano. 

Observação microscópica do cabelo 

1. Numa lâmina colocar uma gota de água com a pipeta de Pasteur, e 

colocar Evidência #13. (Tentar colocar primeiro a parte da raiz na gota de 

água, e se este for muito longo, corte apenas uma parte da ponta) 

2. Colocar a lamela por cima. 

Materiais a fornecer: [Pelos] 

Evidência #13 

Caderno 

Caneta  

Tesoura  

Água 

Microscópio 

 

 

 

 

 

Figura Materiais a fornecer: 

[Pelos] 

Evidência #13 

Caderno 

Caneta  

Tesoura  

Água 

Microscópio 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Colocação de água num local 

com solo seco (à esquerda), que fica 

com aspeto de lama (à direita) 

 

Figura Figura Materiais a fornecer: 

[Pelos] 

Materiais a fornecer: 

[Pegadas] 

Recipiente de plástico;  

Colher de sopa;  

Garrafa de água com água; 

Papel de jornal (3 folhas);  

Proveta graduada; 

Escova de dentes. 

 

 

 

 

Materiais a fornecer: 

[Pegadas] 

Recipiente de plástico;  

Colher de sopa;  

Garrafa de água com água; 

Papel de jornal (3 folhas);  

Proveta graduada; 

Escova de dentes. 

 

 

 

 

Materiais a fornecer: 

[Pegadas] 

Recipiente de plástico;  

Colher de sopa;  

Garrafa de água com água; 

Papel de jornal (3 folhas);  
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3. Colocar no microscópio e observar em várias ampliações. 

4. Use a Tabela  para tentar identificar se o cabelo é de origem humana ou 

não humana. 

 

A próxima atividade consiste em usar o molde de 

resina da pegada de lobo (Canis lupus signatus), para os 

alunos, após realizarem a atividade, identificarem na 

tabela a que animal pertence.  

A Evidência #11 corresponde à pegada que será 

recolhida do solo pelos alunos com os moldes de gesso. 

Uma atividade complementar que poderá ser feita é alguém colocar uma pegada 

com o sapato e realizarem o procedimento para recolher a pegada do sapato e 

tentar descobrir a quem ele pertence. 

Fazer os moldes da pegada:  

 

Procurar um local com solo preferencialmente húmido 

e sem plantas. 

 

 

 

 

1. Coloque as luvas e roupas de proteção durante a atividade. 

2. No caso de ter plantas e solo seco, tirar as plantas e colocar alguma água 

até ficar com aspeto de lama [figura 5]. 
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3. Colocar a pegada em resina no solo e pressioná-la ligeiramente para 

garantir que fica marcada e depois retirá-la com cuidado [figura 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar o gesso:  

1. Misturar 4 colheres de sopa de gesso com 150ml de água (medidos com 

uma proveta graduada) para preparar a pegada de lobo; 

2. Colocar a mistura do gesso na marca da pegada e deixar secar 

aproximadamente 15 minutos [figura 7]. 

Figura 5 - Colocação de água num local com solo seco (à esquerda), 

que fica com aspeto de lama (à direita) 

 

Figura Figura 5 - Colocação de água num local com solo seco (à 

esquerda), que fica com aspeto de lama (à direita) 

 

Figura 6 - Pegadas em resina (à esquerda) e as mesmas colocadas 

no solo (à direita) 

 

Figura Figura Figura 5 - Colocação de água num local com solo seco 

(à esquerda), que fica com aspeto de lama (à direita) 

 

Figura Figura 5 - Colocação de água num local com solo seco (à 

esquerda), que fica com aspeto de lama (à direita) 
Figura 6 - Pegadas em resina (à esquerda) e as mesmas 

colocadas no solo (à direita) 



 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tirar o molde de gesso (Evidência #11) com cuidado, retirando um pouco 

de terra à volta (para facilitar a remoção dos moldes) e colocá-los em 

papel [figura 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deixar solidificar o molde de gesso durante um dia;  

5. Lavar o molde de gesso com água corrente e uma escova de dentes velha 

[figura 9]. 

Figura 7 - Colocação da mistura de gesso nas marcas 

das pegadas 

 

Figura Figura 7 - Colocação da mistura de gesso nas 

marcas das pegadas 

 

Figura 8 - Moldes embrulhados em papel 

 

Figura Figura Figura 7 - Colocação da mistura de 

gesso nas marcas das pegadas 

 

Figura Figura 7 - Colocação da mistura de gesso nas 

marcas das pegadas 

Figura 8 - Moldes embrulhados em papel 
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6. Deixar secar e discutir sobre a distribuição e o estado de conservação da 

espécie a que corresponde a pegada [figura 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Lavagem dos moldes de gesso com 

água corrente e uma escova de dentes. 

Figura 10 - Molde de gesso seco 
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Anexo 4 - Atividade: Efeito do Álcool no Fígado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauções de Segurança 

• Usar luvas e bata durante a atividade. 

• Tomar cuidado na utilização de objetos cortantes. 

Objetivo: 

Avaliar o efeito do Etanol nas 

células animais. 

Compreender a metabolização 

do álcool. 

Compreender a importância da 

catalase na metabolização do 

peróxido de hidrogénio. 

 

 

 

Objetivo: 

Avaliar o efeito do Etanol nas 

células animais. 

Compreender a metabolização 

do álcool. 

Compreender a importância da 

catalase na metabolização do 

peróxido de hidrogénio. 

 

 

 

Objetivo: 

Avaliar o efeito do Etanol nas 

células animais. 

Compreender a metabolização 

do álcool. 

Compreender a importância da 

catalase na metabolização do 

peróxido de hidrogénio. 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

6.º e 9º ano 

Físico-Química  

7.º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

6.º e 9º ano 

Físico-Química  

7.º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

6.º e 9º ano 

Físico-Química  

7.º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

6.º e 9º ano 

Físico-Química  

7.º ano 

Tempo necessário: 

Preparação das amostras de fígado: 

15 minutos 

Preparação das soluções de Etanol:  

15 minutos 

Exposição do fígado ao Etanol: 

48 horas 

Atividade da Catalase no Peróxido de 

Hidrogénio:  

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

Tempo necessário: 

Preparação das amostras de fígado: 

15 minutos 

Preparação das soluções de Etanol:  

15 minutos 
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• Após o uso dos materiais, estes devem ser esterilizados com o uso 

produtos adequados. 

 

Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais a fornecer: 

Fígado fresco (Evidência #8) 

Placa de Petri 

Balança 

Proveta de 100ml 

2 Copos de vidro de 150 ml 

8 Copos com tampa de 100 ml 

Pompete 

1 Pipeta de vidro graduada de 50 

ml 

Bisturi 

Régua 

Etanol (96%) 

Água destilada 

Peróxido de Hidrogénio (água 

oxigenada) 

Marcador permanente 

Pinça 

Caderno 

 

 

 

Materiais a fornecer: 

Material da Caixa de 

Ferramentas: 

Fósforo Extralongo 

Luvas  

 

 

 

Material da Caixa de 

Ferramentas: 

Fósforo Extralongo 

Luvas  

 

 

 

Material da Caixa de 

Ferramentas: 

Fósforo Extralongo 

Luvas  

 

 

 

Material da Caixa de 

Ferramentas: 

Fósforo Extralongo 

Luvas  
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Os procedimentos A e B (até ao ponto 4) devem 

iniciar-se pelo menos 48 horas antes do procedimento B 

(a partir do ponto 6) e do procedimento C. 

No procedimento C o copo do fígado com detergente 

serve para os alunos compararem a reação da chama em 

bolhas criadas apenas pelo detergente (ou seja, sem oxigénio como produto da 

reação) com as bolhas de oxigénio resultado da reação que produz oxigénio. 

A Evidência #8 corresponde ao fígado fresco usado na atividade. 

 

A. Preparação do Fígado 

1. Colocar as luvas e roupas de proteção durante a experiência. 

2. Com o marcador identificam-se previamente os copos com números de 1 

a 6 (que vão corresponder aos dados anotados no caderno com o peso e 

as medidas respetivas das amostras)  

3. Colocar a Placa de Petri na balança (colocar a tara a 0) e na tampa da 

Placa de Petri cortar 6 pedaços de fígado com cerca de 2g cada um.  

4. No fim medir e pesar cada amostra de fígado e anotar os valores. À 

medida que se forem medindo/pesando as amostras, colocam-se uma em 

cada copo já numerado de 1 a 6.  

 

Nota: pode existir um erro associado nas pesagens até cerca de 0,05gr. Nas medições medir 

sempre em cruz. Pode ajudar fazer um esboço de cada amostra para saber a que zona corresponde 

cada medida para depois auxiliar nas comparações finais. Guardar um pedaço de fígado no 

frigorífico para 48H depois ser utilizado no resto da atividade. 

 

B. Preparação das soluções de etanol 

1. Abaixo dos números de 1 a 6 de cada copo anotar, respetivamente, as 

concentrações de etanol. (0%;12,5%;25%;50%;75%;96%); 
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2. Nos copos numerados e já com as amostras de fígado dentro, preparar 

cada concentração de etanol até um volume total de 50 ml de acordo com 

a tabela 5. 

[Nota: para evitar o mínimo de evaporação do etanol, colocar primeiro a água destilada em 

cada copo e só depois o etanol absoluto.]  

3. Primeiro colocar no copo de 150ml cerca de 130ml de água destilada 

(para evitar contaminações da fonte original da água) e em cada copo 

correspondente, colocar com a pipeta as quantidades de água indicadas 

na tabela. 

4. Depois colocar no outro copo de 150ml cerca de 130ml de Etanol (96%) 

(para evitar contaminações da fonte original do Etanol) e em cada copo 

correspondente, colocar com a pipeta as quantidades de Etanol indicadas 

na tabela e tapar imediatamente cada copo para evitar evaporações da 

mistura. Agitar levemente cada copo à medida que se faz a mistura para 

homogeneizar. 

5. Deixar as amostras nos copos no mínimo por 48 horas. 

6. Após as 48 horas, retirar cada amostra de fígado e anotar os respetivos 

pesos e medidas para comparação com as anotações iniciais. 

7. Voltar a colocar cada amostra no copo correspondente, mas sem a 

componente líquida. 
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Tabela 5 - Diluições Etanol 96% 

Diluições 

Número 

do Copo 
% Etanol 

Quantidade de 

Água Destilada 

Quantidade de 

Etanol Absoluto (96%) 

1 0% 50ml 0ml 

2 12,50% 43,5ml 6,5ml 

3 25% 37ml 13ml 

4 50% 24ml 26ml 

5 75% 10,9ml 39,1ml 

6 96% 0ml 50ml 

 

 

C. Atividade da Catalase no Peróxido de Hidrogénio 

1. Colocar a placa de petri na balança (colocar a tara a 0) e na tampa da 

placa de petri cortar 2 pedaços de fígado fresco com cerca de 2g cada 

um. 

2. Colocar uma amostra de fígado num copo com tampa. Identificar o copo 

como “Fígado Fresco” 

3. Noutro copo colocar a outra amostra de fígado com um pouco de água 

com detergente e identificar o copo como “Fígado com detergente”. 

4. Selecionar apenas os copos do fígado fresco e do fígado com as 

concentrações de 12,5% e 50% de Etanol e com a proveta colocar 15mL 

de peróxido de hidrogénio em cada um e colocar imediatamente a tampa 

para que não existam fugas na reação. 

5. Deixar ocorrer a reação durante 3 minutos. Observar a formação do 

produto da reação em cada copo. 
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6. Enquanto isso, mexer bem com uma colher o copo que contém o 

detergente de modo a formar muitas bolhas de espuma. 

[Notas: utilizar um fósforo em cada copo para otimizar a comparação das 

chamas.] 

7. Após os 3 minutos, tirar a tampa de cada copo e aproximar rapidamente 

um fósforo aceso do produto da reação (bolhas) e observar a reação 

inicial da chama em cada copo. Apenas no fim aproximar um fósforo 

aceso das bolhas do copo com fígado e detergente e verificar o que 

acontece à chama neste copo comparativamente ao que aconteceu nos 

restantes copos. 
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Anexo 5 - Atividade: Excesso de Consumo de Açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauções de Segurança 

• Nenhum dos produtos utilizados nesta atividade apresenta algum risco 

especial, mas é boa prática usar luvas e roupas de proteção ao trabalhar 

com qualquer produto.  

• A placa de aquecimento requer cuidado especial, pois pode atingir 

temperaturas elevadas. 

 

Procedimento 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Os alunos perceberem as 

diferenças entre a Sacarose e a 

Frutose e Açucares Simples e 

Complexos. 

 

 

Objetivo: 

Os alunos perceberem as 

diferenças entre a Sacarose e a 

Frutose e Açucares Simples e 

Complexos. 

 

 

Objetivo: 

Os alunos perceberem as 

diferenças entre a Sacarose e a 

Frutose e Açucares Simples e 

Complexos. 

 

 

Objetivo: 

Os alunos perceberem as 

diferenças entre a Sacarose e a 

Frutose e Açucares Simples e 

Complexos. 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

9.º ano 

Físico-Química  

9.º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

9.º ano 

Físico-Química  

9.º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

9.º ano 

Físico-Química  

9.º ano 

 

 

Inserção no currículo: 

Ciências-Naturais 

9.º ano 

Físico-Química  

9.º ano 

Tempo necessário: 

90 minutos 

 

 

 

 

 

 

Tempo necessário: 

90 minutos 

 

 

 

 

 

 

Tempo necessário: 

90 minutos 

 

 

 

 

 

 

Materiais a fornecer: 

Sal de Fruta Eno® 

CuSO4 

2 copos 

Almofariz e pilão 

Gobelé 600ml 

17 Tubos de ensaio 

Frutas/Doces/Limonada/Sumo 

de Fruta 

 

 

Materiais a fornecer: 

Sal de Fruta Eno® 

CuSO4 

Material na Caixa de 

Ferramentas: 

Pipeta de Pasteur 

Frutose 

Reagente de Benedict 

Gomas 

 

 

 

Material na Caixa de 

Ferramentas: 

Pipeta de Pasteur 
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O Reagente de Benedict pode ser preparado 

previamente. 

A Evidência #9 é fictícia, ou seja, nas atividades vão 

“corresponder” às amostras de frutas, gomas e sumo de 

frutas para avaliar as quantidades de açúcar. Podem usar 

todas as amostras para comparar as quantidades de açúcar entre elas, ou apenas 

uma de cada "grupo" (frutas, doces e bebidas). 

 

Parte 1: Escala de cor 

Preparar o Reagente de Benedict: 

a) Num copo preparar uma solução com 14g de sal de fruta Eno® em 100ml 

de água quente (Solução A) 

b) Noutro copo dissolver 1g de CuSO4 em 5ml de água quente (Solução B) 

c) Juntar as duas soluções (A e B) e homogeneizar 

Fazer a escala de cor: 

a) Preparar tubos de ensaio com várias soluções de concentrações crescentes 

de frutose: 

i. Adicionar 30 gotas de água com pipeta de Pasteur. 

ii. Adicionar frutose (10mg; 500mg; 900mg; 4g) e homogeneizar bem (usar vortex, 

se necessário). 

b) Adicionar 10 gotas de Reagente de Benedict. 

c) Num gobelé grande, colocar água até metade, e aquecer até levantar 

fervura. 

d) Colocar os tubos em banho-maria até se verificar mudança de cor. 
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e) Construir escala de cor de acordo com os resultados obtidos. 

 

Parte 2: Quantificação de açúcar 

1. Preparar um tubo de ensaio com cerca de 30 gotas de água (usar pipeta 

de Pasteur). 

2. Adicionar a amostra, 20mg de gomas; 20mg de pêssego por exemplo, ou 

se líquido adicionar 10 gotas (sumo de fruta). 

3. Juntar 10 gotas do Reagente de Benedict. 

4. Colocar o tubo de ensaio em banho-maria até ocorrer mudança de cor. 

5. Comparar o resultado com a escala de cor. [figura 11] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

pêssego gomas 

Figura 11 - Escala de cores, de acordo com as diferentes quantidades de frutose (em gramas). 
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Anexo 6 – Inquéritos de opinião dos alunos 

 

Questionário de opinião de alunos envolvidos no Euro4Science 2.0 

Este questionário destina-se aos alunos envolvidos no projeto Euro4Science 2.0 e 

enquadra-se no estudo de Mestrado em Biologia Aplicada. 

Com este questionário pretende-se avaliar a aplicação das atividades da Mala Forense, 

desenvolvida em contexto educativo, no âmbito do Projeto. 

Todas as informações fornecidas serão utilizadas apenas no contexto deste estudo, 

garantindo-se o total anonimato e confidencialidade. 

Para responder ao questionário estima-se que sejam necessários aproximadamente 10 

minutos. 

Obrigada pelo seu contributo. 

País: ________________________________________________________________ 

Escola: ______________________________________________________________ 

Data em que começou a participar no projeto: _______________________________ 

 

Que idade tem? 

 

 

 

A que turma pertence? 

 

 

 

Alguma vez repetiu de ano de escolaridade? Se sim, em qual/ais? 
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Em que disciplina/as foi aplicada a Mala Forense? Se não foi aplicada numa disciplina em 

concreto, em que contexto aplicou a Mala Forense? 

 

 

 

 

 

Qual o nível de interesse que tinha na Ciência em geral antes de participar nas atividades 

da Mala Forense? (sendo 5 o nível mais alto) 

 

1  2  3  4  5  

 

Costumava participar em atividades científicas antes da implementação da Mala Forense? 

 

Sim  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Não ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se sim, em que tipo de atividades?  

 

 

 

 

 

 

 

Qual a sua opinião em relação à implementação da Mala Forense nas aulas?  

Discordo totalmente -------------------------------------------------------------------- 

Discordo parcialmente ---------------------------------------------------------------- 

Indiferente -------------------------------------------------------------------------------- 

Concordo parcialmente --------------------------------------------------------------- 

Concordo totalmente ------------------------------------------------------------------- 
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Se antes não tinha muito interesse em atividades científicas, qual foi o impacto que as 

atividades da Mala Forense tiveram quanto ao seu interesse? (sendo 5 o nível mais alto) 

 

1  2  3  4  5  

 

Quais as três atividades da Mala Forense que achou mais interessantes? 

 

1ª 

2ª 

3ª 

 

Quais as três atividades da Mala Forense que menos gostou? 

 

1ª 

2ª 

3ª 

 

Considera que aprendeu algo de novo com a exploração das atividades da Mala Forense? 

Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teve obrigatoriedade de participação nas atividades da Mala Forense ou foi facultativo? 
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Tem interesse em participar em atividades relacionadas com as Ciências Forenses fora da 

sala de aula? (pertencer a um clube, palestras, visita a laboratório de genética etc.) Se sim, 

em que tipo de atividades? (pode dar sugestões sem ser as dos exemplos) 
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Anexo 7 – Inquéritos de opinião dos docentes 

Questionário de opinião de Docentes envolvidos no Euro4Science 2.0 

Este questionário destina-se aos docentes envolvidos no projeto Euro4Science 2.0 e 

enquadra-se no estudo de Mestrado em Biologia Aplicada. 

Com este questionário pretende-se avaliar a aplicação das atividades da Mala Forense, 

desenvolvida em contexto educativo, no âmbito do Projeto. 

Todas as informações fornecidas serão utilizadas apenas no contexto deste estudo, 

garantindo-se o total anonimato e confidencialidade. 

Para responder ao questionário estima-se que sejam necessários aproximadamente 10 

minutos. 

Obrigada pelo seu contributo. 

País: _____________________________________________________________ 

Escola: ___________________________________________________________ 

Data em que começou a participar no projeto: ____________________________ 

 

Qual a disciplina que leciona ou em que outro contexto foi aplicado a Mala Forense? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que turmas tiveram a oportunidade de explorar as atividades da Mala Forense? Qual o 

número de alunos de cada turma? 
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Qual o nível de interesse dos alunos em relação à Ciência em geral antes da implementação 

da Mala Forense nas aulas? (sendo 5 o nível mais alto) 

 

1  2  3  4  5  

 

Considera que as atividades da Mala Forense se encaixam no plano curricular da disciplina 

que leciona? 

 

Sim -------------------------------------------------------------------------------  

Não --------------------------------------------------------------------------------------  

Em que aspetos? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a reação dos alunos à implementação da Mala Forense nas aulas? (sendo 5 o nível 

mais alto) 

 

1  2  3  4  5  

 

Qual o nível de envolvimento dos alunos que normalmente não demonstram muito 

interesse em atividades científicas em geral? (sendo 5 o nível mais alto) 

 

1  2  3  4  5  
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Indique as três atividades da Mala Forense onde os alunos demonstraram mais interesse. 

 

1ª 

2ª 

3ª 

 

 

Indique as três principais dificuldades que sentiram na implementação das atividades da 

Mala Forense. 

 

1ª 

2ª 

3ª 

 

 

 

Caso não tivesse acesso à Mala Forense, indique o nível de disponibilidade de material 

para implementar as atividades só com os Protocolos. (sendo 5 o nível mais alto) 

 

1  2  3  4  5  

 

Justifique. 
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No tempo disponível de aula, considera que existe alguma atividade da Mala Forense que 

não pode ser aplicada? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresente sugestões de melhoria no que se refere às atividades da Mala Forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso afirmativo, quais foram os alvos de disseminação do projeto através da escola? 

(por ex. pais, comunidade, alunos de outras escolas etc.)  
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Em que tipo de atividades ocorreu esta disseminação? (por ex. workshops, palestras, 

atividades de um clube, feiras de ciência da escola etc.)   
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Anexo 8 – Inquérito de Avaliação pedagógica das novas 

atividades  

Euro4Science 2.0 

Avaliação Pedagógica das Novas Atividades 

 

Educação Ambiental 

 

 

Palinologia 

 

Considera que a “Inserção no Currículo” indicada no início do Protocolo é adequada? 

 

 

 

Se não, por favor indique a Inserção Curricular que considera que melhor se articula na 

atividade em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pequena Informação relativa aos temas abordados na realização do Protocolo da 

Atividade é adequada para a contextualização do tema? 
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Se não, por favor justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos indicados no início do Protocolo foram realmente alcançados após a 

realização da atividade e discussão de resultados? (Tenha em consideração a contextualização com 

a Informação relativa ao tema em questão) 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 
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As Questões disponibilizadas no final da atividade foram úteis no apoio à discussão do 

tema da atividade? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. (sugestões: devia ter mais ou menos questões; as questões não são 

pertinentes etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entomologia Forense 

 

Considera que a “Inserção no Currículo” indicada no início do Protocolo é adequada? 
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Se não, por favor indique a Inserção Curricular que considera que melhor se articula na 

atividade em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pequena Informação relativa aos temas abordados na realização do Protocolo da 

Atividade é adequada para a contextualização do tema? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 
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Os objetivos indicados no início do Protocolo foram realmente alcançados após a 

realização da atividade e discussão de resultados? (Tenha em consideração a contextualização com 

a Informação relativa ao tema em questão) 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Questões disponibilizadas no final da atividade foram úteis no apoio à discussão do 

tema da atividade? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. (sugestões: devia ter mais ou menos questões; as questões não são 

pertinentes etc.) 
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Pelos e Pegadas 

 

Considera que a “Inserção no Currículo” indicada no início do Protocolo é adequada? 

 

 

 

Se não, por favor indique a Inserção Curricular que considera que melhor se articula na 

atividade em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pequena Informação relativa aos temas abordados na realização do Protocolo da 

Atividade é adequada para a contextualização do tema? 
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Se não, por favor justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos indicados no início do Protocolo foram realmente alcançados após a 

realização da atividade e discussão de resultados? (Tenha em consideração a contextualização com 

a Informação relativa ao tema em questão) 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Questões disponibilizadas no final da atividade foram úteis no apoio à discussão do 

tema da atividade? 
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Se não, por favor justifique. (sugestões: devia ter mais ou menos questões; as questões não são 

pertinentes etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação para a Saúde 

 

 

Efeito do Álcool no Fígado 

 

Considera que a “Inserção no Currículo” indicada no início do Protocolo é adequada? 

 

 

 

Se não, por favor indique a Inserção Curricular que considera que melhor se articula na 

atividade em causa. 
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A pequena Informação relativa aos temas abordados na realização do Protocolo da 

Atividade é adequada para a contextualização do tema? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos indicados no início do Protocolo foram realmente alcançados após a 

realização da atividade e discussão de resultados? (Tenha em consideração a contextualização com 

a Informação relativa ao tema em questão) 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 
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As Questões disponibilizadas no final da atividade foram úteis no apoio à discussão do 

tema da atividade? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. (sugestões: devia ter mais ou menos questões; as questões não são 

pertinentes etc.) 
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Excesso de Consumo de Açúcar 

 

Considera que a “Inserção no Currículo” indicada no início do Protocolo é adequada? 

 

 

 

Se não, por favor indique a Inserção Curricular que considera que melhor se articula na 

atividade em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pequena Informação relativa aos temas abordados na realização do Protocolo da 

Atividade é adequada para a contextualização do tema? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 
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Os objetivos indicados no início do Protocolo foram realmente alcançados após a 

realização da atividade e discussão de resultados? (Tenha em consideração a contextualização com 

a Informação relativa ao tema em questão) 

 

 

 

Se não, por favor justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Questões disponibilizadas no final da atividade foram úteis no apoio à discussão do 

tema da atividade? 

 

 

 

Se não, por favor justifique. (sugestões: devia ter mais ou menos questões; as questões não são 

pertinentes etc.) 
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Outras Sugestões 

 

 

Neste espaço, indique outras sugestões que possa achar pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pelo seu contributo. 

 


