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“A educação é a arma mais poderosa  

que você pode usar para mudar o mundo” 
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Resumo 

Na era digital em que vivemos, a educação apresenta desafios complexos, alguns 

de natureza tecnológica. O ensino da Química, como o das demais ciências, é beneficiado 

neste novo contexto da educação. Entre outros aspetos, apesar da Química ser uma 

ciência experimental, as visualizações dos conceitos químicos são imprescindíveis para o 

seu entendimento. O uso das tecnologias computacionais é uma importante ferramenta 

pedagógica no processo de ensinar e aprender esse dinamismo conceptual. 

O objetivo deste estudo prende-se com a utilização e a avaliação de impacto 

educativo do software “Tabela Periódica multimédia” no ensino da Química, em contexto 

de formação de futuros professores angolanos da 12.ª classe do ensino secundário. O 

referido software foi aplicado a uma turma de 20 alunos da Escola de Formação de 

Professores da Lunda-Norte (EFPLN), explorado com a ajuda de um roteiro de exploração 

criado para o efeito. Em causa está a intenção de melhorar a aprendizagem da Química 

naquele teatro pedagógico.  

Apresentou-se, primeiro, numa aula, o software “Tabela Periódica multimédia” a 

uma turma de vinte alunos. Numa interação seguinte, os alunos exploraram, em grupos 

de dois elementos, este software, usando o roteiro de exploração. Procedeu-se, depois, a 

uma avaliação de caráter qualitativo, usando uma entrevista semiestruturada para colher 

as ideias e o impacto do uso do computador e destes recursos de multimédia educativo 

na sala de aula, o que aconteceu para a totalidade destes alunos pela primeira vez. 

Registou-se uma melhoria significativa na aprendizagem do tema da Tabela Periódica e 

da motivação para o estudo da Química. Com o desenvolvimento deste trabalho, abriram-

se também novas oportunidades para dar alguma continuidade a pequenas experiências 

pedagógicas em Angola usando o computador no ensino da Química. 

É verdade que não se pode generalizar conclusões e que o chamado “efeito novidade” 

terá sido significativo, mas, a partir deste estudo, pretende-se incutir nos futuros professores 

de Química a importância das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino em 

Angola, onde as atuais práticas didáticas são ainda bastantes tradicionais. Aos professores 

angolanos pede-se um esforço de inovação e readaptação. O seu papel pode ser mais ativo e 

responsável também nas iniciativas, por mais tímidas que sejam, no âmbito do uso 

pedagógico das tecnologias. Neste sentido, terminamos o trabalho com um esboço daquilo 

que podem ser algumas caraterísticas de uma formação de professores angolanos sobre o 

uso de tecnologia educativa no ensino da Química. 

 

Palavras-chave: Tabela Periódica digital, software educativo na sala de aula, ensino 

da Química, Angola.  
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Abstract 

 

In the digital age we live in, education presents some complex challenges, some 

that are technological. The teaching of chemistry, as well as that of other sciences, is 

benefited in this new context of education. Although chemistry is an experimental 

science, the graphic visualizations of the chemical concepts are essential for a good 

understanding. So, the use of computer technology is an important teaching tool in the 

process of teaching and learning that conceptual dynamism. 

The aim of this study is to use and evaluate the educational impact of the 

software "Multimedia Periodic Table" in teaching chemistry, in the specific context of 

training of future teachers of 12th grade in secondary education. This software was 

applied to a group of 20 students from the Lunda-Norte Teachers' Training School. It 

was operated along with an exploration script created for this purpose. Its main goal is 

to improve the learning of chemistry in this pedagogical context. 

At first, the "Multimedia Periodic Table" software was presented to a class of 20 

students. Next, they have explored this software in groups of 2, using the exploration 

script. Then we used a qualitative intervention, with a semi-structured interview to 

collect the ideas and the impact of the use of the computer and the educational 

multimedia resources in the classroom. There was a significant improvement in the 

learning of the Periodic Table as well as in the enthusiasm for the study of Chemistry. 

As a result of this work, new opportunities were also opened to allow some continuity to 

pedagogical experiences in Angola using the computer in teaching Chemistry. 

Although we cannot generalize conclusions and are aware that the so-called 

"novelty effect" will have been significant, this study prompts us to persuade the future 

teachers of Chemistry of the importance ICT in Angola, where current teaching 

practices are still quite traditional. Angolan teachers are being requested an innovation 

and adaptation effort. Their role could be much more active and responsible in 

launching initiatives, even though timid, for the pedagogical use of technologies. 

Therefore, we conclude this work with an outline of some characteristics for a training 

course of Angolan teachers on the use of educational technology in teaching 

chemistry. 

 

Keywords: Digital Periodic Table, educational software in the classroom, teaching 

chemistry, Angola.  
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Capítulo 1. Introdução 

1.1. Fundamentação da escolha do tema 

O rápido desenvolvimento nas áreas das ciências e da tecnologia está a originar 

uma sociedade que exige um novo tipo de escola e esta tem de evoluir rapidamente, 

se deseja responder às novas necessidades educativas (Ponte, 1991). De acordo com 

diversas investigações, a utilização do computador na sala de aula poderá revelar-se 

como um importante instrumento de trabalho, motivador e promotor de aprendizagens 

(Paiva e Costa, 2003). 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC), “à medida que o tempo 

avança, tornam-se cada vez mais difundidas e desenvolvidas. A informação tornou-se 

o grande diferencial de competições no novo milénio, sendo considerado um poder 

soberano. A informação e o conhecimento possuem distintas maneiras de 

transmissão, sendo as tecnologias o caminho mais usado, destacando-se como 

exemplos o computador, o satélite, o fax e os terminais de bancos e as aplicações 

multimédia” (Junior, 2007).  

O computador enquanto ferramenta educativa traz consigo múltiplas vantagens 

no processo de ensino e aprendizagem, especificamente no ensino da Química, pois 

potencia motivações, além de competências ao nível do conhecimento, do raciocínio, 

da comunicação e das atitudes, entre outras, nos alunos (Paiva et al., 2003, p. 111), 

principalmente para aqueles que o usam pela primeira vez. Paralelamente, concede 

ao professor uma perspetiva de desenvolvimento, do ponto de vista didático, como 

acontece, por exemplo, com a exploração de softwares.  

A escola deve ser a instituição que, face aos novos desafios da sociedade da 

informação e do conhecimento, se constitui como o lugar onde se incentiva o uso das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, porque as tecnologias assumem 

hoje uma importância crescente e induzem profundas modificações nas nossas vidas, 

sendo a Internet e o multimédia omnipresentes no nosso dia a dia. Compete ao 

professor orientar os alunos na exploração da Internet e de software educativo de 

forma correta e enriquecedora, de modo que lhes permita complementar a formação 

mais tradicional. (Paiva et al., 2003), devendo mesmo ser encorajada a sua utilização 

na preparação de atividades letivas. 

Os recursos “multimédia são fundamentais hoje em dia, pois auxiliam o Homem 

a interpretar a informação que recebe, conjugando os cincos sentidos em paralelo, o 

que lhe permite identificar as situações e tomar as decisões necessárias de forma 
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inteligente, uma vez que o valor dos sentidos na comunicação, a combinação da 

informação visual, auditiva e tátil permite enriquecer a mensagem, facilitando a 

absorção de informação e a interpretação do conteúdo da comunicação” (Pinto, 2008). 

O interesse desta investigação “centraliza-se no uso do computador como uma 

ferramenta didática, no processo de ensino e aprendizagem, aliado aos recursos 

multimédias digitais educacionais. Na era moderna, a escola deixou de ser lugar único 

onde se obtém o conhecimento, hoje é consensual que a aprendizagem fora da 

escola, fazendo uso de ferramentas interativas, está cada vez mais atraindo alunos” 

(Junior, 2007).  

O incentivo ao uso das TIC deve ser meramente auxiliador no processo de 

ensino e aprendizagem. Bem preciso pois a ciência será parte estruturante e operante, 

uma vez que não basta que os alunos adquiram conhecimentos, é igualmente 

necessário que se tornem competentes na busca e aquisição dos conhecimentos, 

passados e futuros (Paiva et al., 2003). 

Neste trabalho, a proposta consiste em aliar o ensino à tecnologia, 

nomeadamente às  TIC, pensando nas dificuldades de aprendizagem que surgem no 

ensino da Química com maior realce. Para isso, vamos estudar os resultados de 

aprendizagem obtidos através da exploração de um software educativo digital sobre a 

Tabela Periódica (TP), que será aplicado numa aula a um grupo de alunos da 12.ª 

classe do ensino secundário em Angola. A opção por este tema prende-se com o facto 

de, segundo Paiva et al. (2003, p. 111), a Tabela Periódica se apresentar como um 

dos conteúdos da Química em que os alunos evidenciam algumas dificuldades de 

aprendizagem devido à sua natureza abstrata.  

Com esta proposta, pretende-se: a) promover a evolução tecnológica nas 

escolas angolanas, de modo a conciliar o ensino com a utilização do computador; b) 

usar os recursos de multimédia digital de maneira a enriquecer o processo de ensino e 

aprendizagem da Química; c) possibilitar aos nossos alunos o acesso à exploração de 

softwares e recursos didáticos, tornando o tempo mais otimizado.  

Para esta dissertação, utilizamos o software educativo digital da Tabela 

Periódica, v. 2.0, elaborado por Victor Gil, Carlos Fiolhais, João Paiva, Miguel Marques 

e João Cardoso, disponível a partir do site www.mocho.pt. Se utilizado como recurso 

didático no ensino da Química, sendo explorado no computador com a ajuda do roteiro 

criado, pode propiciar uma compreensão significativa sobre a temática da Tabela 

Periódica.  
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1.2. Contextualização do problema 

O ensino em Angola é afetado por vários fenómenos contrários ao processo de 

ensino e aprendizagem (PEA), dos quais se destaca, com maior enfâse, a dificuldade 

na compreensão de conteúdos científicos, resultante da falta de meios didáticos 

capazes de auxiliar o processo de aprendizagem nas aulas, o que torna as aulas de 

Química desmotivantes para os alunos, principalmente no que se refere as temas 

como o da Tabela Periódica e outros. 

 

1.3. Definição do problema 

A dissertação que se segue tem como objetivo o estudo da utilização de 

software educativo da Tabela Periódica digital no ensino da Química na formação dos 

futuros professores angolanos, bem como avaliar o impacto do uso educativo de 

recursos digitais aliados ao computador nas salas de aulas, especificamente na 

disciplina de Química. Estes objetivos são motivados pelo simples facto de as aulas de 

Química em Angola ainda obedecerem ao modelo de ensino meramente tradicional, 

resultando, assim, numa fraca qualidade das competências adquiridas pelos alunos na 

disciplina de Química e em outras ciências.    

 

1.4. Objetivo de estudo 

O estudo que aqui se apresenta tem os seguintes objetivos definidos: 

a) Avaliar o impacto do nível de aprendizagem da Tabela Periódica multimédia, 

usando o software educativo digital, nos alunos angolanos; 

b) Testar o nível de aprendizagem das aulas de Química auxiliado pelo uso do 

computador na sala de aula como meio de ensino educativo; 

c) Incentivar os professores e futuros professores angolanos a utilizarem as 

ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem da Química, de 

modo a motivar os alunos e a tornar as aulas mais motivantes; 

d)  Fazer uma avaliação do nível de aprendizagem com o software da Tabela 

Periódica multimédia, explorando o grupo XIV, com recurso a um roteiro de exploração;   

e) Encorajar as instituições, tanto do ensino geral como do ensino universitário, a 

investirem nas tecnologias de informação e comunicação enquanto meios auxiliares 

no processo de ensino-aprendizagem e como ferramenta útil para o professor. 
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1.5. Importância da investigação 

Chama-se a atenção das instituições de ensino para a imperiosa necessidade do 

uso das ferramentas tecnológicas, nomeadamente o computador, nas salas de aulas, 

enquanto recursos educativos. 

A utilização de recursos educativos tecnológicos pode ser muito relevante na 

motivação e no rendimento das aprendizagens em ciências, e em particular na 

aprendizagem da Química, podendo ajudar os alunos a ultrapassar o desinteresse 

pela escola, ou por uma ou outra disciplina, proporcionando-lhes a obtenção de 

melhores resultados escolares e abrindo, assim, novas perspetivas de ensino.  

Ao Estado angolano pede-se maior investimento no campo das tecnologias da 

informação e da comunicação, bem como maior aposta na formação de docentes, 

dotando-os de competências tecnológicas para darem resposta aos novos desafios da 

escola nesta nova era da informação e do conhecimento.  

 

1.6. Metodologia de investigação 

Durante esta investigação, colocaram-se três questões de investigação a 

propósito da introdução do software “Tabela Periódica digital v. 2.0”: 

 

A. A utilização da Tabela Periódica multimédia melhora o ensino desta temática? 

B. A utilização da Tabela Periódica multimédia motiva os alunos para o ensino 

da Química?  

C. A exploração da tabela periódica multimédia, com auxílio de um roteiro, 

ajudaria a ensinar e aprender melhor o tema do grupo XIV?  

 

O trabalho foi dividido em três fases distintas. No primeiro momento, foi 

apresentado o software da Tabela Periódica digital. Em seguida, trabalhou-se com 

uma turma do 1.º ano do ensino superior em Angola, concretamente na EFPLN, com 

uma média de idades entre os 18 e os 24 anos. Numa outra intervenção, os mesmos 

alunos foram convidados a responder, de maneira voluntária, a 21 questões presentes 

no guião de entrevista semiestruturada, tendo participado 10 alunos. 

No fim, colheram-se os resultados obtidos nas entrevistas, realçando que a 

mesma visava colher as suas ideias e contribuições acerca do uso do computador e 

de recursos multimédia (software da TP) como ferramentas didáticas para a 

aprendizagem da Química na sala de aula e da Tabela Periódica, em particular.  
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1.7. Estrutura da dissertação  

A estruturação desta dissertação baseou-se em 4 capítulos distintos. No primeiro 

capítulo, apresenta-se a fundamentação e a relevância da investigação de forma 

resumida, fazendo uma descrição da contextualização do problema, dos objetivos de 

estudo gerais e das metodologias de investigação. 

O segundo capítulo faz uma revisão, de forma geral, da importância das 

tecnologias da informação e da comunicação na educação e, em especial, no ensino 

da Química, realçado o uso de recursos multimédia para o ensino como uma via para 

melhorar a aprendizagem, tendo em vista o papel das escolas na sociedade da 

informação e do conhecimento, e buscando alguns exemplos ilustrativos.  

O terceiro capítulo aborda com profundidade a temática da Tabela Periódica 

multimédia digital como um recurso didático para a aprendizagem da Química, e em 

particular do grupo XIV, aliado a um roteiro de exploração. Faz-se uma 

contextualização sobre o estudo e o desenho metodológico implementado durante a 

execução desta investigação, e destacando-se com maior realce os resultados do 

estudo. 

O quarto capítulo apresenta-nos as conclusões e recomendações, bem como a 

autocrítica do trabalho efetuado. Dá-se enfâse aos procedimentos adotados no estudo 

e destacam-se algumas considerações finais, apresentando alguns projetos futuros a 

serem seguidos pelos futuros professores e alunos. 

Por último, são apresentadas as referências da bibliografia lida e consultada, 

apresentando, por último, os anexos dos documentos de trabalho utilizados durante a 

investigação.  
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Capítulo 2. Revisão da literatura 

2.1. Algumas notas sobre o multimédia nos nossos dias 

Num passado recente, o ensino tradicional das ciências era, na maior parte das 

vezes, teórico e intangível, sem qualquer base experimental ou associação dos 

fenómenos científicos a acontecimentos do dia a dia. No presente, utilizando as novas 

tecnologias da informação e comunicação, a divulgação de conteúdos científicos pode 

ser realizada de uma forma inovadora, atraente e que cultive um espírito prático na 

sociedade. O interesse a despertar nos alunos e nos leigos em ciência pode, assim, 

ser substancialmente melhorado. Desta forma, as novas gerações podem adquirir 

novos horizontes e olhar o mundo de outra forma, percebendo qualitativamente a 

ciência associada a diversos fenómenos da vida quotidiana (Paiva, 2003).  

Segundo Evangelista (2008), o desenvolvimento da tecnologia requer, por parte 

do docente, a aquisição de conhecimentos técnicos e pedagógicos para que haja 

interação entre o computador e a sua disciplina, tendo como finalidade mudar o atual 

paradigma existente no sistema de ensino angolano, através da interação de novas 

tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem 

(PEA).  Este parece ser o pressuposto para que as reformas educativas que têm sido 

levadas a cabo em vários países, dos quais Angola é um exemplo característico, 

possam promover, de facto, um novo modelo de educação. 

É evidente que o processo de ensino e aprendizagem em Angola está envolto 

em problemas, alguns dos quais se traduzem no excesso de verbalismo por parte dos 

professores e na utilização de meios didáticos como giz e apagador, e outros mais 

tradicionais, os únicos presentes nas salas de aulas. Face a isto, entendemos que 

ainda existe um longo percurso a percorrer no sentido de se criar um novo modelo de 

ensino que supere o tradicional, sobretudo ao nível da inserção das TIC no processo 

de ensino e aprendizagem. 

A relevância de recursos educativos que influenciam a modificação substancial 

do papel do professor na sala de aula – de mero detentor de conhecimento e 

transmissor de conteúdos para mediador capaz de reconstruir a interação crítica e 

reflexiva do aluno com os conteúdos de ensino através das TIC – é reconhecida por 

Gomes (2010), que se apoia na perspetiva delineada por Carneiro (1996). Deste 

modo, a argumentação de Freire (1995), segundo a qual as TIC propiciam o senso 

crítico e criativo dos indivíduos, apoia o seu uso, visando o estabelecimento de um 

novo modelo de ensino e aprendizagem.   
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Hoje, mais do que nunca, fazer, ensinar, aprender e comunicar ciência implica 

usar a tecnologia. Pretende-se que os jovens reconheçam o valor das ciências e 

adquiram competências para lidar com os desafios da sociedade contemporânea, 

progressivamente mais tecnológica, tomando parte ativa e crítica nos processos de 

decisão que afetam o seu quotidiano e, eventualmente, que enveredem por carreiras 

nas áreas da ciência e da tecnologia. 

Para Ribeiro (2004, p. 3), uma aplicação multimédia “designa o programa que 

controla a apresentação de informação ao utilizador, recorrendo a serviços 

multimédia”. Como exemplos de aplicações multimédia temos os jogos, os gráficos, 

imagens e sons que permitem que o utilizador interaja com os conteúdos. Como refere 

Junior (2007, p. 28), a interatividade é uma das características principais no conceito 

de multimédia, pois permite que o aluno controle o ritmo da apresentação dos 

conteúdos; ou seja, o aluno tem a possibilidade de saltar entre conteúdos. 

De acordo com Moreira (2015), compete-nos perceber de que modo as ciências 

estão a ser ensinadas nas nossas escolas. Está em causa o futuro das atuais 

gerações de alunos e, por conseguinte, também o futuro do país, uma vez que o 

desenvolvimento económico na sociedade da informação não está exclusivamente 

dependente dos modelos de produção industrial, mas pressupõe igualmente modelos 

de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Compreendemos que, em Angola, a maioria dos professores se formou numa 

época em que a tecnologia educacional estava num estádio muito diferente ou era 

quase desconhecida a sua importância, comparativamente com a situação de hoje. 

Assim, não é de surpreender que os docentes não se considerem suficientemente 

preparados para usar a tecnologia na sala de aula e, muitas vezes, não apreciem o 

seu valor ou relevância para o ensino e a aprendizagem. Adquirir uma nova base de 

conhecimentos e um conjunto de habilidades pode ser um desafio, especialmente se 

for uma atividade que exige muito tempo e que deve caber numa agenda lotada. 

A multimédia deve ser implementada no sistema de ensino angolano como um 

recurso didático, explorando softwares específicos para o ensino das ciências, 

nomeadamente simulações e outros recursos de caráter transversal que foram 

instrumentalizados pelos professores para fins pedagógicos (e.g., Excel). A multimédia 

varia quanto à sua interatividade e abertura. Alguns recursos possuem um caráter não 

interativo (e.g., vídeos, animações); outros, um caráter interativo com amplitude 

variável (e.g., jogos e simulações); uns são fechados (e.g., calculadora), outros são 

abertos (e.g., wikis). A maioria destes recursos multimédia pode hoje podem ser 

encontrada na Web. 
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Aprender na sociedade da informação apresenta particular interesse. É esta a 

base para o nosso estudo, pelo que apoiaremos o nosso trabalho sobre este 

pressuposto, aliado a uma visão contemporânea sobre o processo de ensino e 

aprendizagem que possa servir-nos como um modelo a seguir, para não ficarmos 

apenas pelos métodos tradicionais.  

 

2.2. As TIC e o ensino das ciências  

O surgimento das tecnologias da informação e comunicação trouxe múltiplas 

vantagens para o desenvolvimento das ciências, partindo de pressupostos diferentes 

da vida na sociedade. Essa evolução foi acompanhada do surgimento do computador, 

da Internet, dos telemóveis de última geração. Em Angola, se, por um lado, existe uma 

grande preocupação em proceder à aquisição de tecnologias, por outro lado, existem 

ainda muitas dificuldades quanto à sua implementação, pois muitos dos sistemas são 

instalados de forma deficiente, faltando, em muitos casos, pessoal técnico para usar 

certas tecnologias disponíveis, sendo as tecnologias operadas maioritariamente pelo 

pessoal contratado. 

O uso de ferramentas tecnológicas, como o computador, traz consigo muitas 

vantagens para o professor, desde a elaboração dos testes e fichas de trabalho ao 

lançamento de notas, bem como o uso da Internet, otimizando, assim, o tempo e 

abrindo também a possibilidade de ensino a distância, a troca de mensagens e a 

facilidade de pesquisa de informações científicas para utilidade do próprio professor 

(Paiva, 2003). 

Se, por um lado, existem múltiplas vantagens para o professor, o mesmo se 

pode considerar para os alunos na sala de aula, partindo de vários pressupostos que o 

professor pode implementar com os seus discentes, sendo que terá necessidade de 

explorar vários softwares específicos, de modo a servir como meio de ensino para a 

compreensão significativa dos temas escolhidos. Note-se, também, as potencialidades  

do uso da Internet em pesquisas orientadas. 

Assim, os contextos da utilização das TIC em sala de aula podem ser vários, 

desde os conteúdos das disciplinas, ao apoio pedagógico, redes sociais, trabalhos de 

casa, aulas laboratoriais e outros (Paiva, 2001). Não é só no ensino das ciências que é 

necessária a interação com as tecnologias de informação e comunicação; em qualquer 

outra atividade, ela é evidente. 

O ensino das ciências em Angola carece de um estudo profundo e, sobretudo, 

da implementação de políticas de ensino adequadas, que possibilitem aos utilizadores 
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as competências necessárias para o desenvolvimento que se almeja no campo da 

educação. Uma vez que não existe uma política de inovação tecnológica claramente 

definida, apresentam-se aqui algumas sugestões para melhoria do estado atual das 

TIC do subsistema de ensino em Angola: 

 

 Estudo de impacto e adaptabilidade das tecnologias a serem adquiridas, a 

fim de maximizar o seu uso no sistema de ensino; 

 Adequação das TIC nos currículos de ensino de Angola a todos os níveis;   

 Melhoraria e expansão do sistema de ensino a todos os níveis, baseado no 

uso das TIC, partindo das ciências aplicadas, como a Química, a Física e a 

Matemática, através da criação de softwares educativos capazes de facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem dos diversos temas das ciências; 

 Maior investimento no ensino, apoiado em programas educacionais de 

incentivo a bases tecnológicas; 

 Promoção de novas formas de interação com as ciências aplicadas e 

tecnológicas, com a promoção de feiras e cursos de aprendizagem; 

 Formação contínua de professores nas áreas das tecnologias e de 

programas específicos para o ensino das ciências. 

 

Ao contrário de outros tempos, em que a escola preparava estudantes para 

desenvolver atividades maioritariamente industrializadas, baseadas num processo de 

produção em série, atualmente pretende-se um novo paradigma de educação: 

“escolas que aprendem” e que preparam os jovens para “desenvolver atividades de 

modo a que […] se tornem capazes, criativos, competitivos e inovadores” (Paiva, 

Morais & Paiva, 2010, p. 6). 

Hoje, a forma como são conduzidos os exercícios práticos nas escolas 

angolanas não permite que os alunos aprendam por si, que expressem as suas 

próprias opiniões sobre o que aprendem em determinado assunto; não se exige 

obrigatoriamente uma resposta, mais sim um caminho único para chegar ao objetivo. 

Djedjo (2005) afirma que, uma vez que os profissionais de ensino estão empenhados 

na reforma das metodologias educativas (isto é, reformar a maneira de ensinar, 

substituindo, consequentemente, os métodos tradicionais de ensino por novos, 

baseados na construção de conhecimento), é evidente que se deve formar alunos 

autónomos, capazes de investigar, descobrir e criar as suas próprias opiniões sobre o 

que eles mesmos descobrem. Estas qualidades poderão ser desenvolvidas com as 

potencialidades das tecnologias da informação e comunicação como nova ferramenta 

de ensino, cuja possibilidade de conviver com o ensino das ciências está comprovada.   
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As tecnologias da informação e comunicação multiplicaram enormemente as 

possibilidades de pesquisa de informação, e os equipamentos interativos e multimédia 

colocam à disposição dos alunos um manancial inesgotável de informações. Munidos 

destes novos instrumentos, os alunos podem tornar-se exploradores ativos do mundo 

que os envolve (Dejdjo, 2005).  

O ensino da Química pode ser bem dirigido pelos professores, em paralelo com 

o uso do computador como um meio didático que facilite a compreensão dos conceitos 

do mundo microscópico, que requerem uma elevada capacidade de abstração, 

atendendo à complexidade da linguagem associada à Química e à nomenclatura das 

suas substâncias e fórmulas. 

 

2.3. O caso particular das TIC no ensino da Química 

As tecnologias da informação e comunicação envolvem um conjunto de recursos 

tecnológicos que propiciam agilidade no processo de ensino e aprendizagem, pois 

servem como meio motivador para a aprendizagem. As TIC permitem agrupar, 

disseminar e compartilhar informações, dando, assim, oportunidade aos professores e, 

sobretudo, à educação para potenciar as escolas como um lugar fundamental para o 

desenvolvimento dos alunos, habilitando-os com conhecimentos mais sólidos.   

De acordo com Locatelli, Zoch &  Trentin (2015), a influência das tecnologias 

digitais nas escolas tem proporcionado mudanças no ensino, uma vez que, quando 

utilizados na disciplina de Química, por exemplo, podem contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem, mesmo em assuntos que os alunos consideram difíceis de ser 

compreendidos. Pode destacar-se também a utilidade das tutorias como ferramenta 

didática para a compreensão de alguns conceitos da Química e de alguns elementos 

da Tabela Periódica (TP). Um caso concreto são os elementos químicos carbono, 

hidrogénio e oxigénio, para responder a alguns fenómenos físicos e químicos, 

podendo ter-se acesso ao mundo invisível de Lavoisier. 
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Figura 1 - Tabela periódica.  

Fonte: Wikipédia: https://youtu.be/fCfLW8SCmcQ , 2018 

 

As TIC propiciam-nos ainda o uso de software comum, bem como a construção 

das mais variadas aplicações multimédia diretamente concebidas para o ensino da 

Química, dando assim a possibilidade aos alunos de aprender Química através da 

exploração de software educativo (SE), de modo a levar à compreensão significativa 

dos conteúdos, o que outrora parecia difícil aos olhos dos alunos. Todavia, essa 

possibilidade de aprendizagem pode ser aliada a uma componente prática, essencial à 

ciência experimental, desde que seja corretamente explorada. 

Convém lembrar que, segundo Costa, Peralta & Viseu (2007), a execução 

desses softwares deve ser precedida de uma discussão e planificação, com a 

finalidade de definir os objetivos que se pretendem atingir. A Química tem um vasto 

leque de aplicações que possibilitam que, à medida que os softwares e os hardwares 

forem evoluindo, se vá tendo mais recursos educativos que permitem exploração 

pedagógica. Exemplo disto é a utilização de vídeos que retratam atividades 

experimentais e que interpretam os fenómenos observados. Os resultados obtidos 

poderão apresenta-se como um importante recurso complementar em que se realizem 

atividades experimentais no ensino da Química.  

Para uma aprendizagem da Química por parte dos iniciantes nesta temática, os 

jogos didáticos multimédia são uma das opções mais viáveis como recurso educativo 

e podem ser um fator motivacional, porque vão permitir aos alunos a exercitação do 

raciocínio lógico, sendo utilizável como material de apoio interativo variado, pelo qual 

os alunos demonstram ter grande interesse.  

https://youtu.be/fCfLW8SCmcQ
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O jogo lúdico é um importante instrumento de trabalho. O mediador – no caso, o 

professor – deve oferecer possibilidades na construção do conhecimento e isso pode 

ser conseguido com alguns tipos de jogos (Carvalho, 2004). Esta ideia de jogos 

lúdicos é defendida por Domingos (2010), afirmando que a potencialidade lúdica está 

relacionada com a sua adequação. Sendo assim, os critérios para uma escolha 

adequada de jogos, brinquedos ou brincadeiras, na área de Química, são: o valor 

experimental – permite a exploração e manipulação, isto é, um jogo que ensine 

conceitos químicos deve permitir a manipulação de algum tipo de objeto, espaço ou 

ação; o valor de estruturação – suporta a estruturação da personalidade e o 

aparecimento da mesma em estratégias e na forma de brincar, isto é, liberdade de 

ação dentro de regras específicas; o valor de relação – incentiva a relação e o convívio 

social entre os participantes e entre o ambiente como um todo; o valor lúdico – avalia 

se os objetos possuem as qualidades que estimulem o aparecimento da ação lúdica. 

As figuras abaixo ilustram um conjunto de exemplos de jogos educativos que 

permitem a aprendizagem da Química, baseando-se na escolha acertada das opções 

apresentadas no jogo.  

 

   

Figura 2 - Jogo de acerto.  

Fonte: + Química digital, Morais, 2006. 

 

De acordo com o nosso tema de investigação, não podíamos deixar de enfatizar, 

com maior rigor, o uso dos jogos relacionados com a utilização da Tabela Periódica, 

pois que é o centro de toda a nossa investigação. Os jogos podem dar-nos uma 

sensação de recreação. Para Vygotsky, os jogos e brincadeiras podem ter um papel 

fundamental no desenvolvimento da criança. Seguindo a ideia de que a aprendizagem 

se dá por interações, o jogo lúdico e o jogo de papéis, como o “brincar”, permitem 

estimular o desenvolvimento intelectual do indivíduo, ou seja, criam-se condições para 
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que determinados conhecimentos e/ou valores sejam consolidados, ao exercitar, no 

plano imaginativo, capacidades de imaginar situações e  de as representar. 

  

 

Figura 3 - Tabela Periódica multimédia 

Fonte: Gil et al., 2012.  

 

Assim, no espaço escolar, o jogo pode ser um veículo para o desenvolvimento 

social, emocional e intelectual dos alunos. O professor das fases iniciais pode – e deve 

– permitir o jogo. Entretanto, mais importante que isso, é definir os objetivos que se 

deseja alcançar, para que este momento seja, de facto, significativo. O papel do 

professor é “ensinar a aprender através dos jogos”, de forma a mediar a capacidade 

de desenvolvimento e promover o crescimento do aluno. O jogo ilustrado abaixo, na 

Figura 4, insere-se no objetivo defendido pela teoria de Vygotsky.  

 

 

Figura 4 - Jogo de adivinha 

Fonte: Mocho, Pt 2018. 
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Um outro jogo para consolidação de conceitos químicos é o jogo (Figura 5) 

baseado na identificação e formulação dos compostos químicos. Se for bem explorado 

pelos alunos, terá um peso significativo na aprendizagem dos conhecimentos e 

normas de como formar e nomear compostos orgânicos e inorgânicos, sendo que o 

ponto fulcral desse conhecimento é o domínio da Tabela Periódica.  

 

 

Figura 5 - Jogo de roleta 

Fonte: Mocho, Pt 2018. 

 

As tecnologias dão-nos a possibilidade de variados softwares e jogos didáticos 

que permitem cativar os alunos na sala de aula, porque atraem em grande a medida a 

atenção dos alunos. O jogo que se pode ver na Figura 6 é uma animação muito 

simples de utilizar, que permite observar o que se passa ao nível molecular em alguns 

conjuntos de reações simples. Permite por opção fazer observação espacial das 

moléculas/iões envolvidos. 

      

 

Figura 6 - Jogo em 3D. Molécula de cloreto de benzilo que, ao reagir com ião acetato, forma uma estrutura molecular 
de acetato de benzilo.  

Fonte: Casa das Ciências, 2018. 
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A imagem da Figura 7 apresenta a reação de cloreto de benzilo com ião. Mostra 

o que acontece, em termos moleculares, quando se juntam duas substâncias (de um 

conjunto predeterminado) que reagem uma com a outra. Das substâncias existentes, é 

permitido, por opção, o utilizador ver em 3D as moléculas que vão reagir e, se for caso 

disso, o sistema avisa que a reação não é possível. A simulação é muito interessante 

e didática para que se percebam os mecanismos das reações.  

 

 

Figura 7 - Jogo em 3D 

Fonte: Casa das Ciências, 2018. 

 

Como referem Morais & Paiva (2007), a conceção de um conjunto de recursos 

digitais para introduzir e motivar os alunos para o estudo da Química tem inerente a 

escolha cuidada dos programas ou ferramentas associadas às tecnologias da 

informação e comunicação a serem utilizados. E, destas ferramentas, podemos realçar 

a utilização dos laboratórios virtuais ou simulações, uma ferramenta informática que, 

sendo bem explorada pelos alunos e professores, ajuda na aprendizagem de 

conceitos científicos da Química. 

A simulação que se apresenta a seguir, na Figura 8, reproduz o ambiente de um 

laboratório onde se prepara uma solução de cloreto de sódio, formando-se uma 

solução aquosa de eletrólito forte. O aluno terá a possibilidade de acompanhar 

virtualmente o processo que se desencadeia até à solução final da experiência.      
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Figura 8 – Laboratório virtual 

Fonte: Casa das Ciências, 2001. 

 

Os recursos tecnológicos digitais, associados a aprendizagens da Química, 

contribuem de maneira significativa para apoiar o gosto pela disciplina e o interesse 

dos alunos na sua aprendizagem. Percebemos que é de grande utilidade no processo 

educativo o uso dos jogos e ferramentas digitais, como a Tabela Periódica multimédia. 

São exemplos que os professores podem usar para estimular a aprendizagem sobre 

os grupos dos elementos que formam a Tabela Periódica.  

 

2.4. A Tabela Periódica e a sua importância na Química 

A Tabela Periódica dos elementos químicos é uma das conquistas mais 

significativas da ciência, captando a essência não só da Química, mas também da 

Física e da Biologia. É considerada uma ferramenta da Química e o seu conhecimento 

é parte importante para o ensino das ciências, pois também a podemos considerar 

como o cerne de toda a Química. De acordo com Ritter et al. (2017), o seu estudo e 

compreensão são considerados fundamentais para entender vários conteúdos 

relacionados com a Química. De um modo geral, nas escolas, o conteúdo da Tabela 

Periódica é desenvolvido sem que haja uma reflexão maior sobre os fundamentos que 

a constituem, como a relação entre as propriedades dos elementos químicos e a sua 

organização em forma de quadro. 

A ideia de organizar os elementos químicos resultou da necessidade que os 

químicos sentiram de reunir o máximo de informações sobre os mesmos da forma 

mais simples de ser consultada, sendo que, até então, não se conheciam ainda todos 

os elementos químicos hoje estudados. Daí Mendeleiev ter proposto deixar vazias 
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algumas colunas da Tabela Periódica. Como refere Flora (2005, p. 24), atribui-se sua 

autoria a Dmitri Mendeleiev, físico e químico russo, pelo facto de a organização da 

Tabela Periódica atual apresentar um modelo que revela aspetos positivos em relação 

aos anteriores. Mendeleiev, ao escrever o livro Principles of Chemistry, procurou um 

padrão que permitisse organizar todo o conhecimento acerca dos elementos. 

   

 

Figura 9 – Tabela periódica de Mendeleiev (versão de 1879)  

Fonte: R. Chang 

 

Os químicos dedicaram mais atenção à lei periódica, e a Tabela Periódica foi 

cada vez mais reconhecida como uma importante ferramenta, tanto para a educação, 

quanto para a pesquisa.  

Ritter et al. (2017, p. 362) afirmam que a forma “mecânica e reprodutiva” das 

definições da Tabela Periódica tem, geralmente, um fim utilitário, ou seja, a resolução 

de exercícios. Sem uma compreensão adequada das propriedades periódicas e das 

suas variações, não há o entendimento da tabela e, consequentemente, não haverá a 

compreensão epistemológica das ciências. O estudo de regularidades e semelhanças 

existentes entre os elementos químicos, bem como o entendimento dos critérios de 

classificação, é essencial para a compreensão dos fundamentos da Tabela Periódica. 

Atualmente, a Tabela Periódica está organizada a partir da estrutura atómica dos 

elementos químicos, mas ela foi originalmente desenvolvida por meio de 

observações experimentais, massa atómica e das propriedades químicas e físicas 

deles, observações essas realizadas especialmente nos séculos XVIII e XIX. Muitas 

tentativas de organização da Tabela Periódica foram propostas até chegarmos ao 

“modelo” utilizado atualmente. À medida que a ciência Química foi se 
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desenvolvendo, houve um aumento do número de novos elementos, bem como 

novos materiais à disposição da população. Assim, se começou a pensar em um 

modo de organizar esses elementos e com isso foram delimitados alguns critérios 

para a sua organização. (Ritter et al., 2017) 

 

 

Figura 10 – Tabela periódica atual. 

Fonte: Wikipédia, 2018. 
 

A Tabela Periódica continuava a apresentar algumas incorreções. Por exemplo, a 

posição do árgon (39,95 u.m.a.), se fosse estabelecida somente pelo critério da 

massa atómica, ocuparia a posição do potássio (39,10 u.m.a.) na Tabela Periódica 

atual, o que representa uma discrepância. O árgon, sendo um gás inerte, nunca 

poderia ser colocado no mesmo grupo do lítio e do sódio, que constituem metais 

muito reativos. (Flora, 2005) 

A última grande modificação na Tabela Periódica resultou do trabalho de Glenn 

Seaborg, na década de 50. Depois da descoberta do plutónio, em 1940, Seaborg 

descobriu os elementos transuranianos, desde o número atómico 94 até ao 102. Com 

estes novos elementos, reconfigurou a Tabela Periódica, colocando os elementos da 

série dos actinídeos (elementos de número atómico de 90 a 103) a seguir à série dos 

lantanídeos (elementos de número atómico de 58 a 71), na zona inferior da mesma, tal 

como se pode ver na Figura 10.  

O trabalho da classificação periódica dos elementos foi sistematizado por 

Mendeleiev e leva-nos a um sistema muito útil, regular e periódico. 

Umas das mais recentes propostas da Tabela Periódica, em modelo espiral, foi 

feita em 2004, pelo professor de Ecologia da Universidade de Oxford, Philip Stewart, 

investigador deste novo modelo, denominando a sua tabela de “Galáxia Química”. A 
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tabela proposta por Stewart (Figura 11) procura resolver alguns problemas contidos no 

modelo-padrão, como os já mencionados, e acrescenta um novo visual às 

informações, com base na natureza cíclica das características dos elementos 

químicos, que dependem, principalmente, dos eletrões de valência, pois os elementos 

químicos na Tabela Periódica padrão são organizados em ordem crescente de número 

atómico. Com isso, muitas informações sobre os átomos que formam esses elementos 

podem ser obtidas, utilizando a distribuição eletrónica de Linus Pauling. 

 

 

Figura 11 – Galáxia Química II – modelo proposto pelo professor Philip Stewart 

Fonte: Chemical Galaxy.  

 

Segundo Stewart, as linhas e colunas presentes nas tabelas são mais fáceis de 

ler; porém, os elementos dispostos em espirais podem ser mais fáceis de lembrar. 

Além de as espirais expressarem continuidade, são mais atraentes visualmente e 

facilitam uma nova colocação para o hidrogénio e para o hélio. Devido às suas 

propriedades químicas, o hidrogénio pode comportar-se ora como metal alcalino, ora 

como halogénio; e o hélio pode pertencer tanto ao 2.º grupo (metais alcalinoterrosos) 

quanto ao dos gases nobres. Na forma circular, a posição central desses elementos 

fá-los pertencer simultaneamente a estes grupos, desfazendo as incoerências relativas 

às respetivas posições na Tabela Periódica padrão. Além disso, há também a 

introdução de um elemento de número atómico zero, chamado “neutrão” e 

representado pelo ponto de interrogação, por ainda ser alvo de discussões acerca da 

sua origem. Quanto aos lantanídeos e aos actinídeos, em vez de separados, foram 

incluídos na sequência principal, permitindo, por exemplo, que o lutécio e o laurêncio 

pertençam também aos elementos de transição. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/organizacao-tabela-periodica.htm
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O professor Mohd Abubakr, investigador da Microsoft Research, em Hyderabad, 

apresentou a proposta que está ilustrada na Figura 12. Esta forma circular da Tabela 

Periódica preserva os períodos e os grupos utilizados por Mendeleiev e reafirma a 

distribuição dos átomos dependente do tamanho relativo destes, iniciada pelos 

menores, e a posição do hidrogénio e do hélio perto do centro. 

 

 

 

Figura 12 – Modelo de Tabela Periódica proposto pelo pesquisador da Microsoft, Mohd Abubakr 

Fonte: Abubakr, 2009. 

Para Mohd Abubakr (2009), “a grande utilidade dos arranjos de Mendeleiev foi 

seu poder preditivo: as lacunas em sua tabela permitiram que ele previsse as 

propriedades de elementos não descobertos. Vale a pena preservar a forma-padrão 

apenas por esse motivo”. Apesar de o modelo de Mohd Abubakr ser semelhante ao 

modelo do professor Philip Stewart, o desenho apresenta algumas particularidades. É 

formado por 18 setores e 7 espirais, sendo que cada setor representa um grupo e 

cada espiral representa o período e simboliza órbitas de eletrões ao redor do núcleo. 

Tal como na Galáxia Química II, o hidrogénio e o hélio são colocados no centro; 

porém, os lantanídeos e os actinídeos são colocados separadamente, abaixo da parte 

principal, semelhante à Tabela Periódica convencional. É importante ressaltar que 

estes modelos alternativos não pretendem substituir a Tabela Periódica padrão, mas 

apenas complementá-la, de modo a estimular a imaginação e, consequentemente, 

trazer melhorias. 
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Os elementos que constituem a Tabela Periódica, no modelo mais usual (Figura 

10) podem ser divididos em categorias: os elementos representativos, os gases 

nobres, os elementos de transição (ou metais de transição), os lantanídeos e os 

actinídeos. Os elementos representativos (também chamados elementos dos grupos 

principais) são os elementos dos grupos 1, 2 e 13 a 17, em que todos têm 

subcamadas “s” ou “p” com número quântico principal mais alto, parcialmente 

preenchidos. Com exceção do hélio, os gases nobres (elementos do grupo 18) têm 

todos a subcamada “p” totalmente preenchida.   

É de tal modo habitual os alunos verem a Tabela Periódica pendurada na parede 

dos laboratórios ou da sala de aula, que podem ter tendência para pensar que ela é 

imutável. Tal não acontece, no entanto. A notação-padrão dos grupos da Tabela 

Periódica continua a mudar, como tudo em ciência. 

A Tabela Periódica é uma ferramenta didática muito importante no processo de 

ensino e aprendizagem da Química, visto que quase toda a Química resume se nela, 

sendo imprescindível o seu uso tanto para professores como para alunos. Pode ser 

explorada no formato impresso ou através do suporte digital, servindo também como 

auxílio no desenvolvimento científico da própria Química. Permite, por exemplo, prever 

o comportamento de átomos e das moléculas por eles formadas ou entender porque 

certos átomos são extremamente reativos enquanto outros são praticamente inertes. 

Recorde-se que a revista American Chemical Society (ACS) informa que este 

ano se celebra o 150.º aniversário da publicação da Tabela Periódica de Elementos 

Químicos de Mendeleiev. Em comemoração desta ocasião importante, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou 

oficialmente o ano de 2019 como “O Ano Internacional das Nações Unidas da Tabela 

Periódica dos Elementos Químicos” ou IYPT 2019. 

A tabela é útil para estudantes e cientistas modernos, porque ajuda a prever 

os tipos de reações químicas que são prováveis para determinado elemento. Em vez 

de memorizar factos e números para cada elemento químico, uma rápida olhada na 

tabela revela muito sobre a reatividade de um elemento: se é provável que conduza 

eletricidade, se é difícil ou suave, entre muitas outras características. Os elementos na 

mesma coluna (grupos) compartilham propriedades semelhantes. Os elementos na 

mesma linha (período) compartilham o seu nível de energia eletrónica. 

Hoffman & Hennessy afirmam que compreender a estrutura da Tabela Periódica 

dá a capacidade de fazer previsões lógicas em relação a variações no tamanho 

atómico, configuração eletrónica, eletronegatividade, energia de ionização, afinidade 

eletrónica, carga nuclear efetiva, ponto de fusão ou caráter metálico entre os 

elementos. Assim, ser capaz de usar as informações contidas na Tabela Periódica é 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thoughtco.com/number-of-chemical-reaction-types-604041&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgLNRWsgAwtvUgUW0QZ5giP4lP0gA
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essencial para entender os conceitos básicos de Química, necessários para ter 

sucesso numa infinidade de campos científicos. 

Outro recurso útil da Tabela Periódica é que a maioria das tabelas fornece todas 

as informações necessárias para equilibrar reações químicas rapidamente. A tabela 

informa sobre o número atómico de um elemento e, geralmente, sobre o seu peso 

atómico. A carga normal num elemento é indicada pelo grupo do elemento. 

A Tabela Periódica é importante porque é organizada para fornecer muitas 

informações sobre os elementos e o modo como eles se relacionam entre si numa 

referência fácil de usar.  

Os autores Hoffman & Hennessy inspiraram-se no modelo da Tabela Periódica 

para conferir uma estética organizacional aos alunos na sala de aula, sendo que cada 

aluno corresponde a um determinado elemento químico. Esta ideia tem sentido lúdico 

e é uma ilustração com potencialidade didática, conforme se ilustra na Figura 13. Os 

espaços vazios no painel devem corresponder a um espaço de separação entre os 

alunos. É uma atividade fácil de se implementar.   

 

 

Figura 13 – Organização dos alunos em sala e respetivos elementos representativos (grupos IA-VIIIA)  

Fonte: Jornal of Chemistry Education 

 

O tópico sobre o ensino da Tabela Periódica é o cerne do ensino da Química. Os 

alunos precisam de entender a Tabela Periódica antes de prosseguir noutras áreas da 

Química que envolvem reações químicas. De acordo com Inyega, Thomson & 

Chomchid (2009), os alunos que não entendem bem a Tabela Periódica 

provavelmente terão dificuldades quando estudarem outras temáticas em 

Química. Para uma compreensão efetiva da Tabela Periódica pelos alunos, os 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thoughtco.com/how-to-use-a-periodic-table-608807&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjMMNJCLcCK5hALOo8c-6zyobubCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thoughtco.com/what-is-a-chemical-reaction-604042&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgrzsVy1qloPi7lNdrY6cHkgvMlDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thoughtco.com/definition-of-atomic-weight-604378&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgMYAQTfSn7LDquJ2ncwB8AL8mmuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thoughtco.com/definition-of-atomic-weight-604378&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgMYAQTfSn7LDquJ2ncwB8AL8mmuA
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professores devem, primeiro, cobrir as valências do domínio desta ferramenta, e só a 

posteriori introduzir outros temas, como fórmulas químicas e, depois, as equações 

químicas. Os professores têm de planear atividades estudantis que promovam a 

aprendizagem significativa da Tabela Periódica. 

 

2.5. Conceções alternativas sobre a Tabela Periódica 

As conceções alternativas (CA) sobre a Tabela Periódica têm, frequentemente, 

origem na necessidade que o ser humano tem de construir explicações para 

compreender o mundo em que vive e com o qual interage em todas as suas esferas: 

sensorial, social e cultural. Na última década, muitas pesquisas vêm sendo feitas, em 

vários países, sobre o conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula antes 

do ensino formal. Essas ideias foram denominadas “conhecimento espontâneo”, 

“misconception” ou “conceções alternativas”. As conceções alternativas são, portanto, 

entendidas como produtos dos esforços imaginativos dos alunos para descrever e 

explicar o mundo físico que os rodeia (Ferreira, 2005). 

As experiências vividas pelo aluno no ambiente da escola e das aulas têm igual 

contribuição para a formação de CA. No entanto, é importante ter em conta as ideias 

construtivistas de Gaston Bachelard, nascidas na década de 80. Para este autor, os 

alunos constroem o seu conhecimento com base nas conceções que já têm acerca do 

mundo que os rodeia – conceções alternativas –, ou seja, as ideias intuitivas que os 

alunos já têm influenciam as futuras aprendizagens (Ferreira, 2005).  

Schmidt (2003) afirmam que as conceções alternativas sobre a Tabela Periódica 

se prendem, essencialmente, com a noção de elemento químico (os átomos de um 

mesmo elemento químico têm o mesmo número atómico, ou seja, o mesmo número 

de protões), porque o conceito de elementos químicos e suas propriedades está entre 

os tópicos considerados pedras angulares no ensino da Química. E, por sua vez, o 

conceito de elemento químico está associado ao número atómico do átomo. 

Quanto ao tamanho do átomo, os mesmos estudos apontam que é muito difícil, 

para os alunos, apreciar e avaliar o ínfimo tamanho dos átomos. Por vezes, fazem 

corresponder o tamanho de um átomo ao de um grão de poeira ou ao de uma célula 

de uma bactéria. Consequentemente, os alunos admitem que os átomos não têm 

massa ou, então, que esta é desprezível. A título de curiosidade, acrescente-se que, 

apesar de a ciência ditar que os compostos químicos são substâncias que contêm dois 

ou mais elementos quimicamente ligados entre si numa proporção definida, os alunos 

descrevem os compostos como uma mistura de elementos. Pensa-se que este 
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raciocínio tem origem na deficiente noção de ligação química dos elementos, incluindo 

o nome do composto (Ferreira, 2005).  

Um dos processos apresentado por Vygotsky (1998) diz respeito à formação dos 

conceitos científicos que ocorre na escola, sendo sistematizados por experiências de 

cunho científico, com maior grau de complexidade. Se esses conceitos não forem 

trabalhados de maneira significativa, não haverá formação de conceitos científicos. 

Assim, o aluno permanecerá com ideias do senso comum, ideias espontâneas, sem 

avançar nos seus esquemas mentais, que favoreceriam o desenvolvimento de outras 

aptidões. Portanto, o professor de Química deve redimensionar a sua prática 

pedagógica estabelecendo “a respeito de cada noção, uma escala de conceitos, 

mostrando como um conceito deu origem a outro, como está relacionado com outro” 

(Bachelard, 1996, p. 22). 

As explicações ancoram-se na ideia da superação deste obstáculo de 

assimilação dos conceitos da Química, manifestado por alunos do ensino secundário e 

da escola de formação de professores. A juventude necessita de aulas mais 

significativas, mais contextualizadas com as suas necessidades contemporâneas, 

correlacionadas com as tecnologias avançadas de informação e comunicação, numa 

perspetiva de compreensão global dos fenómenos que lhes são apresentados. 

De acordo com Silva, Teixeira & Ruiz (2018), a aprendizagem sobre a Tabela 

Periódica dos elementos implica uma busca de novas estratégias de ensino, já que é 

apresentada, pela grande maioria dos estudantes, como conteúdo incompreensível e 

desnecessário de ser estudado. Essa manifestação acontece pelo facto de os alunos 

desconhecerem a sua origem, a sua evolução e a utilidade nas suas vidas. No 

entanto, “é preciso reavivar a crítica e pôr o conhecimento em contacto com as 

condições que lhe deram origem, voltar continuamente a esse ‘estado nascente’, que 

é o estado de vigor psíquico, ao momento em que a resposta saiu do problema”. 

Parte-se do pressuposto de que, além de o aluno aprender e compreender cada 

elemento químico, a composição do átomo, as suas massas atómicas e propriedades, 

deve também compreender o seu processo histórico, a sua origem epistemológica, 

para que possa interessar-se pela Ciência como processo que se constrói 

gradativamente com o empenho do Homem e com o avanço da tecnologia, para que 

possa perceber que a Tabela Periódica, assim como outros conceitos científicos, não 

surgiram do nada ou da invenção extraordinária de um homem apenas, num 

determinado espaço-tempo histórico, mas que esses conceitos estabelecidos na 

Tabela Periódica ainda estão em construção. Assim, a tabela pode ser ampliada e/ou 

modificada (cf. Figuras 11 e 12) por experiências bem-sucedidas da época atual, 
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experiências que podem ser realizadas pelos próprios alunos que se interessam pela 

Ciência (Silva et al., 2018). 

Em relação aos metais, Ben Zvi et al. (1986) verificaram que os alunos nem 

sempre reconhecem que as propriedades metálicas resultam do estado de agregação 

dos átomos de elementos específicos e não dos atributos dos próprios átomos. Na 

realidade, eles identificam os metais através da capacidade de refletir luz, da 

possibilidade de os transformarem em arame ou de os prensarem em folhas finas, da 

grande resistência oferecida ao serem puxados e da boa condutividade elétrica e 

térmica. Note-se que os dois últimos critérios foram, em tempos, utilizados por 

Lavoisier para tentar organizar os elementos químicos.  

Já a Royal Society of Chemistry (2018) afirma, numa das suas edições, que a 

aprendizagem significativa ocorre quando podemos compreender novas informações 

em termos daquilo que já sabemos. Portanto, o “significado” de novas informações é 

fortemente determinado pela aprendizagem prévia. Os alunos já adquiriram muitas 

ideias sobre tópicos científicos a partir das suas próprias experiências e da 

interpretação do que lhes foi dito, antes de estudarem esses tópicos na escola. Esse 

conhecimento prévio age como o alicerce sobre o qual a nova aprendizagem é 

construída. Um professor experiente chega às aulas com um vasto depósito de ideias 

e conhecimentos relevantes, relacionados com o tópico a ser discutido. Em particular, 

o professor tem uma visão geral do conceito estrutural dentro da qual as ideias se 

encaixam. O aluno, geralmente, chega com um conhecimento muito mais limitado e 

incoerente sobre o tema. 

O papel do professor não é o do simples transmissor do conhecimento. Deve 

passar a ser o de facilitador, no sentido de ajudar os seus alunos a progredir, quer no 

seu desenvolvimento intelectual, quer na construção do seu conhecimento, usando 

como base o conhecimento já existente. Assim, é importante prestar atenção à 

natureza individual de cada aluno e conduzir o ensino na sua perspetiva. O seu papel 

de instrutor evolui, para passar a ser o agente de mudança. A aprendizagem evolui da 

aceitação passiva dos saberes para uma exploração pessoal (Ferreira, 2005). 

 

 

2.6. O ensino da Tabela Periódica em Angola 

Angola situa-se no sul de África, mais concretamente na costa ocidental, na 

transição entre a África Central e a África Austral. Possui uma área de 1.246,700 km2. 
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Faz fronteira com a República Democrática do Congo, a norte; com a Zâmbia, a leste; 

com a Namíbia, a sul; e a oeste é banhada pelo oceano Atlântico. 

 

 

Figura 14 – Mapa de Angola  

Fonte: Wikipédia, 2018.  

 

A educação em Angola pode ser vista em cinco diferentes horizontes temporais: 

o primeiro vai de 1482, ano da chegada de Diogo Cão à foz do rio Zaire, até ao ano de 

1845, em que o ministro da rainha D. Maria II, Joaquim José Falcão, autorizou os 

governadores coloniais a assumir os destinos da Instrução Pública das suas 

respetivas colónias. O segundo vai desse ano até 1878, ano em que as Igrejas 

Católica e Protestante começaram a afluir significativamente a Angola com a sua 

aposta de evangelizar, civilizar e educar o povo encontrado. O terceiro período vai 

dessa data até 1919, ano em que o governo da Colónia de Angola criou um Conselho 

de Inspeção da Instrução Pública, assumindo, desta forma, a responsabilidade pelo 

controlo da Instrução Pública colonial. O quarto período vai de 1919 até ao ano de 

1974, ou seja, o fim da era colonial e do Estado Novo, que deu à educação uma feição 

mobilizadora da ideologia. O quinto e último período é o da Angola independente, que 

começa em 1975 e se prolonga até aos presentes dias (Mineiro, 2007). 

Angola independente já conheceu duas reformas educativas. A primeira data de 

1980 e serviu para se afastar do sistema seguido pelo governo português antes de 

libertar o território, já que a nova realidade angolana se pautava pelo sistema político-

económico dos países da Europa do Leste e de Cuba. 
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Paralelamente, procedeu-se a uma reestruturação e expansão do sistema de 

ensino geral, concebido para, ao menos tendencialmente, abranger a totalidade da 

população. Na sua versão regular, destinada à população em idade escolar, este 

sistema passou a compreender oito anos: quatro de ensino primário, dois de ensino 

pós-primário e dois de ensino complementar. Na sua versão para adolescentes e 

adultos que não frequentaram a escola enquanto crianças, um programa comprimido 

era ministrado em seis anos. Este sistema chegou a ser implantado na quase 

totalidade do território, sendo, para o efeito, essencial a cooperação cubana, que, de 

certo modo, substituía os professores luso-angolanos que, durante o período colonial, 

tinham sido o suporte indispensável de todo o ensino, mas que haviam deixado o país 

na altura da independência. 

Na continuação do ensino básico, foi estabelecido um ensino médio de quatro 

anos (da 9.ª à 12.ª classe). Boa parte das respetivas escolas tinha como objetivo uma 

formação técnico-profissional nos mais diversos ramos, inclusive no da formação de 

professores. A conclusão da 12.ª classe dava acesso ao ensino superior. Criaram-se 

também, a nível médio, escolas de ensino pré-universitário (PUNIV), especialmente 

desenhadas para, em menos tempo, permitir o acesso a estudos superiores em letras 

e ciências naturais. 

Para o ensino superior, existia apenas a Universidade de Angola. Esta era a 

sucessora da Universidade de Luanda e passou, em 1979, a chamar-se Universidade 

Agostinho Neto. Embora compreendesse várias faculdades, situadas em Luanda e no 

Huambo, esta universidade não tinha condições para corresponder à procura gerada 

pela expansão do ensino, antes e depois da independência – ainda por cima com o 

seu corpo docente drasticamente reduzido, com a saída dos professores luso-

angolanos, só parcialmente substituídos por cooperantes cubanos, alemães (da RDA) 

e russos. Por esta razão, o MPLA estabeleceu um sistema de bolsas que permitiu, no 

decorrer dos anos, a vários milhares de alunos, realizar estudos universitários em 

diferentes países – principalmente em Cuba, mas também na União Soviética, na 

República Democrática Alemã, em Portugal e na Polónia. 

Tendo em conta as orientações fundamentais para o desenvolvimento 

económico-social da República Popular de Angola no período de 1978–1980, as 

decisões saídas do 1.º congresso sobre a política educativa definiram como objetivos 

do sistema de educação e ensino o seguinte: 

 Formar as novas gerações e todo o povo trabalhador sobre a base da 

ideologia marxista-leninista; 

 Desenvolver as capacidades físicas e intelectuais de forma a que todo o 

cidadão possa participar ativamente na construção da nova sociedade; 
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 Desenvolver a consciência nacional e o respeito pelos valores tradicionais; 

 Desenvolver o amor ao estudo e o trabalho coletivo e o respeito pelos bens 

que constituem a propriedade do povo angolano; 

 Desenvolver a unidade nacional; 

 Garantir o desenvolvimento económico e social e a elevação do nível de vida 

da população. 

 

Segundo Francisca do Espírito Santo, citada por Alberto Nguluve (2010, p. 66), o 

sistema educacional desenvolvido na primeira reforma (1976) baseou-se 

fundamentalmente nos seguintes pilares: aumento de oportunidades educativas; 

gratuitidade do ensino primário (da 1.ª à 4.ª classe), obrigatoriedade de frequentar o 

primeiro nível; e aperfeiçoamento pedagógico do seu corpo docente. 

De acordo com o Decreto n.º 40/80, de 14 de maio, o sistema educacional em 

vigor desde 1978 constituía-se em subsistemas que compreendiam as seguintes 

etapas: Educação Pré-escolar; Ensino Básio (de três níveis – o primeiro, da 1.ª à 4.ª 

classe; o segundo, da 5.ª à 6.ª classe; e o terceiro, da 7.ª à 8.ª classe); Ensino Médio 

(dividido em técnico e normal); Ensino Superior (que inclui o bacharelato, até ao 

terceiro ano, e a licenciatura, até ao quarto ano ou quinto ano, dependendo do curso); 

Ensino e Alfabetização de Adultos (cf. Tabela 1). 

 

Modelo de ensino angolano 

Educação Pré-Escolar  Ensino Básico 

(Regular, Adulto e Especial) 

Ensino Médio ou  

Pré-Universitário 

Ensino Superior 

Creche 1º nível – 1.ª à 4.ª classe 

Obrigatório   

Medio – Normal  

(9.ª à 12.ª classe) 

 

-------------------- 

Jardim de Infância  2º nível – 5.ª à 6.ª classe  

(formação profissional)  

Medio – Técnico  

(9.ª à 12.ª classe) 

1º Nível (do 1.º ao 3.º ano) 

Bacharelato 

Iniciação 3º nível – 7.ª à 8.ª classe  

(formação profissional)  

Pré-Universitário 

(9.ª à 11.ª classe) 

2º Nível (do 4.º ao 5.º ano) 

Licenciatura  

        

Tabela 1 – Modelo de ensino Angolano 

 

Em 31 de dezembro de 2001, o Parlamento angolano aprova a Lei n.º 13, que 

modifica todo o figurino educativo anterior, servindo, assim, de Lei de Bases do 

Sistema Educativo de Angola (LBSE), sistema que também viria a ser centralizado, 

laico e gratuito, mas, desta vez, em moldes mais consentâneos com a realidade em 
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que se vive. A Lei n.º 13/01 serve de ponto de partida para a segunda Reforma 

Educativa do Ensino em Angola independente, que entrou em vigor em 2004. 

O atual sistema educativo angolano é teoricamente laico, integrante, democrático, 

gratuito e obrigatório ao nível do ensino primário, e do tipo centralizado coordenado. 

Benedito (2012) refere que “o atual sistema de educação comporta a educação pré-

escolar e a educação escolar, esta com três sistemas de ensino: o ensino primário, o 

ensino secundário e o ensino superior”. A educação pré-escolar assegura a preparação 

para o ensino sistemático no ensino primário. O ensino primário, obrigatório, unificado e 

com seis anos de escolaridade, prepara os alunos para a continuação dos estudos no 

ensino secundário e oferece um ensino geral em monodocência, comportando a 

educação regular e a educação de adultos (Mineiro, 2007).  

O ensino secundário está repartido em dois ciclos. O 1.º ciclo oferece, por um 

lado, uma formação geral (subdividida em educação regular e educação de adultos), 

com a duração de 3 anos de escolaridade e, por outro lado, uma formação profissional 

básica, destinada a preparar jovens e adultos para o ingresso na vida ativa. O 2.º ciclo 

do ensino secundário oferece, por um lado, uma formação geral na continuação da 

educação regular e da educação de adultos, iniciadas no 1.º ciclo, com a duração de 3 

anos de escolaridade e, por outro lado, duas formações profissionalizantes, sendo a 

formação média normal destinada à formação de professores para o ensino primário e 

a formação média técnica destinada à formação de técnicos para os diferentes ramos 

de atividade. Estes dois tipos de formação profissionalizantes têm uma duração de 4 

anos de escolaridade (Mineiro, 2007).  

O ensino superior tem dois níveis de formação: o nível de graduação e o de pós-

graduação. A graduação comporta o bacharelato, com 3 anos de duração e um caráter 

terminal; e a licenciatura, com uma duração variável entre os quatro e os seis anos de 

formação. A pós-graduação pode ser académica ou profissional. A pós-graduação 

académica compreende o mestrado, com uma duração variável entre os dois e os três 

anos; e o doutoramento, cuja duração varia entre os quatro e os cinco anos. A pós-

graduação profissional compreende a especialização, de duração nunca superior a um 

ano. O sistema possui, além disso, modalidades de ensino que vão desde a educação 

especial, a educação extraescolar e a educação à distância.  

Convém referir que o n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 13/01 ou LBSE (2001) informa 

que a educação em Angola se realiza através de um sistema unificado, constituído 

pelos seguintes subsistemas de ensino: subsistema de educação pré-escolar, ensino 

geral, ensino técnico-profissional, formação de professores, educação de adultos e 

ensino superior. Cada um destes subsistemas, excetuando o do ensino superior, tem 

uma Direção Nacional ao nível do Ministério de Educação (Figura 15). 
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Figura 15 – Organograma da constituição do Ministério da Educação 

Fonte: MED, 1976 

 

A escola, sendo um lugar privilegiado para a aquisição de conhecimentos 

científicos e técnicos, promove simultaneamente o desenvolvimento de atitudes, 

hábitos e habilidades nos alunos, com vista a facilitar o seu empenho nas exigências 

do progresso técnico e científico. A Química, tal como outras ciências, apresenta-se ao 

aluno como “uma ciência eminentemente relevante, tanto do ponto de vista prático, 

como intelectual e cultural, de conteúdos estruturados, mas inacabados, e 

fundamentalmente experimental nos seus métodos”. Com os conhecimentos que já 

tem dos anos anteriores, o aluno vai começar a descobrir como a Química é uma 

ciência interessante, fortemente relacionada com a vida e o mundo em que vive. 

Em Angola, o ensino da Tabela Periódica começa a ser ministrado a partir do 8.º 

ano de escolaridade (ensino básico). Procura-se atingir um conjunto de objetivos que 

possam despertar o interesse dos alunos sobre o tema da Tabela Periódica, sendo o 

processo de ensino e aprendizagem baseado nos manuais e programas escolares, 

fornecido pelo Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento de Educação 

(INIDE), órgão competente na distribuição do material escolar do subsistema de 

ensino angolano. 

Começa-se o tema da Tabela Periódica relembrando os conhecimentos 

adquiridos no 7.º ano de escolaridade, tendo em conta, ainda, o pensamento dos 
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filósofos gregos e acabando por referir, muito sumariamente, os vários modelos de 

átomos, visto que estes têm, acima de tudo, interesse essencialmente histórico. É 

fundamental apresentar uma conceção correta e atual do átomo, exemplificando a sua 

constituição com os primeiros elementos da Tabela Periódica.  

Os professores, apoiando-se nos programas escolares, fazem uma planificação 

dos conteúdos a abordar durante as aulas. Para o tema da Tabela Periódica, no 8.º 

ano de escolaridade, o programa apresenta um único tema: “a Tabela Periódica dos 

elementos”, que destaca a importância da mesma. O tema aparece dividido em 4 

subtemas de conteúdo básico ou essencial (Tabela 2): 

 
 8ª classe  

 

A tabela periódica dos elementos 

Subtemas Objetivos específicos Sugestão metodológica 

Primeiras tentativas de 

classificação dos elementos 

químicos até Mendeleiev. 

Reconhecer a importância da 

tabela periódica;  

Explicar, numa perspetiva histórica, 

a tabela periódica até Mendeleiev;  

Identificar as várias tabelas 

periódicas. 

Nesta primeira abordagem da 

tabela periódica, não deve dar-

se ênfase à perspetiva histórica 

do seu desenvolvimento, nem 

falar de configurações 

eletrónicas. 

Estrutura da tabela periódica atual.  

Lei periódica.  

Metais e não metais. 

Propriedades e caraterísticas dos 

metais.  

Periodicidade do tamanho do 

átomo 

Reconhecer a importância da 

tabela periódica; 

Explicar numa perspetiva histórica 

a tabela periódica até Mendeleiev; 

Identificar as várias tabelas 

periódicas. 

Explicar a importância da Lei 

periódica. 

Semelhanças nas propriedades das 

substâncias elementares.  

Família de metais e de não metais: 

metais alcalinos, alcalinoterrosos, 

halogéneos e gases raros. 

Comparar as propriedades dos 

metais com as dos não metais; 

Comparar as características dos 

metais com as dos não metais: 

metais alcalinos, alcalinoterrosos, 

halogéneos, gases raros. 

Pela sua importância para a 

escrita de fórmulas químicas, 

poderá apenas relacionar-se o 

número do grupo da tabela 

periódica com os eletrões de 

valência. 

Regularidades dos elementos na 

tabela periódica.  

Estabilidade do átomo e eletrões 

Descrever a variação regular do 

tamanho dos átomos ao longo dos 

períodos e dos grupos dos 20 

primeiros elementos. 

Explicar a importância da 

organização dos elementos na 

tabela periódica.  

 

Tabela 2 – Programa de Química da 8.ª classe 
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Repare-se que o desenvolvimento deste tema é apresentado aos alunos com o 

aprofundamento da noção de elementos, uma vez que eles já foram familiarizados 

com a temática no 7.º ano de escolaridade.  

Dando seguimento ao ensino e aprendizagem da Tabela Periódica no 9.º ano de 

escolaridade, o(a) professor(a) começará por fazer uma breve referência à Tabela 

Periódica, centrando-se depois na caraterização dos elementos do grupo XVI e 

salientado a sua importância. Partindo dos óxidos de enxofre na Natureza (e de como 

eles se formam), deverá referir as suas propriedades e, pelo diálogo, encaminhar os 

alunos para a compreensão do fenómeno de formação de chuvas ácidas (ácido 

sulfúrico e ácido sulfuroso) partir dos óxidos de enxofre.      

No 9.º ano de escolaridade, o programa também apresenta um único tema sobre 

a Tabela Periódica (estudo do grupo XVI), subdividido em 5 subtemas (Tabela 3): 

 9ª classe  

 

Estudo do grupo XVI 

Subtemas Objetivos específicos Sugestão 
metodológica 

Os elementos do grupo XVI e 

a sua posição na tabela 

periódica 

Identificar os elementos na tabela periódica; 

Representar os símbolos dos elementos do grupo 16; 

Distinguir os elementos do grupo 16 de elementos de 

outros grupos;Distinguir a estrutura eletrónica dos 

elementos do grupo 16 da de outros grupos. 

Fazer uma breve 

referência histórica 

dos elementos da 

tabela periódica. 

Estrutura eletrónica e 

propriedade química dos 

elementos do grupo 

Descrever as propriedades físicas e químicas do 

oxigénio 

 

O oxigénio 

Estrutura do átomo e da 

molécula Estado natural  

Obtenção no laboratório 

Propriedades. Aplicações 

Representar a estrutura do átomo e da molécula do 

oxigénio;  

Descrever o estado natural do oxigénio; 

Obter em laboratório o oxigénio. 

Fazer referência à 

importância do 

oxigénio nas nossas 

vidas. 

O enxofre  

Estrutura do átomo e da 

molécula Estado natural 

Alotropia  

Propriedades e aplicações 

Representar a estrutura do átomo e da molécula do 

enxofre; 

Descrever o estado natural do enxofre; 

Representar as fórmulas alotrópicas do enxofre;  

Enunciar as propriedades do enxofre 

Representar 

esquemas que 

ilustrem a estrutura 

do átomo do enxofre.  

Os óxidos de enxofre na 

natureza Estrutura molecular 

Propriedades 

Formação de chuvas ácidas 

Consequências das chuvas 

ácidas  

 

Descrever as aplicações do enxofre; 

Representar a estrutura molecular dos óxidos de 

enxofre na natureza; 

Descrever as propriedades físicas e químicas do 

enxofre; Escrever as equações de formação das 

chuvas ácidas; Explicar as consequências das chuvas 

ácidas. 

Explicar os cuidados 

que devemos ter em 

conta com as chuvas 

ácidas.  

Tabela 3 – Programa de Química da 9.ª classe 
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O ensino da Tabela Periódica em Angola amplia-se aos alunos do ensino médio, 

que compreende o 10.º, 11.º, 12.º e 13.º anos de escolaridade. A melhoria da 

qualidade científica e técnica dos professores constitui uma das condições 

fundamentais para promover e elevar o nível de qualidade do ensino, de modo a 

adaptar-se às mudanças socioeconómicas do país. A Química proporciona um apoio 

ao desenvolvimento do aluno, porque, partindo de conhecimentos empíricos e de 

problemas quotidianos, o aluno adquire conceitos básicos da ciência, desenvolvendo o 

seu espírito crítico e analítico, permitindo-lhe compreender alguns fenómenos que 

ocorrem na Natureza. Como ciência teórica e experimental, a Química procura 

compreender o comportamento da matéria e permite a formulação de hipóteses, a 

generalização de factos mediante leis, teorias e conceitos, a construção de modelos 

científicos que permitem relacionar o mundo macroscópico com o microscópico. 

O aprender Química ainda é visto com grande preconceito pelos alunos do 

ensino médio, principalmente no 10.º ano. Contudo, uma forma de amenizar esse 

problema é substituir a metodologia tradicional por uma metodologia mais dinâmica e 

inovadora. Ao abordar este tema (Tabela Periódica), é importante que o professor faça 

uma revisão geral sobre a lei periódica, a Tabela Periódica e a posição dos elementos 

na tabela. Em seguida, deve começar-se a mencionar as propriedades periódicas, 

realçando que, nestas, os valores se repetem numa certa ordem de grandeza, à 

medida que aumenta o número atómico: são exemplos a energia de ionização, o raio 

atómico (tamanho dos átomos) e a eletronegatividade. No 10.º ano de escolaridade, o 

programa de Química apresenta um único tema: “Estrutura do átomo e a Tabela 

Periódica”, estudando-se com profundidade dois subtemas (Tabela 4): 

 

 10ª classe  

 

Estrutura do átomo e a tabela periódica 

Subtemas Objetivos específico Sugestão metodológica 

Teoria atómico molecular Representar o movimento químico 

como um dos movimentos que 

caracterizam a matéria 

Nesta unidade, o professor explica os 

modelos atómicos propostos pelos 

quatro cientistas, destacando sempre a 

evolução de um modelo para outro, até 

se chegar ao modelo atómico mais 

desenvolvido, que é o de Bohr, 

realçando os seus postulados. 

A estrutura eletrónica Compreender que as estruturas 

eletrónicas dos átomos são modelos 

Explicar o que são orbitais e a 

representação dos números quânticos, 
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científicos para explicar os fenómenos 

químicos; 

com alguns exemplos, para melhor 

compreensão dos estudantes, pois os 

mesmos devem saber que os números 

quânticos não são independentes entre 

si e que os valores permitidos também 

não são independentes. 

Classificação periódica Explicar a Lei periódica e tabela 

periódica, aplicar a lei periódica para 

configurar a tabela periódica dos 

elementos 

Ao abordar este tema, é importante 

que o professor faça uma revisão geral 

sobre a lei periódica, a tabela periódica 

e a posição dos elementos na tabela 
 

Tabela 4 – Programa de Química da 10.ª classe 

Se o aluno transitar para a classe seguinte, isto é, o 11.º ano de escolaridade, 

aqui poderá ter a oportunidade de aprender uma “Breve Descrição da Química 

Inorgânica. Química Inorgânica Descritiva”, conteúdo em que se abordam os seguintes 

subtemas (cf. Tabela 5), de forma a aprofundar e complementar a capacidade de 

autoformação do aluno. Saliente-se que a consulta de fontes bibliográficas e o recurso 

a fontes diversas constituirá um meio excelente para a autoaprendizagem. 

 

 11ª classe  

 

Breve Descrição da Química Inorgânica. Química Inorgânica Descritiva 

Subtemas Objetivos específicos Sugestão metodológica 

Estudo do grupo II Conhecer as principais 

propriedades das substâncias 

inorgânicas 

Utiliza-se a partir de temas 

organizadores dos conteúdos que 

estão a ser trabalhados. Terá como 

caráter aprofundar e complementar 

capacidades de autoformação.  

Estudo do grupo XV Idem Trabalhos individuais  

 

Estudo do grupo XIV. 

Características gerais 

Idem Trabalhos em grupo  

 

Tabela 5 – Programa de Química da 11.ª classe 

 

Em Angola, o processo de ensino destas temáticas é conduzido pelo professor 

sem o auxílio de meios didáticos capazes de levar os alunos a uma compreensão 

significativa, sendo o método mais usual o expositivo. Daí que surja a necessidade de 

utilização de outros meios para o desenvolvimento das aulas, baseados, por exemplo, 

nas tecnologias de comunicação e informação, como, por exemplo, a utilização do 

computador com uma Tabela Periódica digital e a instalação de jogos didáticos.  
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A Tabela 6 abaixo indica o número de tempos letivos que um professor de 

Química tem, por cada classe, para lecionar a matéria, de acordo com o INIDE. 

 

Tempos letivos por cada classe para a disciplina de Química 

8ª classe 9ª classe 10ª classe 11ª classe 

2 tempos por semana  

(= 90 minutos)  

2 tempos por semana  

(= 90 minutos) 

4 tempos por semana  

(= 180 minutos) 

4 tempos por semana 

 (= 180 minutos) 
 

Tabela 6 – Distribuição de horário no subsistema de ensino de Angola 

A Química ministrada em 85% das escolas angolanas é feita com escassos 

recursos didáticos. As aulas com recurso a atividades em laboratório são praticamente 

inexistentes; portanto, o ensino desta ciência é completamente teórico, apesar de se 

tratar de uma ciência prática e experimental. Os alunos terminam o ensino médio (13.º 

ano) sem realizar a mais simples experiência, mesmo para demonstrar a presença do 

oxigénio na composição do ar, por exemplo, para a qual não seria preciso nenhum 

laboratório de ponta. 

Em Angola, a maioria dos professores que se forma nesta especialidade também 

não teve aulas que envolvam  atividades laboratoriais, uma das razões que os leva a 

transmitir os conhecimentos da Química sem atividades experimentais, aumentando, 

assim, as dificuldades de aprendizagem, ainda mais quando se trata de um conteúdo 

que é, pela sua natureza, abstrato, como é o caso da Tabela Periódica. 
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Capítulo 3. Tabela periódica multimédia – 

estudo sobre o impacto em alunos angolanos 

(futuros professores) 

3.1. Descrição da ferramenta digital “TP multimédia” 

Uma das especificidades da Tabela Periódica Multimédia é a possibilidade de se 

poder consultar facilmente por via digital. Esta ferramenta permite ao utilizador uma 

visão geral sobre aquilo que se pode estudar, proporcionando buscas mais rápidas e 

eficazes e evitando que o aluno se sinta perdido no oceano de informações. Todos os 

ícones/janelas presentes na tabela surgem, sob a forma de menu de opções, na parte 

superior da Tabela Periódica. 

É possível usar este software com um computador pessoal compatível IBM, com 

placa gráfica VGA, disco duro, rato a funcionar em ambiente Windows. O software 

resultou de uma iniciativa de Gil, Paiva & Marques (2012), no contexto do projeto 

“Softciências”, uma parceria das Sociedades Portuguesa de Física, Química e 

Matemática. A primeira página da Tabela Periódica pode ser vista na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Interação inicial do software TP v. 2.0 

 

Para se dar início à interação com a Tabela Periódica Multimédia e a interpretar 

de forma correta, devemos compreender que a mesma apresenta 9 janelas/ícones que 

podem ser analisadas da esquerda para a direta, numerados de 1 a 9: 
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1. Abrir e fechar a janela da Tabela Periódica, para depois se selecionar o 

elemento químico que se pretende estudar. 

2. Abrir e fechar a legenda da Tabela Periódica. 

3. O ícone “todos” elementos permite selecionar períodos, grupo, estado físico, 

classe de substâncias e família. 

4. Clicando no ícone com seta, entra-se na enciclopédia dos elementos, 

sistema periódico, bibliografia dos cientistas, bibliografia usada na sua 

execução e consultar os autores. 

5. Acedendo à galeria de imagens, pode observar-se figuras: substâncias 

elementares, imagens dos cientistas, enquanto, através do vídeo, se vê os 

gases nobres, utilização de hidrogénio em dirigíveis. 

6. Abrir janelas de gráficos. 

7. Abrir uma janela de listagens de propriedades, como: número atómico e 

massa atómica. 

8. Abrir e fechar a legenda do resumo das propriedades de um determinado 

elemento químico, como: eletronegatividade e configuração eletrónica. 

9. Abrir e fechar legenda dos isótopos. 

 

Quando abrimos uma determinada janela, aparece a informação em síntese de 

um elemento. Por exemplo, se, na opção “todos”, selecionamos período, aparecem os 

mesmos pintados a várias cores; a cor azul que aparece na opção indica que é a 

propriedade escolhida (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Janela da Tabela Periódica, quando está selecionada a opção “período” 
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Acedendo à galeria de imagens, é possível ver figuras referentes a substâncias 

elementares, a cientistas, a minerais, a aplicações, compostos de substâncias, e 

vídeos das diferentes reações químicas. Esse ícone permite-nos explorar todas as 

propriedades químicas acima descritas, de modo a compreendermos, passo a passo, 

a Tabela Multimédia.  

O utilizador pode consultar a biografia de alguns cientistas importantes, a história 

da organização dos elementos químicos de acordo com as sucessivas descobertas 

dos mesmos, entre outras opções, assinaladas a azul.   

As cores representam diferentes substâncias dos diferentes elementos químicos 

que constituem a Tabela Periódica. O mesmo seria diferente se quiséssemos 

selecionar a opção “grupos”, pois haveria uma alteração na distribuição das cores no 

formato da Tabela Periódica multimédia, como podemos observar na Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Janela da Tabela Periódica, quando está selecionada a opção “grupo” 

 

No mesmo formato da tabela, se for selecionando um determinado elemento 

químico, aparece a sua identidade. O utilizador terá acesso a uma vasta e variada 

informação sobre esse elemento. Poderá saber um pouco sobre a sua descoberta, 

aplicações, ação biológica, propriedades químicas. 

A “navegação” é muito fácil, pois existem sempre setas que possibilitam o 

avanço ou recuo das páginas, e os ícones de acesso direto à Tabela Periódica estão 

sempre presentes, para facilitar a escolha de um novo elemento. 
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Ao clicar sobre a seta para o lado direto ou para o lado esquerdo, avança-se ou 

recua-se uma página sobre a história da Tabela Periódica. Se se clicar sobre a seta 

para cima, volta-se à página principal. 

No “perfil do elemento” (Figura 19), pode-se consultar as propriedades relativas 

ao próprio elemento (Bilhete de identidade), as propriedades das respetivas 

substâncias elementares (Substâncias), outras propriedades e ainda curiosidades 

sobre esse elemento químico, nomeadamente a sua história. Para escolher cada uma 

destas opções, clica-se com o rato no nome do elemento e, se explorarmos mais 

detalhadamente os ícones à sua esquerda, poderemos aceder a outras propriedades 

que a constituem. 

 

 

Figura 19 – Ficha de identidade de um elemento químico 

 

Os elementos químicos com número atómico superior a 103 apresentam 

informação incompleta.  

Escolhendo, na interação inicial, a opção “abrir gráfico”, podemos formar vários 

gráficos, selecionando duas propriedades, por exemplo: número atómico como 

primeira opção, clicando no (x), e em seguida selecionando no (y) raio atómico e, por 

fim, clicando em OK. Constrói-se, assim, um determinado gráfico à escolha. A opção 

gráfica tem várias outras propriedades, que podem ser usadas com o fim de criar mais 

gráficos. Pode ainda observar-se os vários tipos de famílias existentes na Tabela 

Periódica, se selecionarmos a propriedade “família” (Figura 20). 
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Figura 20 – Menu para formar gráficos 

 

Observando os menus, verifica-se que existem muitas opções de pesquisa, 

organizadas em dois níveis diferentes. Esta forma de organização é muito útil quando 

o conteúdo-mãe é muito longo, contemplando os principais conceitos/conteúdos 

associados à noção de elemento químico. Depois de explorar a ficha de determinado 

elemento, fica-se com uma visão geral sobre o elemento em estudo, podendo até 

buscar-se mais informações. 

Convém salientar que a Tabela Periódica digital possibilita uma multiplicidade de 

interações e é muito rica em conteúdo, o qual é apresentado sob a forma de 

hipertextos ou estruturado em vários níveis. O programa/software mostra-se coerente 

nas imagens, tipo de letra, texto, vídeos, etc.   

Apesar de todas as qualidades já referidas, a Tabela Periódica acima descrita 

tem o inconveniente de exigir constantemente o uso do rato para consultar todas as 

informações de uma dada janela/ícone. Pelo facto de esta Tabela Periódica reunir uma 

imensidão de elementos e ser multifacetada, é difícil descrevê-la em poucas linhas, 

mas devemos olhar as principais potencialidades. 

 

3.1.1. Modo de operação, comandos e potencialidades da TP digital 

 

A Tabela Periódica é considerada uma das mais importantes ferramentas na 

Química. É um suporte diário para os alunos, sugere novos caminhos de investigação 

para os profissionais e fornece uma organização sucinta de todos os elementos 

químicos. O aparecimento de várias Tabelas Periódicas multimédia tornou possível 

aceder a uma grande quantidade de informação de um modo mais rápido e cómodo. 
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No entanto, muitas vezes, apenas mudou o suporte em que é apresentado o conjunto 

de características dos elementos: antes utilizava-se o papel e agora tudo se projeta 

num monitor. A tabela ilustrada na Figura 18 pode ser operada da seguinte maneira: 

Depois de instalado o software “Tabela Periódica” no disco duro do computador, 

ao clicar com o botão direto do rato, já estará a abrir a Tabela Periódica. Vai então 

aparecer a imagem da Tabela Periódica v. 2.0, ilustrada na Figura 16, acima. 

No formato da tabela, é-lhe apresentado um perfil dos elementos que se podem 

explorar na “Tabela Periódica”. Com o rato, clicar no nome do elemento marcado pelo 

utilizador. Para o selecionar, basta posicionar o rato no quadrado respetivo e clicar. 

Aparece, então, “propriedades” do elemento, conforme se pode observar na Figura 21. 

 

 
Figura 21 – O “perfil do elemento” para o Boro, na opção “Bilhete de identidade” 

 

No mesmo passo, se clicar no botão direto do rato, aparece o resumo do 

respetivo elemento químico, sendo necessário o uso de uma caneta para tomar notas 

sobre a informação, que pode ser fundamental. 

 
Figura 22 – Resumo de um elemento químico 
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Cada elemento apresenta um bilhete de identidade, como podemos constatar. 

Na opção “Bilhete de identidade”, pode observar-se a “impressão digital” do elemento 

(esboço da nuvem eletrónica) e os seguintes dados: 

- Nome do elemento; 

- Símbolo químico; 

- Número atómico; 

- Massa atómica relativa; 

- Abundância na Terra (+: informação gráfica); 

- Abundância no Sol (+: informação gráfica); 

- Energia de ionização (+: energias de ionização sucessivas: 2ª, 3ª, etc.); 

- Energias de ionização atómica. Apenas para elementos até Z = 12. Trata-se 

dos valores de energia mínima necessários à remoção de um eletrão de cada nível, 

obtidos por espectroscopia fotoeletrónica; 

- Iões mais comuns; 

- Raio atómico (+: raio covalente, raio de Van der Waals, raio iónico); 

- Isótopos (+: nuclídeos, massas atómicas, abundâncias isotópicas, semivida, 

decaimentos, usos mais comuns); 

- Cada elemento químico apresenta imagem de uma rede cúbica, mostrando o 

movimento aleatório de cada elemento; 

- Contém vídeos que apresentam o processo de combustão de alguns gases. 

 

 
Figura 23 – “Bilhete de identidade” do elemento oxigénio “Abundância na Terra” 

 

Os “perfis dos elementos”, e concretamente as “imagens” de cada átomo, 

poderão aparecer no écran do computador, desde que o mesmo tenha o sistema 
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operativo Windows e a possibilidade de fazer “pritSc”. Sempre que a janela da Tabela 

Periódica estiver em cima de alguma coisa que se queira ver, é possível arrastá-la. 

Para isso, coloca-se o cursor sobre a barra azul e pressiona-se o botão esquerdo do 

rato, sem o largar. Movimenta-se, então, o rato de forma a mover a janela para o local 

requerido. Quando estiver sobre o local, já se pode largar o botão do rato.   

As características principais do software da Tabela Periódica digital são: 

 Informação detalhada sobre cada elemento; 

 Detalhes de isótopos; 

 Imagens para cada elemento; 

 Metais, não-metais e metaloides; 

 Gráficos das propriedades importantes do elemento; 

 Biografias para os cientistas e descobridores de elementos; 

 Visualização dos estados dos elementos à temperatura ambiente;  

 Pesquisa em todas as páginas de elementos; 

 Visão geral versátil de todos os dados importantes dos elementos químicos, 

como pontos de fusão, afinidade eletrónica, eletronegatividade, configuração 

eletrónica, raios, massa, energia de ionização; 

 Ferramenta para visualizar as linhas espectrais de cada elemento. 

 

O manual do software apresenta-nos uma gama variada de informações, que 

iremos ilustrar de maneira sucinta. Uma das informações constantes nesse manual do 

software são as curiosidades sobre os elementos químicos. Quando bem exploradas 

pelos alunos, poderão potenciar os seus conhecimentos sobre as várias descobertas 

dos elementos.  

 

3.2. Roteiros de exploração 

No sentido de fornecer “pragmatismo pedagógico” a muitos programas de 

software educativo, as experiências têm demonstrado a necessidade de guiar 

minimamente os alunos na exploração dos recursos digitais. 

A educação vem-se mostrando cada vez mais inserida no processo de evolução 

tecnológica; por exemplo, através da informática, com o uso de softwares aplicados ao 

ensino. A Química, por sua vez, tem sido beneficiada neste novo momento da 

educação, pois, apesar de ser uma ciência experimental, a visualização dos conceitos 

é fundamental para o seu entendimento e o uso das tecnologias computacionais é 

uma importante ferramenta pedagógica (Moura et al., 2012). 
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As tecnologias representam hoje, para os alunos, um meio indispensável e 

atraente de aprendizagem. Podemos, então, reafirmar que a informática, no processo 

de aprendizagem, traz para a sala de aula a possibilidade de aprender em ambientes 

construtivistas, mais adaptados à realidade da escola dos novos tempos, integradora 

de inovação. Na idade escolar, os alunos estão já viciados no “clicar do rato”, 

explorando o que se lhes apresenta em suporte informático de uma forma rápida e 

pouco refletida (alguns estudos refletem que esta atitude é mais observável nos 

rapazes do que nas raparigas). É sabido que os alunos só param para refletir se, de 

algum modo, a aplicação multimédia os obrigar. 

E, quando se trata de conteúdos relativamente abstratos, como no caso da 

Tabela Periódica, ao serem explorados através de computadores, torna-se necessário 

orientar os alunos, com fichas de atividades ou roteiros de exploração. Vários estudos 

desenvolvidos em terreno escolar também provaram que os alunos que manipulam o 

software com recurso a roteiros de exploração apresentam melhores resultados do 

que os seus colegas que, usando o mesmo software, o fazem de forma mais livre, sem 

utilizar um roteiro (Paiva & Costa, 2005). 

Sempre que se trata de software educativo (aplicação multimédia com fins 

educacionais), a atitude dos alunos não é diferente. Perante este facto, o professor, 

que já tem como papel integrar, de forma oportuna, em termos didáticos, as novas 

tecnologias, assume também a responsabilidade pela forma como os alunos exploram 

os programas educativos. Ora, o professor depara-se com um problema, porque a 

maioria dos recursos para o ensino não é autossuficiente, ou seja, embora permita 

uma rica exploração pedagógica, não possui meios para travar os “cliques” sucessivos 

dos alunos. 

Independentemente de aspetos de investigação em tecnologia educativa, quem já 

usou software educativo com os seus alunos, sabe da tendência que estes têm para 

“correrem depressa” as aplicações, não tirando o desejável proveito da tecnologia. 

(…) A ideia com que se fica é que, face ao software educativo, os alunos “engolem” 

mais do que “mastigam.” (Paiva, 2007, p. 25) 

Por outro lado, foi provado, por vários estudos, que os alunos, quando vão ter 

aulas em que o computador é usado como meio de ensino, apresentam particular 

entusiasmo e ficam motivados para qualquer desafio que lhes seja colocado. Por isso, 

o professor é figura importante nesse meio, pois irá ser o intermediário entre o aluno e 

a tecnologia do software, guiada por roteiro, desmistificando, assim, a suposição de 

que a informática é capaz de substituir o professor.  

Para evitar que os alunos façam clique aqui, clique acolá, e para contribuir para 

o êxito desta investigação, elaborámos um roteiro, com o objetivo de guiar o aluno na 
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exploração do software educativo da Tabela Periódica digital atrás descrita. Uma vez 

que nem todos os alunos sabem manusear o computador com facilidade, foi 

necessário que as primeiras indicações fossem simples e pormenorizadas. A 

apresentação de imagens no ecrã foi de grande utilidade para os alunos, pois 

ajudou-os a situarem-se e a perceberem melhor a mensagem. 

Os roteiros de exploração têm como objetivo primordial estabelecer uma ponte 

entre o software educativo e os objetivos de aprendizagem que se pretendem 

alcançar. Assim, devem incutir no aluno o gosto pela pesquisa, pela reflexão, pela 

participação ativa na construção do conhecimento e pela aprendizagem. No final da 

exploração do software, o aluno sentirá uma satisfação pessoal acrescida se 

conseguir responder a todos os desafios propostos.  

Como todos os outros materiais didáticos, os roteiros de exploração também 

devem utilizar uma linguagem simples e adequada aos alunos, tendo presente o rigor 

científico exigido, e lembrar, em cada momento, quais os objetivos que regem o 

trabalho. Normalmente, os roteiros de exploração fornecem um conjunto de 

informações operacionais relacionadas com o funcionamento da aplicação multimédia 

e, em simultâneo, apresentam questões que exigem mais ou menos reflexão, mas que 

envolvem seleção de informação. 

Neste contexto, os roteiros de exploração podem revelar-se um instrumento 

muito útil, senão mesmo indispensável, pois podem ser entendidos como uma 

ferramenta que enriquece a aplicação pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação. 

Segundo Paiva & Costa (2005), apresentamos de seguida um conjunto de 

características gerais que os roteiros devem ou podem conter: 

 Intercalar “dicas” de natureza operacional com outras reflexivas; 

 Incluir print-screens da aplicação que permitam ao aluno explorá-la 

facilmente (a carência técnica não deve constituir um impedimento à 

aprendizagem); 

 Encorajar a discussão (interação construtivista), pelo que os alunos devem 

ser organizados em pequenos grupos;  

 Ter complexidade crescente, podendo mesmo terminar com perguntas de 

caráter mais aberto ou com pesquisas suplementares na Internet que 

possam passar pela apresentação de trabalhos;  

 Ser em papel ou em formato digital;  

 Ser flexíveis, no sentido de se adaptarem ao perfil, ao meio socioeconómico, 

à faixa etária e ao desenvolvimento cognitivo dos alunos; 
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 Permitir a anotação de registos pessoais à medida que decorre a exploração 

do software, de modo a obrigar os alunos a refletir mais sobre o tema em 

causa e a evitar que a mesma se acelere. 

 

A estas características, devem adicionar-se óbvias qualidades gerais, comuns a 

todos os materiais educativos, como a clareza e a adequação da linguagem, o bom 

senso dos desafios propostos, a dimensão apropriada, etc. 

Para conferir aos roteiros de exploração um cariz mais aberto e construtivista, 

poder-se-á ponderar a oportunidade de contemplar ainda os seguintes vetores: 

 Possibilidade de serem utilizados por alunos individualmente ou em grupos 

de 2 ou 3; 

 Apresentar perguntas finais de natureza mais aberta; 

 Convergir, no final, para a possibilidade de apresentar, aos colegas ou aos 

professores, conclusões/desafios/constrangimentos/descobertas; 

 Incluir, também no final, pesquisas adicionais na Internet, relacionadas com 

o tema. 

 

No conjunto das características acima elencadas, é visível uma aparente 

contradição entre o comportamentalismo (pistas direcionadas/questões fechadas) e o 

construtivismo (questões reflexivas). Mais uma vez, cabe ao professor a tarefa difícil, 

mas desafiante, de conseguir a fusão feliz entre os dois polos, isto é, o docente deve 

conseguir o justo equilíbrio entre correntes "tradicionais" e correntes "modernas" de 

educação (Paiva, 2004). Quer isto dizer que o roteiro não pode ser muito rígido, pois 

estaria a privilegiar o caráter objetivista do comportamentalismo, em detrimento do 

construtivismo. Por outro lado, trabalhar na ausência do roteiro seria uma atitude 

desastrosa.  

Então, o importante é fornecer algumas orientações necessárias (sempre 

importantes no âmbito da educação), bem como formular questões de natureza mais 

fechada, mas não esquecer a formulação de outras que permitam ao aluno construir 

conhecimento e gerar aprendizagem. Os roteiros devem ser abertos, mas não se deve 

cair na liberdade total, muitas vezes defendida pelos mentores do construtivismo. O 

segredo poderá estar em conseguir encontrar o meio-termo entre a liberdade 

construtivista e a mínima orientação (Paiva & Costa, 2005). 

Muito do software educativo que os professores têm ao seu dispor não é, por si 

só, “autossuficiente”, necessitando de elementos que o contextualizem em situações e 

objetivos pedagógicos concretos. Os roteiros de exploração surgem como importantes 
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materiais de apoio à exploração de peças de software educativo, perante uma 

multiplicidade de opções possíveis (Morais & Paiva, 2006). É fundamental fornecer ao 

aluno pistas e indicações para que o caminho percorrido, embora personalizado e 

construído pelo próprio, gere aprendizagens significativas. 

O roteiro aqui apresentado foi elaborado com questões que pudessem ajudar o 

aluno a chegar e a mergulhar num manancial de informações da Tabela Periódica 

digital, tendo sido seguidas as linhas de força apontadas anteriormente sobre roteiros 

de exploração de software em Química. Assim sendo, do roteiro constam questões de 

exercício de memória, de aplicação, de reflexão e de consulta livre no software. Para 

as respostas, foi deixado um espaço entre linhas para os alunos escreverem. Fora, 

deixadas também linhas em branco para a atividade de exploração livre, para que os 

alunos pudessem dar os seus contributos acerca do que acharam do software.  

No passo seguinte, colocaram-se questões e pistas para que os alunos 

acedessem à informação necessária que os conduziria às respostas. Para que se 

conseguisse ir ao encontro da resposta pretendida, foram dadas indicações de como 

se poderia obter a informação relevante. 

Todos os elementos químicos na tabela apresentam a sua distribuição 

eletrónica. Para essa questão, torna-se importante que os alunos explorem elemento 

por elemento, sendo que aparecerá a distribuição eletrónica de cada elemento. Só 

assim é possível encontrar a resposta solicitada. Mas importa dizer que a informação 

aparece logo no primeiro clique em determinado elemento. À medida que se avança 

no roteiro, as indicações para a descoberta das respostas vão diminuindo, uma vez 

que alguns passos se vão repetindo e não há necessidade de os voltar a mencionar. 

Já para as questões de pesquisa livre, por si só, é um desafio que entusiasma os 

alunos, pois eles mostram interesse por tudo, manifestando grande apetência por 

explorar, tendo sido esta a parte que mais tempo consumiu durante o ensaio do 

software. No entanto, a mesma pesquisa fez com que os alunos mergulhassem no 

manancial do software, tendo os mesmos demostrado uma certa aprendizagem 

quando questionados sobre o que haviam explorado durante a consulta livre. 

 

Abaixo, a título ilustrativo, apresentam-se alguns extractos do roteiro de 

exploração adaptado: 

 

 

 –5 - Para compreender algumas propriedades químicas clica no seguinte ícone    
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Quais são as propriedades químicas que têm em comum os elementos do grupo XIV? 

Para encontrar as respostas adequadas às questões acima descritas, deve seguir com rigor as 
orientações que lhe são pedidas para executar e poderá encontrar as soluções. Tratando-se 
das propriedades que os mesmos elementos têm em comum, clicando em cada um dos 
elementos, notará que há uma informação que vai lhe aparecer ao explorar cada elemento 
que eles têm em comum.  

–6 - De modo a saber como varia a condutibilidade elétrica dos elementos metálicos com o 
número atómico, na TP clica no elemento Germano (Ge)    

 

-  em seguida clique em:   . depois selecione em X (número atómico) e em seguida Y 
(condutibilidade elétrica), como ilustra a imagem a seguir: 

  

Ao explorar o elemento Germano, na tabela poderá encontrar como o mesmo elemento tem a 
sua condutibilidade a variar, sendo necessário o seguimento das orientações que lhe são 
indicadas no roteiro. Sendo necessário selecionar os eixos de cada propriedade como está 
descrito acima, assim chegará a ver como a mesma tem variado em função do número 
atómico. 

 

- Como varia o raio atómico dos elementos do grupo XIV, ao longo de um grupo?  

A resposta relativa à questão acima descrita pode ser encontrada selecionando todos os 
elementos do grupo XIV, clicando no ícone de gráficos e selecionando os eixos (x e y) e clicar 
em OK. Formar-se-á um gráfico que explica a variação do comportamento do raio atómico no 
grupo, sendo que a sua leitura e interpretação correta dará a resposta. 

 

- Na distribuição eletrónica, qual é a característica que têm em comum os elementos do 
grupo XIV?  

 

3.3. Contextualização do estudo 

Este estudo decorreu no segundo trimestre do ano letivo de 2018, na Escola de 

Formação dos Professores da Lunda-Norte. Esta escola é constituída por 12 salas de 
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aula, 3 laboratórios e 1 sala de informática. Em primeiro lugar, fez-se o contacto com o 

Conselho Diretivo-Pedagógico e, posteriormente, endereçámos uma carta à Direção 

geral da instituição, manifestando o nosso interesse em fazer uma investigação sobre 

o uso do software educativo Tabela Periódica junto dos alunos da 12.ª classe de 

escolaridade, tendo a Direção da referida instituição manifestado disponibilidade para 

que a mesma fosse realizada. 

Em seguida, manteve-se um contacto direto com o coordenador do turno da 

tarde. Marcou-se, para a semana seguinte, um encontro com o professor da turma B 

da 12.ª classe, tendo a reunião corrido bem. Começou-se a projetar como seria a 

preparação da investigação. Por fim, reuniu-se com o professor de informática, no 

sentido de se criarem as condições para a instalação do software. Terminados com 

êxito todos os acertos administrativos e pedagógicos, começou-se a trabalhar a 

sensibilização dos alunos para a importância da investigação com a qual eram 

solicitados a colaborar. Os alunos prontamente se mostraram disponíveis e ansiosos 

pela aprendizagem, por saberem da novidade que poderiam encontrar no software. 

Dois dias antes do início da investigação, o investigador reuniu-se com o 

professor da turma e começou-se a fazer uma análise do programa e do tema da 

Tabela Periódica nos currículos e manuais escolares que servem de apoio didático 

aos professores de Química, tendo-se concluído que os programas não apresentavam 

problemas de maior. 

Na aula de exploração do software, começou-se por apresentá-lo em datashow e 

por explicar a importância dos recursos digitais. Para que os alunos descobrissem as 

suas potencialidades e estudassem a melhor forma de utilizar a TP digital, explicou-se 

também aos alunos a importância didática do roteiro na exploração do software 

educativo. A elaboração do roteiro obedeceu a uma sequência lógica, de acordo com 

as orientações previstas para a abordagem deste tema e sempre com a preocupação 

de se adaptar às eventuais dificuldades dos alunos.  Os alunos começaram a explorar 

o software com a ajuda do roteiro. A distribuição dos grupos obedeceu a um critério, 

tendo em conta a disponibilidade do número de computadores, tendo sido constituídos 

grupos de dois alunos.  

Ao longo da aula, os alunos foram respondendo às questões propostas, 

seguindo as indicações do roteiro. Durante toda a aula, os alunos foram manifestando 

algumas dificuldades pontuais, cuja resolução foi conseguida com o auxílio do 

investigador. Convém realçar que essas dificuldades eram esperadas com maior 

impacto por se saber que muitos dos alunos não têm domínio do manejo do 

computador e, para muitos deles, foi a primeira vez que tiveram aulas de Química 

usando o computador. 
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O investigador teve a precaução de elaborar um roteiro que se adequasse ao 

subsistema de ensino angolano, tendo a aula sido planificada para 90 minutos, 

correspondente a dois tempos letivos. A mesma foi suficiente para atingir os objetivos 

preconizados para esta investigação.   

 

 

Figura 24 - Aula de exploração do software da Tabela Periódica 

 

O funcionamento simultâneo dos grupos de trabalho na exploração do software 

da Tabela Periódica digital impediu a assistência imediata a todos os alunos em 

dificuldades, o que implicou alguma perda de tempo. Esta situação teve, no entanto, a 

vantagem de incentivar a autonomia dos alunos e a sua autossuficiência na resolução 

das próprias dificuldades. Esta atitude de autonomia foi mais notória nos alunos do 

sexo masculino.   

No final da aula, dez alunos responderam a uma entrevista de recolha de 

opiniões, com o objetivo de avaliar o impacto do software educativo da Tabela 

Periódica digital nos alunos angolanos. A escolha para responderem à entrevista foi 

aleatória de entre os que voluntariamente se manifestaram disponíveis.  

 

3.4. Ferramentas usadas e desenho metodológico 

Numa investigação educacional, a compreensão do fenómeno educativo é o seu 

objetivo maior, pelo que a decisão sobre a escolha da metodologia apropriada é 
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sempre da máxima importância, ainda que difícil. Como referem Ludke e André (1986) 

e Santos (2002) investigar é um esforço para elaborar conhecimento sobre aspetos da 

realidade na busca de soluções para os problemas expostos. Convém notar que “uma 

investigação é conduzida para resolver problemas e para alargar conhecimentos” 

(Bell, 1997). 

Durante este trabalho, perseguimos os objetivos preconizados, para o alcance 

dos quais se recorreu a um conjunto de ferramentas didáticas. Para tal, foi testada a 

sua aplicabilidade num grupo de alunos de uma escola de formação de professores 

em Angola.  

Usámos o software educativo da Tabela Periódica digital, versão 2.0, com a 

ajuda de um roteiro criado para o efeito. O roteiro serviu como documento orientador, 

que guiou os alunos na descoberta do software com profundidade e rigor. Colhemos 

as opiniões registadas pelos alunos enquanto exploravam o software educativo da 

Tabela Periódica digital. 

Após a conclusão da exploração do software, e de modo a encontrar conclusões 

ou respostas válidas e coerentes com as questões orientadoras do estudo, houve 

necessidade de recolher informações através de entrevistas junto de dez alunos de 

entre a totalidade dos participantes. A ferramenta “entrevista” permitiu recolher com 

maior credibilidade o impacto que o investigador almejava conhecer durante esta 

investigação, tendo produzido resultados positivos, como se mostra no subcapítulo 

abaixo. Uma outra ferramenta que nos possibilitou tirar conclusões sobre esta 

investigação foram as notas de campo, no decorrer do todo processo de investigação. 

Estas notas registam diferenças sobre os factos observados, interpretados e a 

interação mantida com todos os envolvidos nos trabalhos.    

O estudo de caso foi o método escolhido para a realização desta pesquisa, 

tendo esta seguido muitas das características inerentes a esta prática de investigação 

(Yin, 2005; Ponte, 2006; Meirinhos & Osório, 2010).  

Para Yin (2005, p. 32), um estudo de caso “é uma investigação empírica que 

investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. O estudo de caso tem a vantagem da “sua aplicabilidade a situações 

humanas, a contextos contemporâneos de vida real” (Meirinhos & Osório, 2010, p. 52). 

Os estudos de caso podem ter diversos propósitos. Como trabalhos de investigação, 

podem ser essencialmente exploratórios, servindo para obter informação preliminar 

acerca do respetivo objeto de interesse. Podem ser fundamentalmente descritivos, 

tendo como propósito essencial descrever, isto é, dizer simplesmente “como é”. E, 

finalmente, podem ser analíticos, procurando problematizar o seu objeto, construir 
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ou desenvolver nova teoria ou confrontá-la com teoria já existente. (Yin, 1984, citado 

em Ponte, 2006, p. 6). 

Como análise às situações em que o estudo de caso possa ser utilizado como 

metodologia de investigação, verificou-se que este poderá ser utilizado em estudos 

que incidam sobre uma “entidade bem definida como um programa, uma instituição, 

um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social” (Ponte, 2006, p. 1), ou “em 

casos bem definidos ou concretos, como um indivíduo, um grupo ou uma 

organização”, ou em casos menos definidos, como “decisões, programas, processos 

de implementação ou mudanças organizacionais”, de acordo com Yin (1993 e 2005), 

Stake (1999), Rodríguez et al. (1999, apud Meirinhos & Osório, 2010, pp. 51-52). 

Neste contexto, ao estudar o impacto do software educativo da Tabela Periódica 

como ferramenta de aprendizagem junto dos alunos da 12.ª classe, procurou-se levar 

em conta as ideias fundamentais do uso de recursos digitais no ensino da Química 

como uma das soluções para a melhoria da aprendizagem do conteúdo da Tabela 

Periódica.  

A pesquisa documental foi também uma das metodologias usadas nesta 

investigação. Esta é considerada na generalidade dos manuais de metodologia 

qualitativa, em exclusividade ou complementaridade com outras técnicas no acesso às 

fontes de dados. Suscetíveis de classificações diversas, os documentos, enquanto 

fonte de informação, são considerados dados ou informação secundária (Valles, 

1997), uma vez que não se trata de informação diretamente organizada e produzida 

pelos investigadores para fins de investigação. Este facto tem subjacente a ideia de 

que se trata de informação geralmente produzida com propósitos diferentes da 

investigação, o que leva alguns autores (Almarcha et al., 1969, apud Valles, 1997) a 

aconselharam a complementaridade dos dados obtidos por esta via com outros dados 

obtidos por meio da observação e/ou entrevista (Silva, 2005, p. 80). 

A mesma autora refere que “a pesquisa documental se apresenta como um 

método de recolha e de verificação de dados: visa o acesso a fontes pertinentes, 

escritas ou não, e, a esse título, faz parte integrante da heurística da investigação”, 

abrindo, por vezes, a via à utilização de outras técnicas de investigação. Para este 

estudo, a pesquisa documental proporcionou o acesso a informação que, de outro 

modo, seria inviável, permitindo também identificar questões cujas respostas seriam 

conseguidas através de outras técnicas, nomeadamente a observação, a entrevista. A 

pesquisa documental foi de utilidade para o êxito da investigação, mas sempre tendo 

em atenção fontes credíveis relacionadas com o tema da nossa investigação.  
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3.5. Análise dos resultados  

Neste trabalho, utilizou-se a metodologia de estudo de caso, com o apoio de um 

conjunto de entrevistas semiestruturadas com a finalidade de avaliar o impacto da 

utilização da Tabela Periódica digital em alunos da 12.ª classe da Escola de Formação 

de Professores em Angola. Este impacto foi aferido através das respostas dos 

entrevistados e do registo das ideias dos alunos transcritas para os roteiros durante a 

aula de exploração da Tabela Periódica digital. Os resultados foram avaliados através 

da análise qualitativa. A análise de conteúdo deve permitir obter dados resumidos e 

organizados (Freitas & Janissek, 2000) e a utilização dos mesmos tem por fim 

responder à hipótese em estudo (Tuckman, 2012). 

Bardin (1977) afirma que os resultados obtidos após a realização do escrutínio 

constituem dados brutos, sendo que podem ser sistematizados em categorias. Para se 

estabelecer essa correspondência, é preciso trabalhar os resultados. 

Note-se que assumimos aqui que não é bom que as categorias estabelecidas se 

confundam com os tópicos das questões abordadas.  

A análise das questões contidas no roteiro que se segue não obedeceu a uma 

sequência numérica, tal como está descrito no próprio documento. As perguntas foram 

analisadas partindo da mais simples para a mais complexa. Como refere Bardin 

(1977), as entrevistas em número constituem uma amostra variada, senão mesmo 

representativa de uma população em estudo.   

Das 15 tarefas elencadas no roteiro, observou-se que os alunos envolvidos não 

responderam à atividade sobre a história do chumbo. Segundo as nossas notas de 

campo, os alunos tiveram a oportunidade de explorar o software e de encontrar todas 

as informações sobre o elemento químico. Os que responderam demostraram ter 

percebido a questão e fizeram-no com sucesso nas suas respostas.  

Uma outra tarefa de maior realce implicava que os alunos encontrassem as 

propriedades químicas que são comuns aos elementos do grupo XIV, sendo que a 

mesma foi realizada com êxito por todos os alunos envolvidos. Transcrevemos a 

seguir o trecho de uma das respostas de um grupo de alunos: “Todos os elementos do 

grupo XIV da Tabela Periódica apresentam o mesmo estado físico sólido, têm subnível 

sp2 na última camada, todos são metais e conduzem bem a corrente elétrica.” 

Noutra atividade do mesmo roteiro, foi-lhes solicitado que explicassem como 

varia o raio atómico do grupo XIV ao longo do grupo. A maioria respondeu 

acertadamente à questão, como se pode ler numa das respostas de um dos grupos 

que participou da aula: “O raio atómico dos elementos do grupo XIV a diferença de um 

elemento para o outro em uma mesma família na Tabela Periódica é que varia de cima 
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para baixo, o número de camadas eletrónicas aumenta. Com isso, o raio atómico 

também aumentará.”  

Tendo sido respondida a questão do raio atómico, foi solicitado aos alunos que 

fizessem uma análise ao que poderia acontecer com o raio atómico num determinado 

período da Tabela Periódica entre os núcleos, como ilustra o exemplo abaixo da 

resposta de um dos alunos: “O número atómico dos elementos eles variam de cima 

para baixo e isso varia de elemento para elemento.” 

Relativamente à questão da distribuição eletrónica: qual é a caraterística que 

têm em comum os elementos do grupo XIV? A maioria dos alunos esteve atenta nos 

pequenos detalhes, sendo que, dos grupos de alunos envolvidos na aula, 3 deles não 

conseguiram responder acertadamente à pergunta. A maioria dos alunos respondeu 

que a caraterística que têm em comum é o subnível “p2”. Fazendo uma distribuição 

eletrónica do número atómico desses elementos, chega-se à mesma conclusão. Já os 

3 outros grupos, respondendo à mesma questão, afirmaram que a caraterística que 

tem em comum os elementos do grupo XIV da Tabela Periódica, quanto à sua 

distribuição eletrónica, é o subnível “s2”. Um outro grupo de alunos não se apercebeu 

da pergunta, tendo deixado a questão em branco, talvez por terem explorado 

entusiasticamente o software. 

Havia uma pergunta em que os alunos tinham de identificar qual o cientista que 

identificou, pela primeira vez, o elemento silício, buscando a resposta no software que 

exploravam. Nem todos os grupos responderam a esta questão. 

Um dos grupos respondeu que o cientista que descobriu pela primeira vez o 

elemento químico silício foi o cientista Berzelius Jons Jakob. Um outro grupo de alunos 

respondeu que o cientista que descobriu o elemento silício pela primeira vez foi 

Antoine Lavoisier. Já os restantes grupos não conseguiram identificar o cientista que 

descobriu aquele elemento químico, tendo os alunos explicado que havia uma certa 

contradição na descoberta do referido elemento, porque na história há informações 

sobre dois cientistas que descobriram o silício, facto que os levou a absterem-se de 

responder à questão. Mas convém recordar que as respostas às questões colocadas 

no roteiro eram baseadas no software da TP que os alunos exploravam e a resposta 

certa era o cientista Berzelius Jons Jakob. 

No mesmo roteiro, havia uma questão em que os alunos tinham de responder se 

é falsa ou verdadeira a seguinte afirmação: “Todos os elementos do grupo XIV 

apresentam uma configuração eletrónica com a última camada “3p6”. Todos os grupos 

responderam que a afirmação era falsa, mas muitos grupos não justificaram por que 

razão a consideravam falsa, como era solicitado. Outros apresentaram a opção 

correta, dizendo que o subnível é “p2”. Um dos grupos mostrou-se equivocado, ao 
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apresentar a opção correta, mas apresentando um subnível não corretamente “2p3”, 

mesmo tendo respondido que a opção era falsa. 

No fim da atividade, havia 4 questões de aplicações, sendo que a primeira 

solicitava que os mesmos fizessem uma redação em poucas palavras a explicarem a 

importância do silício na produção de vidro e do cimento. A mesma questão foi 

respondida com sucesso pela maioria dos grupos que participaram da aula, tendo-se 

verificado que apenas um grupo não respondeu à pergunta. Ilustra-se como exemplo a 

resposta de um dos alunos: “O silício é usado em componentes eletrónicos, como 

células solares, ferramentas e na produção de vidro, quartzo, cimento, azeite e 

gorduras de silicionas.” Mas os mesmos alunos, explicando concretamente a 

importância de vidro e cimento, afirmaram que “o cimento é usado na construção 

habitacional e outros fins industriais e o vidro é usado no fabrico de vidraria, box de 

banheiro e fechamento de lojas, etc.” 

Nas mesmas questões de aplicações, os alunos tinham de fazer uma conclusão 

sintética sobre os elementos do grupo XIV da Tabela Periódica. Alguns grupos 

responderam à pergunta de forma certa e outros não. Dois grupos não apresentaram 

nenhuma conclusão, como lhes era solicitado. Um grupo de alunos respondeu que os 

elementos do grupo XIV têm em comum certas propriedades, uma vez que todos são 

sólidos e bons condutores da corrente elétrica, tendo, na última camada, o subnível 

sp2. Disseram ainda que muitos desses elementos foram descobertos por cientistas de 

renome, que têm um raio atómico que aumenta de cima para baixo, que formam vários 

compostos com outros elementos e que os elementos em causa têm várias aplicações 

de ponto de vista industrial. Outro grupo, embora tenha feito um resumo sobre os 

elementos em estudo, não o fez de forma correta, tendo-se limitado a explicar as 

propriedades dos mesmos elementos, como o estado físico. Na tabela abaixo 

apresentamos uma síntese dos resultados. 
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Resumo dos resultados das perguntas contidas no roteiro 

Tarefas 
do 

roteiro 

Grupo Percentagem 

% 

Respostas 
totalmente 

certas 

Percentagem 

% 

Respostas 
parcialmente 

certas 

Percentagem 

% 

Observação 

13 3 30% 2 20% 1 10% 

A resposta 
solicitada no roteiro 
sobre a história do 
chumbo não foi 
trazida pelos 
alunos. 

5 10 100% 8 80% 2 20%  

7 8 80% 6 60% 2 20%  

9 7 70% 4 40% 3 30%  

3 5 50% 3 30% 2 20% 

O exercício 3 foi 
mais moroso, 
porque os alunos 
não conseguiam 
recordar o cientista 
em causa 

8 10 100% 7 70% 3 30% 

Essa atividade 
permitiu aos alunos 
uma reflexão 
exaustiva 

11 9 90% 9 90% 1 10% 

Os alunos poderão 
saber de maneira 
resumida as 
aplicações do silício 

12 6 60% 5 50% 1 10% 

Nessa atividade os 
alunos tiveram a 
oportunidade de dar 
seus contributos 
sobre o grupo XIV 

15 10 100% 10 100% 0 0% 

Esta atividade de 
exploração livre 
permitiu aos alunos 
acederem ao 
software de maneira 
livre e divertida 

 

Tabela 7 – Alguns dados quantitativos das respostas ao roteiro 

 

As outras questões estavam relacionadas com a exploração do software onde 

era solicitado aos alunos se “tiver tempo navega livremente nas opções do programa” 

conforme o interesse do grupo, oportunidade que maioria os alunos não 

desperdiçaram, tendo se verificado na pergunta se navegou sim ou não do mesmo 

roteiro ver anexo B. A maioria respondeu entusiasticamente sim, opção a qual os 

alunos se sentiram mais livres para obter mais informações dos elementos químicos 

apresentados no software da Tabela Periódica. De realçar que essa navegação livre, 
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fez com que o tempo estimado para o ensaio do software excedesse, porque os 

alunos tinham apetência em continuar mais e mais.  

Como referimos anteriormente a analise dos resultados não obedeceu o critério 

da ordem numérica, ou seja, ordem crescente, devido a natureza da sua 

complexidade, sendo a tabela que segue apresenta uma síntese estatístico de como 

foram respondidas as questões elencadas no roteiro, de tal a analise será de modo 

aleatório. 

 

Categorização das entrevistas gravadas com alunos 

 

Como refere Bardin (1977), a categorização é um conjunto de técnicas que 

possibilita facilmente a compreensãosendo que favorece o método de análise de 

conteúdo. Com esta investigação, pretendíamos obter respostas para algumas 

questões como as que enunciamos a seguir (ver anexo A): 

- Acha que usar um recurso digital na aprendizagem da Química pode trazer 

vantagens na formação dos professores? Que vantagens encontrou face à experiência 

das duas aulas com computador a que foi sujeito? 

- Acha que usando o programa do software educativo digital pode melhorar o 

ensino da Tabela Periódica junto dos alunos do ensino médio? 

- Ao utilizar o software digital da Tabela Periódica, usando o roteiro de 

exploração, o conteúdo ficou mais compreensível ou não? Acha vantajoso usar 

roteiros de exploração? Porquê? 

- Sentiu-se mais motivado pela forma como aprendeu a Química usando 

recursos digitais, apoiados com o roteiro de exploração? 

- Consegue comparar uma aula tradicional e uma aula em que usou um 

computador? Que diferenças principais regista? Em particular, qual é a diferença que 

pode descrever na aprendizagem de uma aula com Tabela Periódica digital e não 

digital? 

 

Importa salientar que participaram nas entrevistas, no total, 10 alunos, sendo 4 

raparigas e 6 rapazes. Um facto importante a realçar aqui, tendo em conta o número 

reduzido das raparigas em relação aos rapazes, é que em Angola os cursos que 

envolvem matemática são pouco frequentados pelas raparigas. A idade dos alunos 

correspondia a um intervalo de 18 a 23 anos. 

A maioria dos alunos entrevistados tem frequentado aulas de informática na 

referida escola onde decorreu esta investigação, mas em nenhum momento tiveram 

uma aula de Química em que o principal meio de ensino fosse um computador. Os 
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entrevistados também reafirmaram que foi esta a primeira vez que exploraram um 

software educativo com conteúdo da Química, tendo sido para eles uma nova situação 

de aprendizagem. Para termos uma ideia de como as tecnologias da informação e 

comunicação seriam importantes na aprendizagem destes alunos, registamos a seguir 

as suas respostas ao serem indagados sobre a questão número 6 (ver anexo A). 

 

Aluno A1 – Certo, usando o recurso digital aqui na escola de formação vai trazer 

vantagens porque nos permite observar as imagens dos elementos e também facilita o 

entendimento muito rápido nos alunos. 

 
Aluno A2 – Pode trazer muitas vantagens não só na disciplina da Química, mas em 

outras disciplinas se usarem também computadores, porque ira facilitar o aluno a 

compreender aquilo que o professor quer, evitando fazer rodeios na aula. 

 
Aluna A3 – Sim, até porque torna as aulas mais objetivas da matéria que vai se 

aprender. 

 
Aluno A4 – É claro, usando o material digital traz muitas vantagens porque as aulas se 

tornam mais práticas e dariam mais oportunidade de aprendizagem de maneira mais fácil. 

 
Aluno A5 – Pode trazer muitas vantagens porque até eu poderia comparar como 

método expositivo e método de elaboração conjunta, no qual no ensino tradicional o 

aluno não tem contacto direto com os mesmos elementos. No mesmo, somente o 

professor é o detentor do conhecimento explicando as caraterísticas e as propriedades 

enquanto que o aluno se limita a aprender com o professor. No entanto, no ensino 

usando software educativo, o aluno tem mais privilégio de explorar mais e estar em 

contacto direto com os elementos através das imagens.  

 
Aluna A6 – Sim, pode trazer muita vantagem para nós porque as aulas ficam mais 

interativa e isso dá motivo para virmos frequentemente as aulas. 

 
Aluno A7 – Sim, pode trazer a vantagem de a Química poder ser ensinada usando 

recursos digitais. 

 

Aluna A8 – Sim, pode trazer algumas vantagens, porque usando o software educativo o 

aluno ganha mais habilidade mais ampla em descobrir mais coisas, do que aprender a 

Química teoricamente. 

 
Aluno A9 – Sim, traz muitas vantagens porque nós vamos ter contacto direto com 

elementos através das imagens, vendo como são constituídos os elementos dentro de 

um grupo. 
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Aluna A10 – Sim, pode, porque a Tabela Periódica digital nos dá a possibilidade de 

vermos as imagens e saber os cientistas e as propriedades de cada elemento. 

 

Ainda no âmbito desta entrevista, partindo das respostas à questão número 7 

(ver anexo A), podemos também perceber o quanto o uso do software educativo da 

Tabela Periódica digital séria útil para os alunos na sua aprendizagem. 

 

 

 

Questão 7 

Achas que 
usando o 
programa do 
software 
educativo 
digital se pode 
melhorar o 
ensino da 
Tabela 
Periódica junto 
dos alunos do 
ensino médio? 

 

Respostas dos alunos à Questão 7 

Aluno A1 – sim, vai melhorar muito, porque é muito rápido ter conhecimento básico e se 
consegue dar conta do que se está a tratar e o que estamos a falar e ver os elementos, o grupo 
como é constituído e para que serve, enquanto que o ensino tradicional que temos tido na 
escola não conseguimos ver os elementos. 

Aluno A2 – vai sim, melhorar muito em vez de utilizar a Tabela Periódica física e usando o 
software da tabela consegue-se mais ilustrar e trazer mais informações, porque cada elemento 
aparece com seu símbolo e mais outras propriedades. 

Aluna A3 – pode melhor muito. 

Aluno A4 – sim, usando esse aplicativo pode melhorar muito a aprendizagem no ensino médio 
e não só. Mas sou de opinião que deveria começar no ensino de base para dar iniciativa de 
aprendizagem a esses alunos. 

Aluno A5 – Sim, pode melhorar muito, até podia trazer curiosidade para muitos alunos que não 
gostam de estudar, e é bem visto que através de aulas usando o computador serve como meio 
de ensino na qual os alunos vão ter mais desejo de explorar a Tabela Periódica aprendendo 
mais e é bem visto que a tabela física que usamos não trás todas as informações, enquanto na 
Tabela digital tem nomes dos cientistas e os seus contributo que deram. 

Aluna A6 – sim. 

Aluno A7 – sim, pode melhorar. 

Aluna A8 – sim, melhoria muito, porque não basta falar simplesmente; é necessário o uso de 
ferramentas digitais que ilustram exemplos práticos. 

Aluno A9 – sim, sim, vai melhorar muito, porque os alunos vão ter mais conhecimentos no 
ramo da Química, conhecedor da sua estrutura e os grupos como variam. 

Aluna A10 – sim pode, porque vai ajudar a nós entendemos melhor a matéria que o professor 
estiver a lecionar. 

 

Tabela 8 - Respostas sobre o impacto do software educativo na melhoria do ensino (ensino médio) 

Quando indagados relativamente às questões 8 e 9 (ver anexo A), a maioria dos 

alunos apresentou respostas afirmando que se sentiram motivados a usar, pela 

primeira vez, o software da Tabela Periódica digital, tendo-se demostrado prontos para 

uma sequência de aulas de Química usando o software, pois nunca se tinham 

imaginado a aprender Química através de recursos digitais. Manifestaram também 

vontade de que os professores angolanos busquem este tipo de ferramentas 

educativas para tornar as aulas mais práticas, eliminando, assim, o excesso de 

verbalismo que carateriza o ensino de Angola. 
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A propósito do excesso de verbalismo no ensino angolano, podemos perceber 

que a aula sobre o uso de recursos digitais despertou uma certa atenção nos alunos, 

como se pode comprovar pelas suas respostas à questão 10 (ver anexo A), 

relativamente à diferença que existe entre uma aula tradicional e uma aula usando 

softwares educativos. 

 

 

Questão 10 

Consegue 
comparar uma 
aula tradicional e 
uma aula em que 
usou um 
computador? 
Que diferenças 
principais 
regista? Em 
particular, qual é 
a diferença que 
pode descrever 
na aprendizagem 
de uma aula com 
Tabela Periódica 
digital e não 
digital? 

 

Respostas dos alunos à Questão 10 

Aluno A1 – A diferença é que numa aula que eu usei o computador tive conhecimento 
básico e muito rápido e facilitou conhecer os elementos e ter conhecimento em pouco tempo 
e consegui entender o que esta a ser tratado, há professores que trazem conteúdos  muito 
extenso e leva muito tempo para nós conseguirmos  perceber o que está a se tratar. 

Aluno A2 – tem muita diferença, por exemplo, o professor numa aula tradicional ele explica 
muito e muitas vezes ao aluno escapa muita informação enquanto que utilizado o software 
educativo os alunos têm mais noção em pouca explicação do professor e ao explorar vai 
aprendendo mais. 

Aluna A3 – as diferenças é que numa aula tradicional o professor ao levar a compreensão 
dos objetivos aos alunos leva muito tempo enquanto que numa aula em que se usa o 
computador fica mais fácil chegar ao objetivo. 

Aluno A4 – Há muitas diferenças entre essas duas formas de ensino por aula ao modelo 
tradicional é mais teoria; o professor se limita a dar mais conteúdo, demora muito para nós 
entendermos, enquanto usando o software educativo é mais prático as aulas, o aluno tem 
possibilidade de explorar as ferramentas disponíveis e isso facilita a compreensão da 
matéria. 

Aluno A5 – tem “n” diferenças, por exemplo a aula tradicional é como eu dizia apenas o 
professor é o detentor do conhecimento na qual o aluno se limita apenas a ouvir aquilo que 
o professor detém, mas também o professor é limitado, não explica tudo de concreto, ao 
passo que no ensino usando o software educativo o aluno tem mais a possibilidade de 
entrar em contacto direto, não aprendendo apenas com mas também através do software. 

Aluna A6 – A diferença é que nas aulas tradicionais usa-se mais o quadro, giz e o apagador 
e o professor é único detentor de conhecimento e aí o professor têm que ter maior domínio 
possível do conteúdo para poder lecionar, já nas aulas usando computador há mais 
facilidade porque as vezes nós temos tido aulas de biologia que o professor usa o datashow 
como meio de ensino. 

Aluno A7 – há muitas diferenças porque uma aula tradicional é quando o professor se apoia 
simplesmente em matérias como giz e apagador, mas já as aulas usando computador, 
usando roteiro, nos mostra as vias que podem nos ajudar a compreender melhor os 
softwares da Química. 

Aluna A8 – sim, numa aula tradicional, o professor se limita a falar, enquanto numa aula 
usando computador o aluno aprende mais através de imagens, animação, etc. 

Aluno A9 – sim, vai existir muita diferença, porque usando o computador eu vou ter um 
contacto visual com as imagens e vão me ajudar a ver os elementos na sua constituição e 
os respetivos grupos, agora nas aulas tradicionais só me limito a ler os conteúdos e 
interpretar e responder às questões dos compostos. 

Aluna A10 – para mim, numa aula tradicional, o professor explica muito e não há exemplos 
que mostram as coisas que ele explica, então nas aulas usando o computador o professor 
fala pouco e tem mais possibilidade de nós entendemos o que ele explica.  

 

Tabela 9  - Respostas sobre a comparação entre aula tradicional e aula usando o computador 



Capítulo 3: Tabela periódica multimédia  

58 
 

 

Durante a entrevista, submetemos os alunos a questões sobre o futuro do ensino 

da Química, e da ciência em particular, numa perspetiva de que o Governo angolano 

possa vir a adotar a medida de introduzir a utilização de recursos educativos digitais 

no subsistema de ensino angolano. A questão foi respondida prontamente pelos 

alunos, com a esperança de verem esse objetivo concretizado, como se pode 

depreender das suas respostas à questão 15 (ver anexo A). 

Muitos desses alunos afirmam que a implementação dos recursos educativos 

digitais e o uso do computador no subsistema de ensino angolano seria um facto 

imprescindível para o desenvolvimento do ensino, não apenas no ensino médio e 

superior, mas sim no subsistema como um todo. Argumentam que essa medida traria 

vantagens múltiplas, nomeadamente o enriquecimento das aulas do ponto de vista das 

ferramentas didáticas, facilitando, assim, aos alunos a compreensão significativa dos 

conteúdos, melhorando a sua aprendizagem e autoaprendizagem através dessas 

ferramentas. Segundo disseram os nossos interlocutores, também facilitaria o trabalho 

aos professores utilizarem estes métodos e meios de ensino, visto que muitos dos 

professores simplesmente trazem para a sala de aulas giz e apagador, sendo o 

método de ensino mais usual o verbalismo, o que torna as aulas desmotivantes para 

os alunos. Vejam-se algumas respostas sobre esta questão: 

 

 

Respostas dos alunos à Questão 15 

Questão 15  

Aluna A3 – teria vantagens porque poderia fazer com que muitos alunos que não gostam de 
estudar Química e pelo facto de saberem que vão usar o computador na sua aprendizagem 
isso seria motivacional para eles. 

Aluno A5 – Sim, tem “n” vantagens, porque temos visto que em muitos países europeus e 
não, o ensino é mediado à base de computadores e por cá já não é assim, se o governo 
pudesse implementar poderia inicialmente no primeiro ciclo de ensino secundário para permitir 
que os alunos dominem essas ferramentas a partir desse ciclo de formação. Quando 
chegarem ao ensino médio já têm habilidades de manusear o computador  e no ensino 
superior é só o aprofundamento e cria vantagem no sistema de ensino. 

Aluno A6 – sim, teria muita vantagem porque o mesmo serviria como meio de ensino para 
melhorar mais as nossas capacidades de aprendizagem, e seria muito bom se todos os 
professores fizessem o uso do computador como meio de ensino nas salas de aulas. 

 

Tabela 10 - Respostas perspetivando a implementação das TIC 

 

Uma vez que os nossos alunos serão os futuros professores de Química, 

profissão para a qual se estão agora a formar, colocámos-lhes uma questão 

relativamente ao seu futuro como professores, perguntando se estariam aptos a 



Capítulo 3: Tabela periódica multimédia  

59 
 

ensinar Química aos seus futuros alunos usando recursos digitais, apoiados por 

ferramentas didáticas como o computador nas salas de aulas. Esta questão foi 

respondida por eles com a convicção de que, se forem bem preparados no que diz 

respeito ao uso dos recursos digitais, nomeadamente a exploração de vários softwares 

educativos, estariam disponíveis para ensinar os seus alunos. 

Através deste breve trecho de respostas da questão 19 (ver anexo A), pode-se 

perceber a intenção manifestada por eles. 

 

Respostas dos alunos à Questão 19 

Questão 19  

Aluna A3 – como meio de ensino me facilitaria explicar melhor as minhas aulas e mostrar 
aquilo que estamos a fazer. 

Aluna A8 – Sim, para a disciplina de Química como a Biologia também, poderíamos usar 
esse método do uso do computador na sala de aula para nos possibilitar mostrar alguns 
exemplos aos alunos e facilitar a sua compreensão. 

Aluno A9 – sim, porque é bem visto que o computador é um meio de ensino, então usando 
o mesmo ajudaria mais na compreensão dos conteúdos para os alunos terem mais 
contacto direto com as imagens e também vão conseguir ver os elementos. 

 

Tabela 11 - Respostas perspetivando o futuro com as TIC enquanto professores 
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3.6. Algumas notas sobre os resultados do estudo 

 

Durante o trabalho de apresentação do software educativo da Tabela Periódica 

digital aos alunos angolanos, observou-se que alguns deles tinham dificuldades em 

aceder as informações dos elementos do grupo XIV. Outros alunos, com mais traquejo 

na informática, ou seja, no manuseamento do computador, adiantaram-se mais quanto 

aos passos do roteiro. 

Um outro pormenor de realce: as raparigas pareciam mais tímidas, com poucas 

aptidões para compreender inicialmente o software e as questões elencadas no 

roteiro. Eram as que mais solicitavam o apoio do investigador, enquanto os rapazes 

demostravam curiosidade em explorar outros ficheiros para além dos que estavam 

programados no manual do roteiro que servia como guia aos alunos na exploração do 

software, clicando em outros grupos.  

No decorrer da aula, notou-se que a questão relativa às propriedades que têm 

em comum os elementos do grupo XIV era a mais discutida. O facto de ser uma aula 

de Química dada numa sala de informática despertou o interesse de outros alunos das 

outras turmas, que manifestaram vontade em participar. 

Os rapazes, no decorrer da aula, foram os que mais questões levantaram. O 

mesmo não se passou com as raparigas, que diziam apenas que, ao aprender com a 

Tabela Periódica digital, o tempo corria muito depressa. Muitos dos alunos 

manifestaram ter sido aquela a primeira vez a que viram as imagens dos muitos 

elementos que constituem a Tabela Periódica. 

Após o término da aula, houve alunos que não pretendiam deixar o computador, 

continuado a explorar outros elementos, ou mesmo manifestavam esse ensejo com o 

intuito de aprender mais sobre o software.  

Relativamente ao grau de conhecimento do software educativo da Tabela 

Periódica digital e respetiva aptidão para trabalhar com ele, quase todos os alunos 

referiram que não conheciam o software nem tão-pouco o dominavam. Este aspeto 

revelou-se interessante de observar no nosso estudo, já que a intenção passa pela 

aprendizagem da manipulação do software com a ajuda do roteiro, dando, assim, a 

possibilidade aos alunos de utilizarem as ferramentas tecnológicas. 
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Capítulo 4. Notas finais 

4.1. Principais conclusões 

Nos outros países, ao contrário da realidade das escolas angolanas, a utilização 

do computador como meio de ensino já é um facto muito abrangente, pois existem 

atualmente bastantes escolas com computadores. A vontade e o interesse dos alunos 

pela utilização de computadores e recursos digitais nas aulas é visível e inequívoca. É 

necessário compreender-se que a utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação fará, impreterivelmente, parte do dia a dia de um professor atualizado e 

inovador. Por outro lado, a Tabela Periódica faz parte dos currículos de ensino em 

Angola, sendo abordada desde a 7.ª até à 11.ª classe. Trata-se de um tema que, 

normalmente, é tratado de forma tradicional em Angola. A ausência do computador e 

dos recursos digitais nas aulas é real. No entanto, uma abordagem da tabela Periódica 

com a utilização de recursos digitais revelou fazer aumentar o interesse por este tema 

e, consequentemente, a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Estudos efetuados por especialistas em tecnologias educativas provaram que a 

utilização das ferramentas tecnológicas no ensino das ciências (e da Química em 

particular) tem revelado êxito no desenvolvimento intelectual dos alunos. Para tal, é 

imprescindível a sua utilização no subsistema de ensino em Angola, para que 

professores e alunos estejam integrados nas chamadas escolas das novas gerações, 

onde aprender é também (mas não só) “clicar”. Irrefutavelmente, o envolvimento do 

computador em atividades pedagógicas pode ser um fator promotor de motivação, 

tendo o roteiro enfatizado este aspeto, enquanto material multimédia dinamizador de 

aprendizagens. 

No decurso desta investigação, concluiu-se que, anteriormente, os alunos nunca 

tinham ouvido falar em software educativo da Tabela Periódica e nunca tinham 

utilizado o computador como meio para a aprendizagem da Química. Para melhorar 

esta situação, é necessário que se invista muito nas escolas angolanas com 

tecnologias e ferramentas educativas, para proporcionar as habilidades e capacidades 

que se pretende que os jovens adquiram.  

O grupo dos alunos que participou deste estudo almeja, no futuro próximo, ser 

professor de Química. Para tal, seria pertinente que os mesmos estivessem 

familiarizados com o uso de recursos digitais, como os softwares da Tabela Periódica 

e outras ferramentas educativas que aperfeiçoem as suas competências. Por último, 

destaca-se o interesse que tem o desenvolvimento de iniciativas do tipo desta 
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investigação, reformulando e adaptando à realidade local recursos digitais educativos, 

com o objetivo de os aproximar das novas filosofias da educação e de potenciar 

aprendizagens significativas. 

As hipóteses que estimularam o desenvolvimento desta investigação foram: 

A - A utilização da Tabela Periódica multimédia melhora o ensino desta 

temática? 

B -  A utilização da Tabela Periódica multimédia motiva os alunos para o ensino 

da Química? –C - A exploração da tabela periódica multimédia, com auxílio 

de um roteiro, ajudaria a ensinar e aprender melhor o tema do grupo XIV?  

 

Com esta investigação, conseguimos recolher contribuições significativas, mas já 

se perspetivam estudos futuros. Além das ideias sugeridas pelos entrevistados, podem 

apontar-se outros pareceres considerados relevantes no âmbito deste projeto, 

nomeadamente: 

 A TP digital, ao ser implementada no ensino em Angola com alunos da 12.ª 

classe, mostrou ser relevante e melhorou a aprendizagem significativa dos 

conceitos científicos da Tabela Periódica, como se demostrou no Capítulo 3 

desta investigação; 

 A abordagem do tema "Software educativo da Tabela Periódica digital", 

auxiliado com um roteiro de exploração, incrementou a motivação dos 

alunos para a aprendizagem do assunto em questão e para o estudo da TP, 

e da ciência em geral (área que tem cada vez maior destaque na sociedade 

do século XXI); 

 Também conseguimos compreender que a utilização da Tabela Periódica 

digital ajuda os alunos a terem mais habilidades e capacidades no que diz 

respeito ao tema do grupo XIV. 

 Esta investigação trouxe uma perspetiva diferente acerca da utilidade do 

software educativo da TP na escola e na construção de conhecimento (não 

é só navegar no software, é preciso refletir sobre a informação e 

desenvolver os conhecimentos);  

 Os alunos procuraram saber mais sobre a Tabela Periódica e divertiram-se 

a aprender, compreendendo que se pode aprender de forma descontraída e 

motivante; 

 Os alunos sentiram-se valorizados pelo facto de terem sido apenas 

minimamente guiados na exploração da aplicação "TP v. 2.0", pois não se 

sentiram perdidos e, regra geral, conseguiram controlar o tempo; 
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 Com o roteiro de exploração de caráter aberto, os alunos aperceberam-se 

de que o trabalho desenvolvido nas aulas não tem, necessariamente, de se 

fechar nesse espaço, razão pela qual os mesmos aproveitaram com maior 

ênfase a navegação livre no software; 

 Os alunos mais habituados às novas tecnologias foram mais rápidos na 

realização das tarefas propostas. Não se notaram diferenças significativas 

entre o desempenho dos elementos do sexo masculino e os do sexo 

feminino; 

 Foi visível a satisfação sentida por alguns participantes por se terem sentido 

uma das partes desta investigação, no sentido de terem tido a oportunidade 

de dar as suas contribuições para o desenvolvimento bem-sucedido deste 

trabalho. 

 

No conjunto das contribuições que colhemos e que apresentámos acima, 

consideramos que apurámos o impacto da aplicação do software educativo da TP em 

escolas angolanas. Encontraram-se resultados positivos, que, de forma geral e sem 

veleidades de generalização, respondem positivamente às três hipóteses levantadas. 

Entendemos que a forma mais positiva de aproximar a aprendizagem dos 

recursos digitais (softwares educativos da Tabela Periódica) aos alunos em Angola é 

promover o conhecimento de matérias, quase sem que o aluno se aperceba. O mais 

evidente para o aluno será sempre o trabalho com o computador, sendo um aspeto 

novo, este que, desde cedo, o fascina e motiva. Sentir que aprende com o computador 

é muito mais significativo e gratificante. O roteiro, em última instância, pode substituir 

ou complementar uma simples ficha de trabalho ou manual da disciplina. 

O trabalho de investigação foi muito gratificante, na medida em que se 

conseguiu captar o interesse e a participação de todos os alunos nas aulas. Tal é 

extraordinariamente importante, se considerarmos que se trabalhou com um grupo 

que não tinha muitas habilidades no uso do computador e das ferramentas 

tecnológicas. Acresce ainda que a experiência pedagógica se realizou no âmbito de 

uma disciplina que envolve algum raciocínio lógico e crítico, como é o caso das 

ciências. Foi também compensador o facto de grande parte dos alunos ter conseguido 

descobrir, através da exploração do software da TP, um pouco do seu próprio 

conhecimento, e ter sido capaz de relacionar este conhecimento com o seu quotidiano. 

Foi bastante estimulante “apanhar” algumas conversas de corredor, em que alguns 

alunos de outras turmas manifestavam o interesse em participar no estudo. 

Acrescenta-se que, paralelamente, os sujeitos da investigação ganharam com a 

nova experiência, tendo desenvolvido a autonomia, a autoconfiança, o espírito crítico, 
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competências de foro técnico, entre outras capacidades que, no futuro próximo, 

facilitarão a compreensão e o uso das ferramentas tecnológicas envolvendo recursos 

digitais, como softwares na aprendizagem das ciências. 

Quanto ao roteiro, quer as questões, quer as orientações, foram suficientes, uma 

vez que quase todos os alunos as consideraram claras e conseguiram responder a 

quase todas as questões de forma correta. Este último aspeto revelou-se 

particularmente importante na resolução das duas primeiras questões, sendo que o 

mesmo serviu como uma ponte entre o aluno e o software educativo da TP, no sentido 

de se alcançarem os objetivos que nos propusemos atingir com esta investigação.  

O roteiro poderá assumir o papel não apenas de “guia” para o trabalho com o 

software, para também se alargar a uma “estrada” que permite ao aluno “caminhar” 

para o conhecimento de determinados conteúdos, através de atividades direcionadas, 

com um grau de dificuldade progressivo e crescente que os ajude a compreender e 

explorar, de maneira racional, o software sem desperdício do tempo. Esta metodologia 

do uso do roteiro como meio auxiliador na exploração de recursos digitais poderá ser 

uma via adequada para a integração efetiva das tecnologias de informação e 

comunicação nas metodologias de ensino e aprendizagem. 

Nas contribuições recolhidas entre os alunos sobre o roteiro, alguns sugerem 

que sejam colocadas menos questões no roteiro, mas tal não deverá ser levado em 

conta, pois limitaria a abordagem do grupo XIV da Tabela Periódica. As questões 

estão feitas para que os alunos possam utilizar os seus conhecimentos de uma forma 

transversal e os possam relacionar com a aprendizagem que já detém sobre o tema 

da TP. Se o número de questões for reduzido, isso implica que se tenha de 

complementar este tema com outras aulas, utilizando outras metodologias. 

Sublinhamos que, apesar do ânimo e da convicção de algumas conclusões, 

estão ameaçadas neste estudo as validades interna e externa. Internamente, 

assumimos algumas fragilidades, decorrentes de uma certa “heterodoxia 

metodológica”, que poderia ter sido corrigida (não o foi, por múltiplas contingências, de 

tempo, oportunidade, etc.).  

Os professores de outros pontos de Angola poderão inteirar-se deste estudo e 

até, quem sabe?, sentirem-se incentivados para implementar o uso de recursos 

digitais e de vários softwares existentes para o ensino das ciências, em geral, e da 

Química, em particular, para que outros alunos se adaptem às novas exigências da 

sociedade da informação e do conhecimento tecnológico, que é uma exigência 

moderna para o ensino. 

 Como se tratou de uma amostra reduzida (uma sala de aula), a análise deste 

estudo centrou-se sobretudo na vertente qualitativa. Para que este estudo fosse 
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generalizado, teria de ser aplicado a várias turmas, em diferentes ciclos de ensino, em 

vários pontos do país, pois a realidade de uma escola depende da comunidade em 

que se insere. Contudo, este estudo poderá ser um indicador do que se passará na 

maioria das escolas angolanas, localizadas ou não em grandes centros urbanos ou 

periferia, por temos um país dependente de políticas educativas centralizadas.  

 

4.2. Reformulação e autocritica 

Após uma reflexão retrospetiva sobre o desenvolvimento desta investigação, 

podemos concluir que se tratou de uma experiência muito produtiva. Desde a 

preparação da aula e de todo o material desenvolvido (nomeadamente, o roteiro) até 

ao fim do período em análise, houve a preocupação de fazer o melhor possível. No 

entanto, reconhece-se que alguns aspetos poderiam ser melhorados. Quanto ao 

software utilizado, mostrou-se ser um material pedagógico muito útil para os alunos e 

professores, pese embora apresentar muitas limitações. Uma versão online da Tabela 

Periódica poderia ter atenuado os efeitos deste problema. 

Na aula de exploração do software, foi frequentemente solicitada a ajuda do 

investigador, pois os alunos não conseguiam entender completamente as indicações 

do roteiro. No entanto, quando o professor voltava a lê-las com os alunos, as 

dificuldades destes desapareciam. Isto revela que os alunos, quando confrontados 

com grande quantidade de informação, dificilmente a leem e a apreendem na 

totalidade. Para evitar esta situação, poder-se-ia ter disponibilizado um roteiro com 

menos atividades, mas que forçasse a leitura integral da informação. Para tal, poder-

se-ia criar uma janela em simultâneo com a Tabela Periódica, na qual se explicaria os 

passos a seguir com o menor número de informação possível. Poderia ser de grande 

utilidade existir um roteiro em formato digital, incorporado na própria aplicação “Tabela 

Periódica”, adequado a cada nível de ensino em que este tema é abordado. 

A nossa amostra abrange um grupo de alunos sem competências tecnológicas 

prévias, facto que terá tido influência nos resultados e, eventualmente, na 

motivação/recetividade às atividades propostas. Um outro aspeto que dificultou o 

trabalho dos alunos foi o volume de informação contida no software da TP, pois criou 

certas dificuldades no entendimento dos conceitos científicos. Para evitar este 

constrangimento, seria pertinente a elaboração de vários softwares apenas com 

conteúdo focalizado em grupos de elementos da TP, reduzido, assim, o volume de 

informação e dando maior facilidade aos alunos na exploração do mesmo. 
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Uma experiência que poderia ter sido interessante seria a aplicação, a um grupo 

de controlo, da mesma metodologia de ensino, mas noutros conteúdos, para que se 

pudessem efetuar comparações entre os ganhos em diferentes temáticas.  

A limitação da nossa amostra (uma sala de aula) não permite a generalização 

dos resultados. Porém, face aos objetivos do nosso estudo, esta limitação não 

constitui grande problema, pois o facto de se tratar de um estudo de caso, baseado na 

análise qualitativa, e o consequente caráter descritivo dos dados a recolher podem 

justificar, de certo modo, a reduzida dimensão da amostra.  

Na recolha de dados, a nossa experiência no terreno permitiu-nos concluir que o 

inquérito se torna muito menos vantajoso do que a entrevista, tendo em conta o estudo 

realizado, pois na entrevista os alunos sentem um maior à-vontade e espontaneidade 

para opinarem, sobretudo na avaliação minuciosa de aspetos técnicos da ferramenta 

multimédia. Mas pode admitir-se que um estudo de natureza mais quantitativa poderia 

traduzir melhor os ganhos da aprendizagem.  

O trabalho colaborativo acabou por ser, em parte, pouco alvo da nossa 

observação, devido à complexidade inerente ao estudo desenvolvido. Alguns dos 

alunos revelaram-se mais motivados pela ansiedade da tecnologia do software do que 

pela motivação de aprender. Nestas idades, nem sempre os alunos resistem à 

tentação de justaporem as suas próprias regras (do grupo-turma) às regras do 

trabalho colaborativo. Observar o comportamento dos alunos seria, per se, suficiente 

para realizar um trabalho de investigação no que diz respeito à função de 

aprendizagem individualista versus colaboratividade. Como o nosso objetivo era testar 

o impacto e eficácia do software educativo da Tabela Periódica digital, o 

comportamento colaborativo dos alunos acabou por ser relegado para segundo plano.  

Apesar de um esforço (que julgamos conseguido) em nos aproximarmos de uma 

metodologia de investigação e de um estilo de consenso, assumimos que, aqui e ali, 

nesta investigação, utilizamos, por vezes, algumas pessoalizaçãos e até alguns traços 

de regionalismo e cultura própria das nossas origens. Algumas das nossas escolhas, 

das nossas possibilidades, das nossas abordagens didáticas e investigativas, algumas 

das nossas palavras e frases deixam transparecer a sua fragilidade, mas também o 

toque angolano. Mesmo que este trajeto tenha um custo – uma menor normalização 

do processo e do produto académico, que humildemente reconhecemos –, 

entendemos dever assumir e explicitar esta mesma circunstância.  
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4.3. Projetos futuros 

A formação dos professores é crucial para tornar possíveis mudanças na 

educação. Motivados pela nossa investigação com alunos angolanos, entendemos ser 

relevante, no futuro próximo, uma intervenção com os professores.  

As novas tecnologias da informação e comunicação facilitam uma cidadania 

participativa, crítica, uma nova forma de aprender e ensinar e também novas 

conceções de saber. Como referem Jocélia, Silva & Silva (2011), a educação permite 

ao cidadão compreender as notícias veiculadas pelos media, tomar decisões 

adequadas e expressar opiniões informadas em assuntos relacionados com a ciência. 

As sociedades modernas, livres e democráticas, progridem com base no 

desenvolvimento das tecnologias e da ciência. Assim, a educação continua a ser uma 

necessidade central da sociedade contemporânea. 

Segundo Afonso (2008), os programas de formação de professores do 2.º ciclo 

na área das ciências, para serem eficientes, devem sublinhar a importância de 

desenvolver atitudes positivas sobre a ciência. Devem também ajudar a ultrapassar 

dificuldades conceptuais, a contemplar diversos sistemas de suporte que promovam a 

educação científica dos alunos. De alguma forma, desenvolver estratégias 

semelhantes às que devem ser desenvolvidas pelos professores com os seus alunos, 

que conduzam a mudanças de práticas e que promovam a reflexão. 

As TIC provocaram ainda o aparecimento de uma nova pedagogia, que, 

segundo Costa et al. (2007), reforça alguns princípios pedagógicos como a motivação, 

a escola ativa e a autonomia dos educandos, pondo em causa as conceções lineares 

de aprendizagem. Na atual sociedade da informação e do conhecimento, as TIC 

assumem uma posição incontornável na educação de um cidadão, permitindo-lhe 

desenvolver as competências indispensáveis ao seu desempenho profissional em 

ambientes exigentes e competitivos. Sobre o ensino das TIC, Costa et al. (2007) 

consideram que se deve iniciar o mais cedo possível, de acordo com as competências 

e capacidades das crianças e o desenvolvimento do seu percurso escolar. 

No entanto, colocar computadores com software ligado à Internet nas salas de 

aula só influenciará o desempenho do estudante, se os professores alterarem as suas 

práticas e desenvolverem atividades desafiadoras e criativas, que explorem ao 

máximo as possibilidades fornecidas pelas tecnologias. Segundo Miranda (2007), os 

professores devem usar as novas tecnologias com os alunos para tratar e representar 

a informação, para os apoiar, construir conhecimento significativo e para desenvolver 

projetos que possam corresponder às exigências da sociedade.  
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Como referem Jocélia et al. (2011), a integração das novas tecnologias no 

ensino tem de ser encarada como um reforço da profissão docente e de uma nova 

organização das escolas, para favorecer o sucesso escolar dos alunos e consolidar o 

seu papel enquanto ferramenta básica para aprender, e ensinar, nesta nova era 

(Ministério da Educação, 2007, apud GEPE/ME, 2008). No entanto, alguns 

professores consideram que a utilização das novas tecnologias na prática pedagógica 

pode constituir um obstáculo, quer por falta de recursos ou de formação, quer por 

exigirem um esforço de reflexão e alteração de conceções e práticas de ensino 

(Miranda, 2007). 

Pelas razões anteriormente apontadas, é urgente e relevante que, na formação 

de professores, sejam criadas condições para que estes se sintam familiarizados com 

estas temáticas, nomeadamente em contexto da sua prática de ensino supervisionada. 

A educação em ciência deve ser vista como uma componente forte do currículo, cujos 

princípios e objetivos operacionais devem promover três áreas-chave: 

desenvolvimento intelectual, desenvolvimento dos atributos pessoais e 

desenvolvimento psicoemocional. 

O sistema de formação não tem sido capaz de capacitar os novos professores 

com um sólido perfil de competências para práticas renovadas em contexto de sala de 

aula. Acresce a estes aspetos a ausência de uma prova de aferição na área das 

ciências, o que pode estar a contribuir para que os professores se sintam, de certa 

forma, legitimados a não valorizar essa área curricular. Parece, assim, transmitir-se a 

ideia de que as atuais políticas para a promoção da educação científica no 2.º ciclo 

não passam de mais uma moda pedagógica, em que não valerá a pena investir e levar 

muito a sério (Varela, 2012). Esta realidade deve ser corrigida por todos os atores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

A par desta situação, o professor é levado a questionar-se sobre o porquê, o 

para quê e o como utilizar as tecnologias. A partir das respostas que obtém nesta 

autoanálise, o professor pode estabelecer um conjunto de metas sobre o que 

pretende, o que é possível e o que é adequado fazer com as tecnologias num 

determinado contexto. O professor reflete individualmente sobre o modo como as 

atividades decorreram, sobre os resultados que obteve e o que poderia ser melhorado. 

Este é também o momento para refletir sobre os ganhos resultantes da utilização das 

tecnologias na atividade realizada. 

Os professores terão de acompanhar, no seu ritmo, as aplicações tecnológicas 

que sejam interessantes para potencializar uma atividade pedagógica inovadora com 

os seus alunos. Também só devem utilizar as TIC se considerarem mesmo que o seu 

uso pode realmente ser útil para atingir um objetivo de aprendizagem. O que importa é 
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que o professor tenha a perceção sobre o porquê e o contexto em que deve tomar 

partido das TIC; que tenha interesse e motivação em explorar e experimentar novas 

aplicações tecnológicas com os seus alunos e que estes estejam dispostos a 

atrever-se a inovar e explorar novos ambientes pedagógicos.  

Os professores em Angola interagem pouco com as TIC no seu dia a dia e na 

transmissão de conhecimentos aos alunos no âmbito do ensino das ciências. Isto 

acontece não por incapacidade de utilização da tecnologia, mas por lhes ser difícil 

enquadrar as TIC nas estratégias apreendidas enquanto alunos, tendendo, como 

professores, a reproduzir essas práticas antigas, muito centradas na aquisição de 

conhecimento e na sua avaliação. Esta dificuldade reside, possivelmente, no facto de 

não reconhecerem às TIC um papel adequado e potenciador das estratégias que 

utilizam, não dando, assim, resposta às necessidades e preocupações sentidas nas 

suas atividades educativas.  

A Química, sendo uma disciplina experimental, não está isenta de ser associada 

às TIC, pois é a área em que se constata um maior desejo de formação, podendo, por 

isso, representar uma área de intervenção privilegiada com vista à integração das TIC 

e assimilação de novas metodologias. 

Uma estratégia de formação centrada em novas práticas e metodologias com 

recursos às TIC poderá dotar os professores das competências necessárias em TIC 

de forma integrada e poderá proporcionar uma assimilação mais pacífica e eficaz das 

metodologias por parte dos professores (Antão, 2001), assim como a desejável 

contaminação nas áreas adjacentes do conhecimento, das mais próximas às mais 

afastadas da Química. 

A proposta de formação de professores é realizada na modalidade de oficina de 

formação, denominada “Plano de Formação Centrada nas TIC”, com vista à 

familiarização com a tecnologia e formação integrada (técnica e pedagógica). A 

situação ideal é a escola adotar e implementar um modelo inovador, que mais adiante 

se descreve, de modo a prestar apoio a professores e alunos. Para os docentes, a 

formação estará centrada no aperfeiçoamento de competências tecnológicas e 

pedagógicas, de modo a serem mais capazes nas salas de aulas. Aos alunos, importa 

sobretudo dotá-los de conhecimentos concernentes ao manuseio do computador como 

ferramenta indispensável para a aprendizagem das ciências. 

O modelo inovador que pretendemos incluir prende-se com a formação dos 

professores. Trata-se de criar salas de informática onde seja possível capacitar os 

professores para explorarem e dominarem os recursos digitais de apoio às suas aulas. 

O modelo de formação que propomos seria de dois tipos: 
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 Nas sessões à distância, socorrendo-se das ferramentas da plataforma (como 

o chat e fórum), são promovidas reflexões sobre diversos aspetos, tais como: 

discutir a metodologia a aplicar aos alunos usado as TIC; dificuldades 

sentidas durante a formação; como superar as debilidades; o modelo de 

avaliação, tendo em conta os anseios dos formandos, etc. 

 Nas sessões presenciais, é solicitado ao professor a realização de atividades 

que constituam exemplos a serem implementados junto dos seus alunos. 

Estas atividades visam proporcionar aos professores a tradução, na prática, 

do que aprenderam durante a formação.  

 

Torna-se necessário que cada professor contribua ativamente para a promoção 

da motivação dos alunos para a aprendizagem das ciências, incrementando sempre 

uma sólida literacia científica, apoiado por recursos digitais. É nessa linha de 

pensamento que pretendemos criar o “Plano de Formação Centrado nas Tecnologias 

de Informação e Comunicação” (PFCTIC). Temos esperança de que, ao longo do 

projeto, possamos ter resultados positivo acerca dos benefícios, a curto, médio e longo 

prazo, da aplicação desta formação.  

Este plano será tanto mais eficaz, se a escola a que pertencem os professores 

implementar o projeto dessa formação como serviço prestado à comunidade escolar. 

Nesse caso, esta ação de formação seria o princípio para uma real utilização da 

tecnologia nas escolas, entrando, assim, nas chamadas “escolas da nova geração”. 

Apresentamos a seguir o plano de formação de professores que propomos. 

 

4.3.1. Plano de Formação Centrado nas Tecnologias de Informação 

e Comunicação – uma abordagem nas ciências  

 

Objetivos: 

a) Formar os professores, de modo a permitir uma eficaz e real integração 

das TIC na escola. 

b) Promover nos professores competências pedagógicas e técnicas de 

modo integrado, abrindo, assim, as perspetivas de uma atuação dos 

professores com resultados positivos, nas competências que lhes são 

incumbidas como auxiliadores na aprendizagem dos alunos.  
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Plano de formação 

Formandos-alvo   
Professores de Química do segundo ciclo do ensino 

secundário 

Modelo de formação Oficina de formação em TIC 

Tempo de formação (duração) 
Pensada para um total de 60h, sendo que 50% é 

presencial e 50% à distância 

Recursos necessários 
Uma sala equipada com computadores (com Internet), 

na escola ou centro de formação 

Conteúdos a ministrar 

Subordinados ao tema “A Tabela Periódica dos 

elementos químicos” do ensino médio; avaliação; 

atividades; ferramentas (manuseio do computador, 

software educativo; Internet, etc.)  

Supervisão  Ministério da Educação 

 

Tabela 12 - Síntese do plano de formação 

 

Esta formação estará dividida em quatro módulos sequenciais e assente nos 

recursos existentes no CD-ROM “Tabela Periódica”. A atividade a desenvolver pelos 

professores, assim como os recursos necessários, são esquematizados de seguida.  

 

Módulo 1 

Proporcionar o contacto com algumas ferramentas tecnológicas 

 

 Breve descrição da forma como irá decorrer a ação de formação.  

 

 Constituição de grupos de trabalho com elementos de variados graus de competência técnica no 
domínio das TIC (formadores). 

 

 Familiarização com algumas ferramentas tecnológicas: softwares educativos, uso do computador, 
Internet, quadros interativos, simulações/animações e outras potencialidades ligadas às TIC.  

 

 Realização de atividades, nomeadamente uma apresentação de softwares, recursos digitais e como 
são explorados. Sessão presencial com a duração máxima de 10h. 
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Módulo 2 

Realização de atividades-exemplo 

 

 Os professores irão realizar atividades preparadas como se fossem alunos. 

 

 Sentir as dificuldades e desenvolver as competências necessárias. 

 

 Fundamentação e reflexão partilhada de cada professor sobre as principais dificuldades que encontrou 
na realização de cada atividade, por exemplo: manuseio do computador, exploração de softwares, 
interação com recursos digitais, etc. 

 

 Sessões presenciais (5h). 

 

Módulo 3 

Planificação de atividades desenvolvida 

 

 Nesta fase, os professores irão desenhar atividades no âmbito dos seus interesses.  

 

 Reflexão sobre as atividades realizadas e apresentação das atividades presenciais. 

 

 Sessão presencial de 10h para a apresentação dos trabalhos. 

 

 Discussão. 

 

Módulo 4 

Atividade de avaliação de ação de formação 

 

 Avaliação dos trabalhos. 

 

 Apresentação do relatório final da formação (5h). 

 

 

Tabela 13 – Esquema-síntese dos módulos da formação 
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A este plano de formação presencial somam-se outras tantas de formação à 

distância, usando as várias ferramentas da plataforma Moodle.   

Convém sublinhar que as ações de formação, tanto à distância como 

presenciais, devem ter sempre como critério o rigor no desenvolvimento dos temas e 

as respetivas avaliações, de modo que a formação em sistema de b-learning não seja 

encarada pelos alunos como menos séria. Torna-se quase prescindível sublinhar a 

importância da tecnologia na sociedade atual e na ciência e, desta forma, obviamente, 

no ensino científico.  Pese embora a dimensão lata do conceito de tecnologia, não há 

dúvida de que as tecnologias de informação e comunicação ocupam relevo particular 

nos nossos tempos. A formação de professores de ciências não pode senão ter uma 

significativa componente de tecnologia digital e de conhecimento das suas relações 

com a sociedade, a ciência e a forma de ensinar e aprender.  

Com este projeto de formação de professores, pode-se atingir um conjunto de 

estratégias pedagógicas para a abordagem das ciências através de problemas socais 

e éticos. Porque só assim poderemos colmatar os desafios colocados ao sistema 

educativo angolano, inserido no programa estratégico do Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), no sentido de elevar os níveis de educação em cada 

província e município, promovendo, de forma dinâmica e sistemática, as escolas, 

assegurando um padrão de qualidade que torne eficaz a promoção do saber e o 

desenvolvimento de capacidades e da literacia científica do público. 

O desenvolvimento deste estudo constituiu um enorme desafio para o 

investigador, nomeadamente no que diz respeito à implementação de meios e 

métodos de ensino com utilização de recursos digitais e várias outras ferramentas 

educativas proporcionadas pelas TIC, porque estas se prendem com um tipo de 

ensino ao qual o investigador, enquanto professor de Química e aluno em todos 

níveis, não estava habituado antes de ter frequentado este curso. Neste sentido, foi 

necessário repensar o meu papel de professor tradicional e evoluir para um modelo de 

professor orientador, com uma atitude interrogativa que promova a procura e a 

construção do conhecimento por parte dos alunos. Assim, foi necessário ultrapassar o 

sentimento de perda de controlo do grupo-turma e permitir que os alunos 

trabalhassem de forma autónoma. 

Em suma, este Mestrado foi uma experiência extremamente enriquecedora, quer 

a nível profissional, quer ao nível académico, porque me permitiu adquirir 

conhecimento didático que me obriga a repensar o currículo e a metodologia. Deu-me 

também a possibilidade de familiarização com ferramentas tecnológicas, tirando maior 

proveito delas como recurso fundamental também em termos pessoais. A nível 
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pessoal, a investigação levou-me a querer melhorar continuamente o meu percurso 

enquanto professor. 
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ANEXO A – Guião de entrevista 

 

 

 

 

 

 

Como é do seu conhecimento encontro-me a frequentar o programa de Mestrado em “Ensino 
de FÍSICA/QUÍMICA em contexto escolar”, em Portugal, concretamente na Universidade do 
Porto, com projeto de Dissertação de Mestrado «A utilização do software educativo 'tabela 
periódica' digital no Ensino da Química: um estudo de caso na formação inicial de professores 
do Iº ano do ensino superior em Angola» 

 

 

A- Caraterização do respondente 

 

1- Que idade tem? (registar também o género, feminino ou masculino) 

2- Costuma usar o computador? 

3- Tem um computador pessoal ou em casa? 

4- Com que frequência usa o computador? Todos os dias? Quantas horas por dia? 

5- Já ouviu falar sobre o grupo XIV da tabela periódica? 

 

 

B- Impacto da experiência 

 

6- Acha que usando recurso digital na aprendizagem da química pode trazer vantagens na 
formação dos professores? Que vantagens encontrou face à experiência das duas aulas com 
computador a que foi sujeito? 

7- Acha que, usando o programa do software educativo digital, pode melhorar o ensino da 
tabela periódica junto dos alunos do ensino médio? 

8- Ao utilizar o software digital da Tabela Periódica usando roteiro de exploração, o conteúdo 
ficou mais compreensível ou não? Acha vantajoso usar roteiros de exploração? Porquê? 

9- Sentiu-se mais motivado pela forma como aprendeu a Química usando recursos digitais, 
apoiados com roteiro de exploração? 
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10- Consegue comparar uma aula tradicional e uma aula em que usou um computador? Que 
diferenças principais regista? Em particular, qual é a diferença que pode descrever na 
aprendizagem de uma aula com Tabela Periódica digital e não digital? 

11- Que dificuldades teve em aprender a Tabela Periódica usando software educativo digital? 

12- Se tiver que aprofundar a aprendizagem da química usando o software educativo digital da 
Tabela Periódica no ensino médio, estará motivado para tal? 

13- O que aprendeu, em particular, sobre a variação da condutibilidade elétrica dos elementos 
metálicos com o número atómico? 

 

 

C- Projeções para o futuro 

 

14- O que se pode melhorar no software educativo digital da tabela periódica? 

15- O que se pode melhorar NO ROTEIRO DE EXPLORAÇÃO USADO NA SEGUNDA AULA, 
associado ao software educativo digital da tabela periódica? 

16- Acredita que teria vantagens se o Governo introduzisse no sistema de ensino universitário 
em Angola o uso de recursos digitais. Se sim, porquê?   

17- E no ensino médio, também haveria vantagens se o Governo introduzisse no sistema o uso 
de recursos digitais. Se sim, porquê?  

18- Quais acha que são os principais obstáculos para que não se use mais o computador na 
educação em Angola? 

19- Enquanto professor, imagina-se a usar o computador com os seus alunos? Como? 

20- Consegue enumerar algumas DESVANTAGENS em usar o computador na educação? 

21- Quer dizer algo mais sobre a experiência em que participou ou sobre o uso do computador 
na educação, em geral? 

 

 

MUITO GRATO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

 

Porto, Portugal, aos 28 de maio de 2018 
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ANEXO B – Roteiro de exploração: Tabela 

Periódica v. 2.0 

 

ROTEIRO DE EXPLORAÇÃO 

USANDO A “TABELA PERIÓDICA DIGITAL” 

                                                                                  
UM ESTUDO DO GRUPO XIV  

 

O roteiro de exploração que se apresenta destina-se preferencialmente a alunos da 12ª 
classe do 2º ciclo do ensino secundário em Angola, com o objetivo de aprender a Tabela 
Periódica dos elementos, usando o software educativo digital “TP multimédia”.   

Começam por abrir o software da tabela periódica, lendo atentamente as indicações que o 
roteiro oferece, sem aceder a outras informações, não contidas neste roteiro.  

 

1- Ao abrir o software, aparece uma “TABELA PERIÓDICA” com a imagem seguinte.  

. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1- Com o rato, clica na seguinte janela   

2- Em seguida, clica em menu “bibliografia dos cientistas”:  
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3- Na opção “bibliografia dos cientistas”, clica em   e lê atentamente a 
história e anota as suas inovações em ciência da Química, e a respetiva descoberta de alguns 
elementos do grupo XIV.  

 

4- Explora as informações sobre os elementos do grupo XIV, clica em cada um dos elementos. 

 

5- Para compreender algumas propriedades químicas, clica no seguinte ícone    

 

Quais são as propriedades químicas que têm em comum os elementos do grupo XIV?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6- De modo a saber como varia a condutibilidade elétrica dos elementos metálicos com o 
número atómico na TP, clica no elemento Germano (Ge)    

 

7- Em seguida, clica em:   . Depois, seleciona em X (número atómico) e, em seguida, Y 
(condutibilidade elétrica), como ilustra a imagem a seguir. 
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Como varia o raio atómico dos elementos do grupo XIV, ao longo de um grupo?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

E clica em OK. Vai aparecer o seguinte gráfico. 

 

8- Os elementos do grupo XIV podem formar vários compostos. Clica num dos elementos do 

grupo.  Nas galerias, clica nos ícones    e depois    

 

v/f a seguinte afirmação: todos elementos do grupo XIV apresentam uma configuração 
eletrônica com a última camada 3p6 _________  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

9- Para determinarmos a configuração eletrónica dos elementos do grupo XIV, seleciona, um a 
um, os elemento: carbono (C), silício (Si), germano (Ge) e estanho (Sn). 

 

 

Na distribuição eletrónica, qual é a característica que têm em comum os elementos do grupo 
XIV?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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10- Os elementos do grupo XIV podem ser aplicados para vários fins. Escolhe um dos seus 

elementos e clica no ícone  em, seguida, clica em : 

  

Que cientista identificou pela primeira vez o elemento químico silício (Si)? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÕES DE APLICAÇÃO 

 

Em poucas palavras, explica a importância do silício (Si) na produção de vidros e cimento. 

 

Após o estudo realizado, apresenta uma conclusão sintética sobre os elementos do grupo 
XIV.   

1- Em grupos de 2 alunos, façam um texto sobre a história do chumbo (Pb) e algumas 
propriedades químicas do mesmo, em 10 a 15 linhas. 

 

Se precisares de fazer alguma pesquisa sobe o software Tabela Periódica, podes usar o espaço 
abaixo. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2- Se tiveres tempo, navega livremente nas opções do programa, conforme o teu interesse: 

Navegou? 

 

⃝ sim 

⃝ Não       
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ANEXO C – A Tabela Periódica dos elementos 
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ANEXO D – Carta de solicitação do inquérito  

 

DIREÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
LUNDA-NORTE 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO. 

Com os melhores cumprimentos, 

Domingos Paulo Pedrocha Deque, estudante de Mestrado, no curso de Física/Química em 
contexto escolar, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (Portugal), sirvo do 
presente para solicita à direção epigrafe, a autorização, na realização de uma investigação 
académica inserida no trabalho de fim do curso, para obtenção de grau de Mestre, com tema 
"A utilização do software educativo da Tabela Periódica digital no ensino da Química: um 
estudo de caso na formação dos professores angolanos". 

Para salientar que tendo em conta a natureza científica da investigação a mesma poderá 
ocorrer na sala de informática, pelo que se solicita a dispensa da mesma. Está investigação 
terá com corpo da amostra alunos da 12a classe, de especialidade de ensino de Química. Não 
obstante será fundamental o acompanhamento, do professor da respetiva sala, para auxílio do 
trabalho. 

Ciente, de que o assunto merecerá especial atenção, subscrevo com votos de elevada estima e 
consideração. 

Lunda-norte, aos 28 de julho de 2018 

O signatário 
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ANEXO E – Manual do roteiro 

 

0. INTRODUÇÃO 

O programa "Tabela Periódica" é uma base de dados muito completa, que contém 
informações sobre os elementos químicos, e na mesma encontramos várias informações que 
identificam um determinado elemento. 

A informação baseia-se, na sua maioria, no livro "The elements" de J. Emsley. 

 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Equipamento necessário 

Computador pessoal compatível IBM, com placa gráfica VGA, disco duro, rato e a funcionar em 
ambiente Windows. 

O software foi escrito em linguagem corrente na versão 2.0. da tabela periódica. 

Os "perfis dos elementos", e concretamente as "imagens" de cada átomo, poderão aparecer 
no écran do computador, desde que o mesmo tenha o sistema operativo Windows e dada a 
possibilidade de fazer “pritSc”.  

 

Ficheiros Principais 

 

Para a instalação do ficheiro da “Tabela Periódica” versão 2.0 basta ter um URL e fazer 
“download”, ou um dispositivo de armazenamento (pen drive). Software contendo a Tabela 
Periódica, versão 2.0 

O programa deverá ser instalado na memória interna do computador. Para tal selecionar a 
opção (acesso rápido) no menu computador e automaticamente o software é instalado, e 
pode ser guardado no ambiente de trabalho, clicando com o rato no botão direito e selecionar 
a opção enviar (ambiente de trabalho). Ou nos meus documentos. 

 

2. COMO FUNCIONA O PROGRAMA 

 

Depois de instalado o software "Tabela Periódica"  no disco duro do computador. Ao clicar 
com botão direito do rato já estará a abrir a tabela periódica, vai aparecer a seguinte imagem. 



 

91 
 

 

Fig. 1- Primeiro écran do programa "Tabela Periódica". 

 

 

2.1 O perfil do elemento 

Explorando a "Tabela Periódica" com o rato pode-se clicar no nome do elemento marcado pelo 
utilizador. Para selecionar um elemento, posicionar o rato no quadrado respetivo e clicar. 
Aparece então o "bilhete de identidade" do elemento conforme se pode observar na Fig. 2. 

 

 

Fig. 2 - O "perfil do elemento" para o Boro (opção "Bilhete de identidade") 

 

No "perfil do elemento" podem ser consultadas propriedades relativas ao próprio elemento 
("Bilhete de identidade"), propriedades das substâncias elementares respetivas 
("Substâncias"), outras propriedades e ainda curiosidades sobre o elemento, como a história 
do mesmo elemento químico. Para escolher cada uma destas opções, clicar com o rato no 
nome do elemento.  

Os elementos com número atómico acima do 103, alguns dos quais ainda poderão apresentar 
informação incompleta do elemento.  
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Bilhete de identidade 

 

Na opção "Bilhete de identidade" pode observar-se a "impressão digital" do elemento (esboço 
da nuvem eletrónica) e os seguintes dados: 

- Nome do elemento. 

- Símbolo químico. 

- Número atómico. 

- Massa atómica relativa. 

- Abundância na Terra (+: informação gráfica). 

- Abundância no Sol (+: informação gráfica). 

- Energia de ionização (+: energias de ionização sucessivas: 2ª, 3ª, etc.). 

- Energias de ionização atómica. Apenas para elementos até Z = 12. Trata-se dos valores de 
energia mínima necessários à remoção de um eletrão de cada nível, obtidos por 
espectroscopia fotoeletrónica. 

- Iões mais comuns. 

- Raio atómico (+: raio covalente, raio de Van der Waals, raio iónico). 

- Isótopos (+: nuclídeos, massas atómicas, abundâncias isotópicas, semivida, decaimentos, 
usos mais comuns). 

- Cada elemento químico apresenta imagem uma rede cúbica, mostrando o movimento 
aleatório de cada elemento. 

- Contém vídeos que apresentam o processo de combustão de alguns gases. 

 

 

Fig. 3 - "Bilhete de identidade" do elemento oxigénio ("Abundância na Terra"). 

 

A nuvem eletrónica que aparece representada no "Bilhete de identidade" foi obtida calculando 
a densidade de probabilidade eletrónica por um método coerente.  

 

Propriedades das substâncias  

A opção "Substâncias" permite visualizar a informação relativa às substâncias elementares (Fig. 4). 
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Fig. 4 - Opção "Substâncias" no "perfil do elemento" para o Potássio. 

 

Podem consultar-se os seguintes dados: 

- Substâncias elementares mais comuns. 

- Classe de substâncias elementares. 

- Metal 

- Estado físico, sólido (a 298 K). 

- Origem (natural) 

- Densidade 862 kg m3 

- Ponto de fusão. 

- Ponto de ebulição. 

-  Preço de 100 g de substância pura (13600$). 

- Substâncias compostas - estados de oxidação.  

 

Outras propriedades 

No "menu" referente a outras propriedades é apresentada alguma informação adicional 
relativa ao elemento e às respetivas substâncias elementares. Trata-se de um conjunto de 
dados destinados aos níveis superiores de ensino. 

 

 

Fig. 5 - Opção "legenda- propriedades resumo" no "perfil do elemento" para o carbono 
(estrutura cristalina do diamante, pode ser vista uma animação). 
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Pode-se consultar: 

- Configuração eletrónica. 

- Eletronegatividade (+: escalas de Pauling). 

- Eletroafinidade. 

- Carga nuclear efetiva (+: Slater, Clementi e Froese-Fisher). 

- Polarizabilidade. 

- Densidade (a 298 K). 

- Condutividade elétrica (a 298 K). 

- Condutividade térmica (a 298 K). 

- Estrutura cristalina (+: imagem animada da estrutura).  

 

 

Curiosidades 

Na opção de curiosidades pode obter-se informação complementar sobre a descoberta do 
elemento, a etimologia do nome e outras notas curiosas. 

 

 

Fig. 6 - Opção "Curiosidades" no "perfil do elemento" para o Oxigénio. 

 

2.2 Outras opções 

Apresentamos seguidamente as alternativas constantes de cada uma das opções apresentadas 
no topo do primeiro écran e respetivas funções (ver Fig. 1). Para selecionar cada uma das 
alternativas deve clicar-se com o rato na palavra respetiva. Com um clique no caráter tornam-
se disponíveis subtópicos escondidos de cada alternativa, conforme mostra a Fig. 7. 



 

95 
 

 

Fig. 7 - Seleção para um gráfico de barras na alternativa "Tipo de Gráfico", dentro da opção 
"Ficheiro".  

 

Depois de editar um novo gráfico podem-se selecionar com o rato as propriedades 
representadas nos eixos, no caso da figura abaixo; x “condutividade elétrica” e no eixo y 
“número atómico”. Na Fig. 8 está um gráfico de condutividade elétrica em função do número 
atómico.  

 

 

Fig. 8 - Gráfico de pontos da condutibilidade elétrica em função do número atómico (estão 
selecionados apenas os metais e evidenciada a condutividade elétrica do cobre). 

 

Pode-se verificar, na figura abaixo, como o calor de vaporização varia em função de ponto de 
ebulição, no processo térmico.  
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Fig. 9 - Pode-se mostrar na janela, como varia o ponto de ebulição em função do calor de 
vaporização.  

 

Dentro de cada janela do gráfico pode clicar-se num qualquer ponto do gráfico (ou linha) 
aparecendo na janela mais informação sobre esse elemento. Clicando no retângulo abre-se o 
perfil do elemento selecionado. 

Está disponível na mesma janela a “opção para o gráfico”. Um clique neste retângulo permite 
variar o gráfico em função do número atómico ou do símbolo do elemento (Fig. 10). Como se 
pode mudar o tipo de gráfico indo para “opção para o gráfico”. 

 

 

Fig. 10 "Procurar" na janela “opção para o gráfico” massa atómica em função da 
eletronegatividade. 
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Opções para listagem “Listas” podem proceder-se à listagem de várias propriedades. O 
primeiro retângulo selecionado apresenta propriedade por ordem de algumas propriedades 
química (ver Fig. 11) 

 

 

Fig. 10 "Listas": Número Atómico. 

 

Opção. Editar 

Ativando a alternativa "Copiar", o gráfico ou as listas constantes no écran passam para o 
"clipboard", podendo exportar-se para qualquer utilitário do "Windows" através do comando 
"Paste" como ilustra a imagem abaixo. 
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Opção todos. 

OPÇÃO Alternativas Subtópicos Função 

Clicar em todos 
Classe de 

Substâncias 

Classe (metais, 
semimetais e não-
metais) 

Selecionar um 
conjunto de 
substâncias 
elementares 

  

Família (metais 
alcalinos, 
alcalinoterrosos, 
halogénios e gases 
nobres) 

" 

  
Estado físico (gasoso, 
líquido e sólido) 

" 

  
Origem (natural e 
artificial) 

" 

 Elementos Grupo 
Selecionar um 
grupo de 
elementos 

  Período 
Selecionar um 
período 

  Bloco 
Selecionar um 
bloco, s, p, d ou f 

  Intervalo 

Selecionar uma 
gama de 
elementos, 
correspondente a 
um intervalo de 
números 
atómicos 

  Todos 
Selecionar todos 
os elementos 
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Fig. 11 - Classe dos metais selecionada. Os elementos selecionados aparecem a cor diferente 
na tabela periódica.  

 

Opção Janelas 

OPÇÃO Alternativas Função 

Janelas Lado a lado 
As várias janelas abertas aparecem lado 
a lado no écran 

 Cascata 
As várias janelas abertas aparecem em 
cascata no écran 

 Arranjar ícones 

"Arruma" os ícones porventura 
existentes (se houver janelas 
previamente abertas que tenham sido 
colocadas na forma de ícone - clique no 
botão esquerdo do canto superior 
direito) 

 Tabela Periódica 
Passa para primeiro plano a tabela 
periódica 

 Etc. 

Na última linha aparecem os nomes das 
janelas abertas. Um clique em qualquer 
destes nomes passa a janela respetiva 
para primeiro plano. 
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Fig. 12 - Opção janelas. As janelas estão dispostas lado a lado. 

 

Uma boa gestão das janelas potencia a utilização do programa. De referir que se podem abrir 
quantas janelas se desejar, o que permite uma eficaz comparação de parâmetros (perfil de 
elemento, gráficos, listas, etc.) 

 

Como imprimir 

Ativando a alternativa "Copiar" da opção "Editar", o gráfico ou as listas constantes no écran 
passam para o "clipboard", podendo exportar-se para qualquer utilitário do "Windows" 
através do comando "Paste". 

É possível, porém, e certamente útil, imprimir parcial ou totalmente o conteúdo de qualquer 
écran. Para tal, carregar na tecla "Print screen - PrtSc" quando o écran contiver as figuras 
pretendidas. Seguidamente, usar o comando "Colar" ("Paste") em qualquer outro programa do 
ambiente "Windows" (MS-Word, Paint Shop Pro, etc.) e trabalhar a figura. 

 

3. CONTEÚDOS QUE ABRANGE E RELAÇÕES COM OS CURRÍCULOS ESCOLARES 

O programa foi elaborado para poder servir alunos do 9º e 11º anos, na disciplina de Físico-
Química (novos currículos) e 12º ano de Química. Algumas informações constantes do 
programa poderão ser úteis a alunos de cursos universitários de Química. 

No capítulo 5 deste manual encontram-se roteiros de trabalho para vários níveis de 
escolaridade. 

 

4. NOTAS PARA O PROFESSOR 

O programa "Tabela Periódica" é uma base de dados dos elementos da tabela periódica 
orientada para a aprendizagem de conceitos importantes em Física e Química, nos diversos 
graus de ensino. Permite uma multiplicidade de interações que vão desde a construção de 
gráficos, à elaboração de tabelas, passando pela representação de estruturas cristalinas ou 
pela consulta de riscas espectrais bem como a consulta de várias grandezas e propriedades de 
elementos e substâncias. 
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Existem alguns programas similares, em inglês e em português. Este programa apresenta 
algumas inovações tanto na informação, como nas formas de a apresentar: riscas espectrais, 
estruturas cristalinas, abundâncias relativas e "fotografias" dos elementos, por exemplo. 

De salientar ainda a existência de um capítulo de "curiosidades" para cada elemento, onde se 
evidenciam aspetos históricos e etimológicos interessantes. 

O facto de o programa correr em ambiente "Windows" implica um conjunto de vantagens de 
entre as quais salientamos a visão simultânea e organizada de vários aspetos (janelas) do 
programa. 

A principal inovação metodológica do programa "Tabela Periódica" reside na distinção clara 
entre as propriedades dos elementos químicos em si e as propriedades das substâncias 
elementares correspondentes. A fraca atenção que, no plano pedagógico, se tem dado à 
separação destes dois aspetos tem gerado alguns conceitos errados que julgamos ajudar a 
clarificar com o uso deste programa. 

Como todo o software pedagógico, o programa "Tabela Periódica" não prescindirá do 
entusiasmo e da orientação do professor. Para complementar essa tarefa, são apresentados 
vários roteiros de trabalho no capítulo 5. Estes roteiros foram elaborados com dois níveis 
intercalados para cada sugestão de trabalho (ver capítulo 5). Cada um dos roteiros carece de 
um tempo de interação média de três horas (num mínimo de duas sessões). Deverá ter-se em 
atenção que os alunos devem evitar uma utilização apressada das sugestões de trabalho, 
devendo refletir com atenção sobre cada interação e respetiva consequências. 

 


