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RESUMO 

A aprendizagem da Química, quando é baseada em contextos atuais e relevantes 

para os alunos, potencia a aprendizagem significativa e estimula o conhecimento do 

meio. Também a ciência cidadã, que envolve ativamente os cidadãos na investigação 

científica, tem-se mostrado bem-sucedida junto das comunidades e o envolvimento dos 

alunos nesses projetos apresenta um grande potencial pedagógico. Assim, aliando 

estas duas abordagens, surge o projeto PVC – Perceiving the Value of Chemistry – que 

envolveu os alunos na monitorização da qualidade das águas costeiras, dos distritos do 

Porto e de Aveiro, para a aprendizagem da Química e a consciencialização para o 

problema do lixo marinho. Este projeto, implementado em 2018/2019, envolveu 574 

aluno do 3.º Ciclo do Ensino Básico (442 alunos do grupo experimental e 132 do grupo 

de controlo) e nove professores de Físico-Química de quatro escolas destes distritos. 

O projeto PVC foi desenvolvido em três etapas principais, visando: 1) promover a 

consciencialização ambiental e a relevância da Química para a sociedade; 2) analisar a 

qualidade de águas costeiras, detetar microplásticos nessas águas e identificar resíduos 

plásticos das praias para promover a aprendizagem da Química; e 3) divulgar o projeto 

e partilhar os resultados com a comunidade e em plataformas de ciência cidadã. 

Para avaliar o impacto do projeto PVC foram aplicadas três escalas atitudinais e 

testes de conhecimentos, conduziram-se entrevistas a alunos e professores e 

analisaram-se registos dos alunos e as notas de campo do investigador. A análise dos 

dados obtidos sugere que o projeto PVC promoveu: i) o reconhecimento da importância 

da Química para a sociedade e a consciencialização dos alunos para as problemáticas 

ambientais exploradas, verificando-se ainda que houve uma influência nas boas práticas 

ambientais em algumas famílias; ii) mudanças atitudinais positivas ao nível da análise 

crítica e face à Físico-Química; ao nível das atitudes face ao ambiente, emergem 

também indicadores de que o projeto contribuiu positivamente para uma mudança 

atitudinal; iii) a aprendizagem dos conteúdos de Química, em particular daqueles 

definidos nos currículos da disciplina; iv) a retenção de conhecimentos o que sugere 

que as aprendizagens realizadas no âmbito do projeto PVC possam ter sido 

significativas; e v) o desenvolvimento profissional dos professores coadjuvantes ao nível 

da diversificação das suas práticas letivas e da sua adequação aos objetivos da 

flexibilidade curricular pelo potencial interdisciplinar do projeto PVC. Não obstante as 

limitações inerentes ao estudo, é de sublinhar a importância da investigação realizada 
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para aprofundar o conhecimento sobre o potencial pedagógico dos projetos de ciência 

cidadã para aprendizagem formal da Química e para a promoção de atitudes positivas 

dos alunos face à Ciência, à Físico-Química e ao ambiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação em Química, Aprendizagem baseada em contextos, Ciência cidadã, Atitudes 

científicas, Competências científicas, Consciencialização ambiental, Qualidade da água, 

Microplásticos 

  



FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

V 

 

ABSTRACT 

Chemistry learning, when based on actual and relevant contexts for students, 

enhances meaningful learning and stimulates environment knowledge. Citizen science, 

which actively involves citizens in scientific research, has also been proven successful 

within communities. Students’ engagement in these projects has considerable 

pedagogical potential. Thus, combining these two approaches, the PVC project - 

Perceiving the Value of Chemistry – emerged and involved students in monitoring the 

coastal waters quality for the learning of chemistry and awareness of the problem of the 

marine litter of Porto and Aveiro districts. This project was implemented in 2018/2019, 

involving the participation of 574 students from the lower secondary education (442 

students from the experimental group and 132 students from the control group) and nine 

Physicochemical teachers from four schools in these districts. 

The PVC project was developed in three main phases, aiming: 1) to promote the 

environmental awareness and Chemistry relevance for the society; 2) to analyse the 

coastal waters quality, to detect microplastics in these waters and to identify plastic waste 

from beaches in order to promote Chemistry learning; and 3) to disseminate the project 

and share the results with the community and in citizen science platforms.  

To evaluate PVC project impact, three attitudinal scales and knowledge tests were 

applied, interviews were conducted to students and teachers, and analysed students’ 

records and researcher field notes. The analysis of the obtained data suggests that the 

PVC project promoted: i) the acknowledgement of chemistry relevance for the society 

and students’ awareness for the explored environmental problems, furthermore, some 

families were influenced by good environmental practices ii) positive attitudinal changes 

at the level of critical analysis and concerning Physicochemical; regarding environmental 

attitudes, indicators reveal that the project had a positive contribution towards attitudinal 

change; iii) learning Chemistry contents, particularly those defined in the subject 

curricula; IV) Chemistry knowledge retention suggests that learning realised within the 

PVC project may have been relevant; and v) the professional development of the 

supporting teachers in terms of diversity of their teaching practices, and of their 

adjustment to curricular flexibility objectives through the interdisciplinary potential of the 

PVC project. Despite the implicit study limitation, it is worth highlighting the research 

relevance undertaken to enhance the pedagogical potential of citizen science projects 
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for formal learning in Chemistry and to promote students’ positive attitudes towards 

science, physics, chemistry and the environment. 

 

 

KEYWORDS 

Chemistry Education, Context-based Learning, Citizen Science, Scientific Attitudes, 

Scientific Skills, Environmental Awareness, Water Quality, Microplastics 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

1.1. Introdução 

Neste trabalho apresenta-se uma investigação realizada no âmbito do 

Doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências, na área de especialização em 

Ensino das Ciências. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento acerca do contributo 

pedagógico de projetos da ciência cidadã, para promover o desenvolvimento de atitudes 

positivas e a aprendizagem da Química, foi desenvolvido o projeto PVC – Perceiving 

the Value of Chemistry behind water and microplastics, constituindo-se como o foco 

central do programa de intervenção implementado. No sentido de promover uma melhor 

compreensão da investigação apresentada nesta tese, na próxima secção deste 

capítulo faz-se uma contextualização da investigação desenvolvida (1.2) apresentando 

o problema, as respetivas questões de investigação (1.3) e os objetivos (1.4) que 

orientaram esta investigação. Explicita-se, ainda, a importância da investigação 

realizada (1.5) e, por último, descreve-se a organização e estruturação desta tese, 

apresentando-se os capítulos que a constituem (1.6). 

 

 

1.2. Contextualização da investigação 

Em Portugal, o ensino das ciências no 3.º Ciclo do Ensino Básico assenta numa 

abordagem curricular Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) (DEB, 2001). 

Tal como referem as Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico esta 

abordagem, 

por um lado, possibilita o alargar os horizontes da aprendizagem, proporcionando 

aos alunos não só o acesso aos produtos da Ciência, mas também aos seus 

processos, através da compreensão das potencialidades e limites da Ciência e 

das suas aplicações tecnológicas na Sociedade. Por outro lado, permite uma 

tomada de consciência quanto ao significado científico, tecnológico e social da 
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intervenção humana na Terra, o que poderá constituir uma dimensão importante 

em termos de uma desejável educação para a cidadania (DEB, 2001, p. 9). 

Após o surgimento da abordagem CTSA, esta foi adotada por muitos 

investigadores e educadores em ciência por todo o mundo (Pedretti & Nazir, 2010). 

Como consequência, “widely differing discourses on STSE [Science-Technology-

Society-Environment] education and diverse ways of practicing, have led to an array of 

distinct pedagogical approaches, programs, and methods” (Pedretti & Nazir, 2010, p. 

601). 

Novos caminhos se têm traçado para a investigação científica, nomeadamente, 

com o surgimento da perspetiva de Investigação e Inovação Responsáveis 

(Responsible Research and Innovation) que parte da ideia de envolver a sociedade no 

processo de produção científica e na inovação tecnológica para que o processo de 

investigação e desenvolvimento esteja direcionado para as necessidades e os valores 

da sociedade, potenciando, também, o envolvimento do público e a educação em 

ciência (Comissão Europeia, 2020; RRI Tools, 2020). Nesta linha, evidencia-se também 

a ciência cidadã como uma abordagem que conta com um forte contributo e 

envolvimento dos cidadãos na investigação científica responsiva para a sociedade, em 

questões relacionadas com a Biologia e o Ambiente. Bonn e colaboradores (2018) 

referem ainda a importância da ciência cidadã para a educação em ciências em espaços 

formais e não formais bem como “the way in which it increases scientific literacy and 

science capital” (p. 479). 

Assim, pode-se potenciar a relação entre a abordagem curricular CTSA e esta 

tendência atual de envolver a sociedade na investigação em ciência e no 

desenvolvimento de tecnologias, muitas vezes voltadas para a resolução de questões 

do meio ambiente. Como tal, faz sentido, perspetivar a abordagem curricular CTSA 

alinhada com estes vetores orientadores da investigação científica com e para os 

cidadãos.  

A ciência cidadã é, tal como referem Bonney e colaboradores (2015), Cavalier 

(2016) e Bastos e colaboradores (2019) uma abordagem que promove o envolvimento 

dos cidadãos nas diferentes etapas do processo de produção científica, por exemplo, 

através da realização de experiências ou de observações, da recolha, da análise ou da 

discussão dos dados e/ou na divulgação das conclusões da investigação. Neste sentido, 

os cidadãos são intervenientes ativos no processo de construção científica e, de acordo 

com Tulloch e colaboradores (2013), este envolvimento promove o conhecimento e o 
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desenvolvimento de atitudes e de competências. Assim, o potencial da ciência cidadã 

revela-se particularmente interessante para públicos mais jovens, pois permite, através 

de dinâmicas pedagógicas adequadas, fazer a ponte entre os conteúdos científicos e 

os contextos, pertinentes e de relevância social, em que os projetos de ciência cidadã 

se inserem (Ferreira et al., 2012; Tulloch et al., 2013), pois tal como referem Bellocchi e 

colaboradores (2016) e Dawson e Carson (2017), esta é uma via para potenciar a 

aprendizagem significativa da Química que é considerada pelos alunos como uma 

disciplina de difícil aprendizagem, desmotivadora e desinteressante (Aikenhead, 2003; 

Sausan et al., 2018). Adicionalmente, Cardellini (2012) e Gulacar e colaboradores 

(2018) referem que um dos fatores que promovem este desinteresse pela Química é o 

facto de, de uma forma generalizada, o método de ensino expositivo ainda ser aquele 

que predomina nas práticas letivas dos professores desta disciplina. Pois tal como 

McKeachie (1994) afirma, nesta metodologia de ensino, os alunos assumem uma 

atitude passiva perante a aula o que promove a alienação dos alunos perante a 

disciplina. Por outro lado, Johnstone e Su (1994), referem também dificuldades ao nível 

da compreensão do significado das palavras e expressões utilizadas pelos professores 

de Química. Johnstone (1991), refere também que a Química é vista pelos alunos como 

uma disciplina difícil, complexa e abstrata e que exige muito esforço e um intelecto 

superior para ser compreendida, devido à própria natureza desta ciência uma vez que 

o conhecimento químico é construído inter-relacionando as dimensões macroscópica, 

submicroscópica e simbólica desta ciência. Como tal, a ciência cidadã surge, neste 

panorama como uma ferramenta com potencial para fazer a transposição entre estas 

novas linhas de desenvolvimento da investigação científica e a abordagem CTSA para 

o ensino, numa tentativa de promover “ambientes de aprendizagem diversos” (DEB, 

2001, p. 4). 

Como referem Harlin e colaboradores (2018), a ciência cidadã envolve os alunos 

na ciência e, esse envolvimento, acrescenta um grande valor ao ensino formal das 

ciências. Estes autores referem ainda que “literature on citizen science and schools is 

still emerging" (p. 426), e apontam as restrições de tempo, a falta de formação ou o 

currículo como desafios à implementação de projetos de ciência cidadã nas escolas 

sugerindo que  

These challenges can be overcome by motivated educators with the help of 

developing technologies (apps, knowledge-sharing platforms) and a support 

structure built around integration of citizen science into the curriculum that includes 
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a recognition of its value for young citizens and for science (Harlin et al., 2018, p. 

428). 

A literatura revela o crescimento de estudos envolvendo alunos em abordagens 

de ciência cidadã e que estas abordagens se mostram bem-sucedidas e apresentam 

potencial pedagógico (Harlin et al., 2018). Apesar deste facto, a sua utilização e a 

avaliação formal dos seus contributos para a formação dos alunos ainda não se 

encontra bem descrita na literatura. No caso particular da Química, a realidade está 

ainda mais afastada do panorama geral descrito. Como concluem Sammut (2015), 

Follett e Strezov (2015) ou Harlin e colaboradores (2018), a Química é das áreas com 

menor expressão nos projetos de ciência cidadã desenvolvidos. Desta forma, 

atendendo à dificuldade em encontrar projetos de ciência cidadã onde a Química tivesse 

uma expressão significativa, considerou-se relevante desenvolver o projeto de ciência 

cidadã PVC – Perceiving the Value of Chemistry behind water and microplastics onde a 

Química foi relevada para uma posição central através dos recursos produzidos e das 

estratégias implementadas. Como o título do projeto sugere, este foi desenvolvido para 

promover, junto dos alunos, o papel da Química na sociedade, nomeadamente, no que 

diz respeito aos seus contributos para a nossa qualidade de vida e, em particular, do 

seu papel no controlo, prevenção e resolução dos problemas ambientais. O acrónimo 

PVC foi escolhido propositadamente com o objetivo de evidenciar o papel do projeto na 

consciencialização para a poluição do ambiente por plásticos e o seu foco nas atividades 

prático-laboratoriais realizadas ao longo do programa de intervenção. Também o 

subtítulo behind water and microplastics evidencia um outro grande objetivo do projeto 

que é a análise de parâmetros físico-químicos das águas costeiras e a deteção de 

microplásticos nessas águas. Visando-se que parte dos dados recolhidos e analisados 

pelos alunos no âmbito deste projeto, fossem, posteriormente, partilhados numa 

plataforma de ciência cidadã internacional de monitorização da qualidade das águas a 

nível mundial, optou-se por manter o nome do projeto na língua inglesa. 

Durante a conceção do projeto PVC procurou-se atender a uma abordagem CTSA 

e identificar temas de interesse, potencialmente motivadores e transversais à disciplina 

de Físico-Química, nos três níveis de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico, e que 

pudessem ainda ser um ponto de contacto interdisciplinar entre a Química e outras 

áreas do saber. Neste sentido, procurou-se selecionar um contexto/problema que fosse 

atual e relevante para a sociedade e para a comunidade escolar, nomeadamente para 

os alunos envolvidos no projeto. 
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O princípio basilar do projeto PVC foi a promoção do contacto dos alunos com 

situações atuais e relevantes, que eles pudessem explorar, de forma a promover a 

construção de uma base de conhecimentos científicos significativos, estimulando o 

interesse pela aprendizagem da Química e o conhecimento do meio envolvente. Neste 

sentido, visto que Portugal é um país com uma grande área costeira, que possui fortes 

relações históricas com o mar e atendendo às orientações da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente, o Objetivo 14 – 

Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável – (Nações Unidas, 2020), considerou-se relevante que o 

contexto do lixo marinho e da qualidade das águas costeiras, em particular, da 

contaminação dessas águas por plásticos e microplásticos, fosse explorado no âmbito 

do projeto PVC. Adicionalmente, esta é também uma problemática, reconhecida quer 

pela comunicação social (ver, por exemplo, RTP, 2020; Público, 2019; Observador, 

2019; Sapo, 2020; SIC, 2019; TSF, 2020), quer pela comunidade científica (ver, por 

exemplo, os trabalhos de Wang et al., 2019; Uddin et al., 2020; Li et al., 2020; 

Mercogliano et al., 2020; Pirsaheb et al., 2020; Wang et al., 2020; Zhang & Chen, 2020).  

A implementação do projeto PVC envolveu ativamente, ao longo de um ano letivo, 

os alunos num conjunto de atividades propostas. Para além de dinâmicas de carácter 

mais formativo, muitas das estratégias e dos recursos desenvolvidos para o projeto têm 

um grande pendor de divulgação científica e de consciencialização químico-ambiental. 

O projeto teve também uma forte componente prático-laboratorial que se focou, na 

recolha, feita pelos participantes, de amostras de água do mar e na análise in loco e no 

laboratório de alguns parâmetros físico-químicos. Para além dos parâmetros físico-

químicos, foi também realizada a deteção de microplásticos encontrados nas amostras 

de água recolhidas e a recolha e análise de plásticos que contaminavam as praias.  

Para além da análise dos parâmetros físico-químicos das águas costeiras, teve 

lugar a partilha destes resultados com a comunidade científica internacional, para um 

maior e melhor conhecimento da costa portuguesa, nomeadamente, da região Litoral 

Norte de Portugal, bem como a divulgação e comunicação dos resultados junto da 

comunidade escolar, nomeadamente, alunos, professores, funcionários e respetivas 

famílias.  

Assim, feita uma breve contextualização da investigação desenvolvida, apresenta-

se de seguida o problema de investigação e as respetivas questões de investigação que 
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orientaram o desenvolvimento, a implementação e a avaliação do programa de 

intervenção implementado. 

 

 

1.3. Problema e questões de investigação 

O problema da investigação organiza, orienta e delimita a investigação. É, 

portanto, indissociável da investigação e pode ser pensado previamente ou pode surgir 

ao longo do decorrer da investigação (Coutinho, 2015).  

A problemática inerente a este projeto de investigação passa por indagar o 

potencial pedagógico dos projetos de ciência cidadã, no domínio particular da Educação 

em Química. Assim, de forma mais específica, o problema que norteia esta investigação 

consiste em averiguar o impacto nas atitudes e na consciencialização para as 

problemáticas ambientais e para o papel da Química na sociedade, bem como, para a 

aprendizagem (conceptual e processual) dos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, 

decorrente da sua participação no projeto de ciência cidadã PVC. 

Assim, decorrente do problema de investigação descrito, formularam-se as 

seguintes questões de investigação: 

1. De que modo a participação dos alunos no projeto de ciência cidadã PVC 

promove a sua consciencialização para as problemáticas ambientais 

exploradas e para a importância da Química na sociedade? 

2. Quais são as atitudes dos alunos face à ciência, à Físico-Química, ao 

ambiente e à problemática do lixo marinho? Será que a participação no 

projeto de ciência cidadã PVC contribuirá para a promoção de eventuais 

mudanças de atitudes? 

3. De que forma a participação dos alunos no projeto de ciência cidadã PVC 

contribuiu para a aprendizagem (conceptual e processual) dos conteúdos 

de Química nele explorados?  

4.  Como é que os alunos e professores coadjuvantes significam a sua 

participação no projeto de ciência cidadã PVC? 
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1.4. Objetivos de investigação 

Tendo em conta o problema e as questões de investigação apresentadas na 

secção anterior, definiram-se os seguintes objetivos que orientaram este projeto de 

investigação: 

1. Monitorizar a implementação do projeto de ciência cidadã PVC junto dos 

alunos de modo a compreender se a sua participação promove a 

consciencialização para as problemáticas ambientais e para o papel da 

Química na sociedade. 

2. Avaliar se a participação neste projeto promove atitudes positivas dos alunos 

face à ciência em geral, à Físico-Química, em particular e à problemática 

ambiental subjacente ao contexto onde se desenrola o projeto. 

3. Avaliar o impacto que a participação no projeto trouxe à aprendizagem 

conceptual e processual da Química por parte dos alunos. 

4. Conhecer as perspetivas dos alunos e dos professores sobre a sua 

participação no projeto e as potencialidades e fragilidades que lhe reconhecem. 

Como a concretização dos objetivos de investigação anteriormente enunciados 

está fortemente dependente da conceção e desenvolvimento do projeto PVC, o 

desenvolvimento de todas as atividades de consciencialização e atividades prático-

laboratoriais de recolha e análise das águas costeiras, de deteção da presença de 

microplásticos nessas águas e de identificação qualitativa de plásticos, bem como as 

atividades de envolvimento dos alunos na sensibilização da comunidade escolar e na 

divulgação dos resultados obtidos ao longo das várias atividades do projeto, constituem-

se em si mesmas como os objetivos de desenvolvimento associados a este projeto. 

 

 

1.5. Importância da investigação 

No sentido de promover o interesse, e motivação pela Química e a qualidade das 

aprendizagens desta ciência, a ciência cidadã perfila-se como uma abordagem com 

potencial para fazer a integração dos conteúdos de Química com contextos atuais, 

pertinentes e socialmente relevantes, permitindo que os alunos reconheçam o papel da 

Química na sociedade segundo a abordagem CTSA que orienta o currículo desta 

disciplina. A abordagem de ciência cidadã promove também o envolvimento dos alunos 
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no processo de produção científica potenciando o desenvolvimento de competências 

científicas. 

Assim, se por um lado, a utilização e a avaliação dos contributos dos projetos de 

ciência cidadã como ferramentas pedagógicas, apesar de ser uma prática crescente 

ainda não é uma prática muito expressiva em educação em ciências e, se por outro, a 

Química é uma das áreas menos representadas no panorama da ciência cidadã ao nível 

internacional, pode destacar-se a existência de uma lacuna na investigação em 

educação em Química que o programa de intervenção implementado por via do projeto 

PVC veio ajudar a colmatar. 

Deste modo, a investigação desenvolvida nesta tese, cuja organização e estrutura 

se apresenta na secção seguinte, contribui para o aprofundamento dos conhecimentos 

no domínio das abordagens pedagógicas de ciência cidadã na área da Química, 

nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento e implementação de um projeto 

de ciência cidadã em que a Química assume um papel central, na compreensão do seu 

impacto na aprendizagem formal da Química e do seu contributo para a motivação dos 

alunos e eventuais mudanças atitudinais relativamente à ciência e à Físico-Química, 

mas também em relação ao contexto da problemática do lixo marinho subjacente ao 

projeto desenvolvido. Para além disso, esta investigação permite-nos também conhecer 

as perspetivas dos professores relativamente à utilização desta abordagem pedagógica 

nas suas práticas letivas. 

 

 

1.6. Organização e estrutura da tese 

A presente tese encontra-se organizada em nove capítulos principais que 

constituem o corpo desta investigação. Para além do corpo da investigação, 

apresentam-se ainda as referências bibliográficas utilizadas, bem como uma secção 

contendo um conjunto de anexos que, não sendo essenciais para a compreensão desta 

tese, agregam um conjunto de informações e de recursos elaborados ao longo desta 

investigação para quem desejar aprofundar o seu conhecimento sobre o trabalho 

desenvolvido. 

Cada um dos nove capítulos desta tese aborda uma temática específica numa 

sequência que, se julgou ser a mais adequada e coerente. 

Com o capítulo I, Contextualização e apresentação da investigação, pretende-se 

contextualizar e introduzir a investigação realizada. Após uma breve introdução ao 
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capítulo (1.1), faz-se uma contextualização geral da investigação (1.2) apresentando-

se, de seguida, o problema e as questões de investigação (1.3) bem como os objetivos 

que orientaram a investigação (1.4). Na secção seguinte deste capítulo, faz-se uma 

reflexão sobre a importância deste trabalho de investigação para o ensino da Química 

(1.5) e, por último, descreve-se a organização e estrutura da presente tese (1.6). 

O capítulo II, Ensino da Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico, tem como objetivo 

apresentar uma reflexão acerca do ensino da Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico 

para se compreender de que forma esta investigação se insere no panorama curricular 

nacional. Assim, depois da introdução a este capítulo (2.1) é feito o enquadramento 

curricular (2.2) onde se exploram os documentos oficiais em vigor para a disciplina de 

Físico-Química, nomeadamente, as Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino 

Básico (2.2.1), as Metas curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Físico-Química 

(2.2.2), o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (2.2.3) e as 

Aprendizagens Essenciais do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Físico-Química (2.2.4). 

Posteriormente, abordam-se algumas das principais dificuldades na aprendizagem da 

Química (2.3) e apresenta-se a aprendizagem baseada em contextos como estratégia 

para a promoção da qualidade do ensino da Química (2.4). 

A exploração do capítulo III desta tese, Ciência cidadã, tem como objetivo 

continuar a sustentação da fundamentação teórica desta investigação. Como tal, após 

a introdução ao capítulo (3.1) é feita uma descrição da ciência cidadã como uma 

abordagem de investigação emergente junto da comunidade científica (3.2), referindo-

se os seus contributos para o processo de produção científica (3.2.1) bem como para o 

envolvimento e participação da população na ciência através desta abordagem (3.2.2). 

Apresentam-se, ainda, alguns projetos de ciência cidadã que se consideraram 

relevantes para uma melhor compreensão do potencial desta abordagem (3.2.3). Na 

secção seguinte, faz-se uma reflexão acerca do estado da ciência cidadã no caso 

particular da Química (3.3.), concluindo-se o capítulo com a análise do potencial 

pedagógico dos projetos de ciência cidadã (3.4). 

No capítulo IV, Atitudes científicas, continua-se a fundamentação teórica da 

investigação apresentada. Neste caso, é feita uma reflexão acerca de alguns dos 

aspetos centrais da literacia científica, focando-se em particular na sua dimensão 

atitudinal. Deste modo, após ser feita a introdução do capítulo (4.1), explora-se a relação 

entre a literacia científica e o ensino formal das ciências (4.2) e as atitudes dos alunos 

(4.3.) focando, em particular, as suas atitudes face à ciência (4.3.1), à disciplina de 
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Físico-Química (4.3.2) e ao ambiente e à problemática do lixo marinho (4.3.3) que é o 

contexto subjacente ao projeto desenvolvido nesta investigação. 

No capítulo V, Apresentação e descrição do projeto PVC, apresenta-se o projeto 

PVC como um projeto de ciência cidadã centrado na Química e implementado junto de 

alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Neste capítulo faz-se a descrição detalhada do 

desenvolvimento e da implementação dos recursos e dinâmicas pedagógicas criadas 

especificamente para o efeito. Assim, de seguida à introdução do capítulo (5.1), explora-

se o tema selecionado para o projeto PVC e a sua contextualização no currículo de 

Físico-Química do 3.º Ciclo do Ensino Básico (5.2). Na secção seguinte, faz-se a 

apresentação do planeamento inicial do projeto (5.3) bem como das etapas da sua 

implementação (5.4), nomeadamente a Etapa I – Tarefas online de consciencialização 

(5.4.1), a Etapa II – Tarefas prático-laboratoriais (5.4.2) que se divide na Parte I - 

Recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas 

costeiras (5.4.2.1) e na Parte II - Identificação qualitativa de plásticos recolhidos nas 

praias (5.4.2.2), e a Etapa III – Comunicação e divulgação dos resultados (5.4.3). 

No capítulo VI, Metodologia, apresenta-se, de forma fundamentada, os 

procedimentos metodológicos utilizados no sentido de dar resposta ao problema e às 

questões de investigação. Tal como os capítulos anteriores, este inicia-se com uma 

breve introdução (6.1) seguindo-se uma a caracterização do estudo (6.2) e da amostra 

(6.3). Na próxima secção deste capítulo faz-se a descrição da implementação das 

estratégias de intervenção adotadas (6.4). Descrevem-se também as técnicas e 

instrumentos de recolha de dados (6.5) como o Questionário de atitudes face à ciência, 

à Físico-Química, ao ambiente e à problemática do lixo marinho (6.5.1), o Teste de 

conhecimentos (6.5.2), os Guiões de Entrevista (6.5.3) e os Registos realizados pelos 

alunos (6.5.4). Neste capítulo, descrevem-se ainda os métodos de recolha de dados 

utilizados (6.6) bem como o tratamento dos dados efetuado (6.7) em particular, a análise 

das respostas às escalas de atitudes (6.7.1), ao teste de conhecimentos (6.7.2), às 

entrevistas realizadas a professores e alunos participantes no projeto (6.7.3) e dos 

registos dos alunos (6.7.4). 

No capítulo VII, Apresentação dos Resultados, depois da introdução (7.1) são 

apresentados os resultados relativos ao desenvolvimento de competências atitudinais 

dos alunos potenciadas pela sua participação no projeto obtidos através da aplicação 

do Questionário de atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à 

problemática do lixo marinho (7.2). Apresentam-se ainda registos realizados pelos 
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alunos (7.3) e os resultados relativos à aprendizagem da Química realizada com o 

projeto PVC obtidos a partir dos testes de conhecimentos (7.4). Neste capítulo 

apresentam-se também os resultados obtidos da análise das entrevistas realizadas aos 

alunos e aos professores participantes no projeto (7.5) bem como as notas de campos 

recolhidas (7.6). 

No capítulo VIII, Discussão dos Resultados, é feita a discussão dos resultados 

apresentados no capítulo anterior. Assim, de forma complementar, faz-se, após a 

introdução inicial (8.1), a análise e discussão dos resultados relativos à sensibilização 

dos alunos para as problemáticas abordadas no projeto PVC (8.2) obtidos através da 

análise dos registos dos alunos e das entrevistas realizadas. É feita a discussão das 

competências atitudinais dos alunos potenciadas pela sua participação no projeto (8.3) 

a partir da análise das respostas dos alunos ao Questionário de atitudes face à ciência, 

à Físico-Química, ao ambiente e à problemática do lixo marinho. Discutem-se ainda os 

resultados relativos à aprendizagem da Química realizada com o projeto PVC (8.4) e o 

contributo deste projeto para o desenvolvimento de competências dos alunos e o seu 

impacto ao nível das práticas letivas (8.5). 

No último capítulo do corpo desta tese, capítulo IX, Conclusões, Implicações e 

Sugestões para Futuras Investigações, depois da introdução (9.1), sintetizam-se as 

conclusões do trabalho de investigação realizado (9.2) evidenciando os principais 

resultados obtidos. Neste capítulo, faz-se também uma reflexão sobre as limitações 

deste estudo e possíveis otimizações das dinâmicas desenvolvidas (9.3) e apresentam-

se sugestões para futuras investigações que possam dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido nesta investigação (9.4). A terminar o corpo principal desta tese, 

apresentam-se algumas reflexões finais acerca do trabalho desenvolvido (9.5). 

A terminar esta tese, é possível encontrar ainda as referências bibliográficas 

utilizadas como suporte para a fundamentação das ideias apresentadas bem como um 

conjunto de anexos que, entre outros materiais, compilam todos os recursos e materiais 

desenvolvidos para a implementação deste projeto e avaliação do seu impacto junto dos 

alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e dos professores envolvidos. 
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CAPÍTULO II 

ENSINO DA QUÍMICA NO 3.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO 

 

 

2.1. Introdução 

Neste segundo capítulo, começamos por apresentar o enquadramento curricular 

da disciplina de Físico-Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico (2.2) seguindo-se depois 

uma análise dos documentos curriculares de referência para esta disciplina, a saber: as 

Orientações Curriculares (2.2.1), as Metas Curriculares (2.2.2), o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (2.2.3) e as Aprendizagens Essenciais (2.2.4). 

Identificam-se, ainda, algumas das dificuldades e dos desafios associados à 

aprendizagem da Química (2.3) para, no último ponto deste capítulo (2.4), se apresentar 

a aprendizagem baseada em contextos como uma abordagem possível para promover 

a qualidade do ensino e da aprendizagem desta ciência. 

 

 

2.2. Enquadramento curricular  

O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, “estabelece o currículo dos Ensinos 

Básico e Secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e 

avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os 

conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar 

as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (p. 

2929). De acordo os artigos 11º e 13.º do referido Decreto-Lei, a matriz curricular base 

do Ensino Básico integra o conjunto de áreas disciplinares ou de disciplinas a lecionar 

por ano de escolaridade ou ciclo de ensino. No caso do 3.º Ciclo do Ensino Básico, 

diferentes disciplinas encontram-se agregadas em áreas disciplinares, privilegiando 

abordagens interdisciplinares, como é a área disciplinar de Ciências Físico-Naturais que 

integra as disciplinas de Físico-Química e de Ciências Naturais. Assim, contemplam-se 

para a lecionação desta área disciplinar 250 minutos semanais no 7.º ano de 

escolaridade e 300 minutos semanais para os 8.º e 9.º anos. “Tomando por referência 
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a matriz curricular base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, as 

escolas organizam o trabalho de integração curricular com vista ao desenvolvimento do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Decreto-Lei n.º 55/2018, pp. 

2940-2941) organizando a distribuição dos tempos letivos pelas disciplinas da área 

disciplinar como considerarem mais adequado. Feita esta pequena contextualização 

organizacional e temporal do currículo da disciplina de Físico-Química, no 3.º Ciclo do 

Ensino Básico, de seguida apresentam-se com maior detalhe os documentos 

curriculares atualmente em vigor para esta disciplina. 

 

 

2.2.1. Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico  

No início da década de 2000, foi implementada, em Portugal, uma nova 

reorganização curricular do Ensino Básico em que se considerou necessário 

“ultrapassar uma visão de currículo como um conjunto de normas a cumprir de modo 

supostamente uniforme em todas as salas de aula” (Decreto-lei n.º 6/2001, p. 258). No 

âmbito desta nova reorganização curricular, foram elaboradas as Orientações 

Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico (DEB, 2001) em que se definem os 

princípios orientadores e as competências específicas a atingir pelos alunos no domínio 

de cada disciplina. Esta reforma do sistema educativo português introduziu também um 

novo conjunto das competências tidas como essenciais a atingir pelos alunos no final 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Estas são tanto gerais e transversais a todo o ciclo de 

estudos como específicas para cada disciplina. O mesmo documento, apresenta um 

perfil de competências que o aluno deve possuir à saída deste ciclo de estudos, havendo 

uma clara referência à necessidade de que todas as áreas curriculares atuem em 

convergência para que, a par das competências específicas de cada disciplina, as 

competências gerais sejam desenvolvidas ao longo do percurso escolar dos alunos.  

No caso particular da disciplina de Físico-Química, as Orientações Curriculares 

para o 3.º Ciclo do Ensino Básico apresentam abordagens interdisciplinares no sentido 

de aproximar estas ciências (a Física e a Química) à Sociedade, ao Ambiente e à 

Tecnologia constituindo uma “uma teia de relações múltiplas e complexas” promovendo 

o desenvolvimento da literacia científica através do desenvolvimento de um conjunto de 

competências essenciais de diferentes domínios tais como “o conhecimento 

(substantivo, processual ou metodológico, epistemológico), o raciocínio, a comunicação 

e as atitudes” (DEB, 2001, p. 6), forma interdisciplinar segundo uma abordagem 
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integradora e globalizante do processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos 

científicos (DEB, 2001). Neste sentido, é sugerido que é da competência dos 

professores desenvolver estratégias para que permitam o desenvolvimento das 

competências gerais e específicas nos alunos. No que concerne às competências 

específicas de aprendizagem desta disciplina, estas encontram-se agrupadas em quatro 

temas organizadores – Terra no Espaço, Terra em Transformação, Sustentabilidade na 

Terra e Viver Melhor na Terra – abordados numa perspetiva CTSA de 

interdisciplinaridade, em particular com as Ciências Naturais. 

Em 2011, o XIX Governo Constitucional de Portugal iniciou a implementação de 

uma nova reforma curricular para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. De acordo com o 

Despacho n.º 17169/2011, justifica-se esta necessidade pelo facto de se considerar que 

o currículo deveria “incidir sobre conteúdos temáticos, destacando o conhecimento 

essencial e a compreensão da realidade que permita aos alunos tomarem o seu lugar 

como membros instruídos da sociedade” (p. 50080) não desviando a atenção dos 

“elementos essenciais, isto é, os conteúdos, e que estes se centrem nos aspetos 

fundamentais” (p. 50080) estabelecendo assim, metas de aprendizagem para cada 

disciplina. Na senda, emergiram das Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino 

Básico, novos documentos organizadores do currículo das várias disciplinas. Esses 

documentos, designados por Metas Curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico (DGE, 

2013) – que, em particular para a disciplina de Físico-Química, se apresentam e 

descrevem na secção seguinte – têm na sua base a definição dos conteúdos, objetivos 

e competências a desenvolver pelos alunos no âmbito desta disciplina. 

 

 

2.2.2. Metas curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Físico-

Química 

De acordo com as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Educação e 

Ciência do XIX Governo Constitucional de Portugal, com vista “a elevar os padrões de 

desempenho dos alunos” (Despacho n.º 5306/2012, p. 13952) foi considerada a 

necessidade de desenvolver um novo currículo nacional que  

contenha padrões de rigor, criando coerência no que é ensinado nas escolas; 

permita que todos os alunos tenham oportunidade de adquirir um conjunto de 

conhecimentos e de desenvolver capacidades fundamentais nas disciplinas 

essenciais; garanta aos professores a liberdade de usar os seus conhecimentos, 
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experiência e profissionalismo para ajudar os alunos a atingirem o seu melhor 

desempenho (Despacho n.º 5306/2012, p. 13952).  

O mesmo despacho considera importante que o novo currículo nacional tenha em 

consideração a formação integral dos alunos e a importância e relevância do ensino 

para o mundo real “refletindo o conhecimento e as capacidades que os nossos jovens 

necessitam de adquirir e desenvolver para o seu sucesso no futuro” (p. 13952). 

Neste sentido, em abril de 2012 foram criados grupos de trabalho com vista à 

elaboração das novas Metas Curriculares (DGE, 2013) orientadoras dos currículos das 

diferentes disciplinas. A formulação destes documentos implicou a “revisão parcial de 

alguns programas curriculares” (Despacho n.º 5306/2012, p. 13952), sendo alterado 

apenas o que foi considerado estritamente necessário e justificável pelos grupos de 

trabalho responsáveis. No caso particular da disciplina de Físico-Química, como essas 

alterações não foram significativas, justifica que as Orientações Curriculares para o 3.º 

Ciclo do Ensino Básico sejam ainda um documento em vigor. No entanto, as Metas 

Curriculares assentam na apresentação clara e objetiva dos “padrões/níveis esperados 

do desempenho dos alunos” que permitam a avaliação objetiva do cumprimento desses 

objetivos (Despacho n.º 5306/2012, p. 13952). 

Na presente secção, daremos especial enfoque às Metas Curriculares da 

disciplina de Físico-Química, no 3.º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que a componente 

empírica da presente investigação decorreu neste âmbito. 

A nova reestruturação do currículo nacional do Ensino Básico exigiu a 

necessidade de um período transitório para uma implementação faseada das Metas 

Curriculares do Ensino Básico e Secundário. No caso da disciplina de Físico-Química, 

as Metas Curriculares entraram em vigor para os 7.º e 8.º anos de escolaridade no ano 

letivo 2014/2015 e, um ano mais tarde, para o 9.º ano de escolaridade (Despacho n.º 

15971/2012). 

As Metas Curriculares da disciplina de Físico-Química no 3.º Ciclo do Ensino 

Básico definem os objetivos de aprendizagem que os alunos devem atingir ao longo dos 

três anos de escolaridade deste ciclo de estudos. Estes objetivos foram construídos 

tendo por base as ideias essenciais das Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do 

Ensino Básico (DEB, 2001). Os temas organizadores das Orientações Curriculares 

deram lugar, nas Metas Curriculares, aos domínios temáticos que ainda se dividem em 

subdomínios organizados por ano de escolaridade. Para cada subdomínio temático, é 
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explicitado um objetivo geral e um conjunto de descritores objetivos que definem as 

competências a adquirir para o subdomínio em questão. 

Sendo a Físico-Química uma área de forte componente experimental, nas Metas 

Curriculares destaca-se a chamada de “atenção para a obrigatoriedade dos descritores 

com conteúdos de carácter experimental” (DGE, 2013, p.1) e tal como acontecia nas 

Orientações Curriculares desta disciplina, também aqui é referido que “os conteúdos 

deverão ser integrados, sempre que possível e adequado, numa perspetiva de ligação 

com a sociedade [e o ambiente], que tão transformada tem sido pela ciência e pela 

tecnologia, e com o dia a dia dos alunos” (p. 1) incentivando, assim, a abordagem CTSA, 

de modo a enfatizar a importância da ciência em geral, e da Química, em particular, na 

sociedade. 

Relativamente à organização das competências específicas de aprendizagem 

para a disciplina de Físico-Química, as Metas Curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico 

dividem-se em três domínios por cada ano letivo: dois domínios de Física e um domínio 

de Química. Na Tabela 2.1, apresentam-se com maior detalhe dos domínios e 

subdomínios relativos à componente de Química uma vez que esta é foco da 

investigação desenvolvida. 

 

Tabela 2.1. 

Domínios e subdomínios temáticos da componente de Química definidos nas Metas 

Curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Físico-Química (DGE, 2013). 

 

Ano Domínio Subdomínio 

7.º Materiais 

− Constituição do mundo material 

− Substâncias e misturas 

− Transformações físicas e químicas 

− Propriedades físicas e químicas dos materiais 

− Separação das substâncias de uma mistura 

8.º Reações químicas 

− Explicação e representação de reações químicas 

− Tipos de reações químicas 

− Velocidade das reações químicas 

9.º 
Classificação dos 

materiais 

− Estrutura atómica 

− Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 

− Ligação química 
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No que diz respeito apenas à componente de Química, os objetivos gerais de 

aprendizagem, no 7.º ano de escolaridade, para o domínio temático Materiais, passam 

por (DGE, 2013): 

• Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes propriedades e 

usos, assim como o papel da química na identificação e transformação 

desses materiais (p. 7). 

• Compreender a classificação dos materiais em substâncias e misturas (p. 7). 

• Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução e preparar 

laboratorialmente, em segurança, soluções aquosas de uma dada 

concentração, em massa (p. 8). 

• Reconhecer transformações físicas e químicas e concluir que as 

transformações de substâncias podem envolver absorção ou libertação de 

energia (p. 8). 

• Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que as 

permitem distinguir e identificar (p. 9). 

• Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na separação de 

componentes de misturas homogéneas e heterogéneas usando técnicas 

laboratoriais (p. 10). 

Sob o domínio temático das Reações Químicas, definem-se como objetivos gerais 

de aprendizagem para o 8.º ano de escolaridade (DGE, 2013): 

• Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de 

materiais através das unidades estruturais das suas substâncias (p. 13). 

• Compreender o significado da simbologia química e da conservação da 

massa nas reações químicas (p. 13). 

• Conhecer diferentes tipos de reações químicas, representando-as por 

equações químicas (p. 14). 

• Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, 

que é possível modificar e controlar (p. 15). 

Por fim, no 9.º ano de escolaridade, para o domínio temático Classificação dos 

materiais, estão definidos os seguintes objetivos gerais de aprendizagem (DGE, 2013): 

• Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos átomos e 

compreender a sua relevância na descrição de moléculas e iões (p. 27). 

• Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua relação com a 

estrutura atómica e usar informação sobre alguns elementos para explicar 
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certas propriedades físicas e químicas das respetivas substâncias 

elementares (p. 28). 

• Compreender que a diversidade das substâncias resulta da combinação 

de átomos dos elementos químicos através de diferentes modelos de 

ligação: covalente, iónica e metálica (p. 29). 

Às Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico (que vigoram desde 

2002) e às Metas Curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Físico-Química 

(implementadas nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016), foram adicionados, em 2018, 

outros dois documentos normativos orientadores do ensino da disciplina de Físico-

Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico: o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais (DGE, 2020). Estes documentos, que se 

apresentam com maior detalhe nas secções seguintes, foram elaborados a partir dos 

documentos curriculares existentes e “são a base comum de referência para a 

aprendizagem de todos os alunos, isto é, o denominador curricular comum” constituindo 

o referencial para a avaliação externa. 

 

 

2.2.3. Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

Desde a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Lei n.º 

46/86 de 14 de Outubro) que as medidas políticas dos sucessivos governos têm sido 

tomadas no sentido de, por um lado, alargar o número de anos de escolaridade 

obrigatória e garantir a equidade no acesso à escola e, por outro, proporcionar melhores 

oportunidades educativas para promover uma educação de qualidade (DGE, 2017). 

Com a aprovação, em 2009, do alargamento da escolaridade obrigatória até ao final do 

ensino secundário, foi considerado relevante estabelecer um referencial educativo único 

– o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória – por forma a garantir um 

sistema educativo coeso e que dê sentido à escolaridade obrigatória, 

independentemente dos percursos educativos que os alunos possam realizar em função 

dos seus objetivos (DGE, 2017).  

Assim, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  

afirma-se como referencial para as decisões a adotar por decisores e atores 

educativos ao nível dos estabelecimentos de educação e ensino e dos organismos 

responsáveis pelas políticas educativas, constituindo-se como matriz comum para 

todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, 
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designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação 

interna e externa do ensino e da aprendizagem (DGE, 2017, p. 2). 

Ou seja, este documento impõe-se como referência para a “organização de todo 

o sistema educativo, contribuindo para a convergência e a articulação das decisões 

inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular” (DGE, 2017, p. 8), 

encontrando-se organizado em três dimensões fundamentais: (i) os princípios, (ii) os 

valores e (iii) e as competências a desenvolver, tal como se apresenta na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Organização conceptual do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória nas suas quatro 
dimensões (DGE, 2017, p. 12). 

 

Atendendo aos interesses específicos da investigação que se apresenta neste 

trabalho, destaca-se, no que diz respeito aos princípios orientadores do Perfil dos 

Alunos, o seu foco na aprendizagem e na aquisição de conhecimentos sólidos e 

robustos, a promoção da exploração de temas diferenciados, “trazendo a realidade para 

o centro das aprendizagens” (DGE, 2017, p. 13) numa perspetiva inter e multidisciplinar 

e o contributo para a formação de uma consciência de sustentabilidade nos alunos. 

Já no que concerne à visão daquilo que se espera que o aluno alcance à saída da 

escolaridade obrigatória, destaca-se a sua formação enquanto cidadão “munido de 
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múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, 

avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas 

no seu dia a dia” (DGE, 2017, p. 15). 

Das quatro dimensões em que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória assenta, são as Áreas de Competências que nos merecem um maior 

destaque dado que esta dimensão é a que estabelece a ponte mais direta entre este 

documento e as Aprendizagens Essenciais (apresentadas com maior detalhe na secção 

seguinte) e, por esse motivo, são apresentadas em articulação. Neste contexto, as 

competências são definidas como “combinações complexas de conhecimentos, 

capacidades e atitudes, [que] são centrais no perfil dos alunos, na escolaridade 

obrigatória” (DGE, 2017, p. 19), tal como apresentado Figura 2.2 onde se salienta a 

interligação existente entre estes três pilares. 

 

 

Figura 2.2 – Esquema conceptual de competências adaptado de “The Future of Education and Skills: OECD Education 
2030 Framework”, In: Global competency for an inclusive world, OECD, 2016. (DGE, 2017, p. 19). 

 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória contempla dez áreas de 

competências que se consideram essenciais (DGE, 2017), nomeadamente, linguagens 

e textos, informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento 

crítico e pensamento criativo, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e 

autonomia, bem-estar, saúde e ambiente, sensibilidade estética e artística, saber 

científico, técnico e tecnológico e, consciência e domínio do corpo. Para cada uma 

destas competências, são também apresentados os objetivos que se espera que os 

alunos alcancem à saída da escolaridade obrigatória (DGE, 2017). 

Ao fazer uma análise da articulação existente entre as Aprendizagens Essenciais 

para a disciplina de Físico-Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e o Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória, constata-se que, através das ações estratégicas 

de ensino sugeridas nas Aprendizagens Essenciais, todas as áreas de competências 

definidas no Perfil dos Alunos são potenciadas em cada um dos três anos de 

escolaridade deste ciclo (DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 2018c). Esta cumplicidade 

promove também o desenvolvimento das competências gerais, transversais e 
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horizontais a todo o percurso escolar permitindo que qualquer aluno, terminando o seu 

percurso escolar obrigatório seja um cidadão “munido de múltiplas literacias que lhe 

permitam analisar e questionar criticamente a realidade (…) e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia” (p. 16).  

 

 

2.2.4. Aprendizagens Essenciais do 3.º Ciclo do Ensino Básico – 

Físico-Química 

Com a aposta na escola inclusiva e numa “política educativa [que] pretende 

garantir a igualdade de oportunidades e promover o sucesso educativo de todos os 

alunos, ao longo dos 12 anos de escolaridade obrigatória” (Despacho n.º 8476-A/2018, 

p. 24652), houve a necessidade de se propor uma nova reorganização curricular. Esta, 

foi alcançada através da implementação das Aprendizagens Essenciais como o 

documento curricular norteador do processo de ensino e de aprendizagem assim como 

do processo de avaliação externa por forma a permitir “uma efetiva flexibilização e 

gestão curriculares por parte das escolas e dos docentes” (Despacho n.º 6944-A/2018, 

p. 19734) com vista à adoção de práticas pedagógicas inclusivas e de promoção de 

aprendizagens efetivas e do sucesso escolar de todos os alunos. 

As Aprendizagens Essenciais correspondem assim ao  

conjunto comum de conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos 

de conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados 

conceptualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes 

a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada componente do 

currículo ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de escolaridade ou 

de formação (Despacho n.º 6944-A/2018, p. 19734).  

No caso particular da disciplina de Físico-Química, no ensino básico, pretende-se, 

através das respetivas Aprendizagens Essenciais (DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 

2018c), que esta potencie “o desenvolvimento da literacia científica dos alunos, 

despertando a curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela Ciência” 

enquanto se desenvolve a compreensão das principais ideias e fenómenos e da sua 

explicação à luz dos princípios da Física e da Química (DGE, 2018a, p. 1). 

Tal como oportunamente referido, este referencial curricular foi construído tendo 

por base as Metas Curriculares de Físico-Química (DGE, 2013) que, por sua vez, foram 

elaboradas tendo em conta as Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino 
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Básico para a área disciplinar de Ciências Físicas e Naturais (DEB, 2001). Neste 

sentido, denota-se de igual forma neste documento uma preocupação com a 

compreensão e com a “tomada de consciência quanto ao significado científico, 

tecnológico e social da intervenção humana no nosso ambiente e na cultura em geral” 

(DGE, 2018a, p. 1) 

As Aprendizagens Essenciais foram construídas com a perspetiva de que, no final 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico, os alunos fiquem dotados, por um lado, “de competências 

ao nível da literacia científica que lhes permitam a mobilização da compreensão de 

processos e fenómenos científicos para a tomada de decisão, conscientes das 

implicações da Ciência no mundo atual, de forma a exercerem uma cidadania 

participada” (DGE, 2018c, p. 2). E, por outro, de literacia científica que lhes permita o 

aprofundamento de saberes nesta área caso prossigam os seus estudos no ensino 

secundário na área das ciências (DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 2018c). Assim, 

através da elaboração destes documentos, pretende-se também clarificar “o que os 

alunos devem saber (os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, 

indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos)”, “os 

processos cognitivos que devem ser ativados para se adquirir esse conhecimento 

(operações/ações necessárias para aprender)”, “o saber fazer a ele associado (mostrar 

que aprendeu), numa dada disciplina – na sua especificidade e na articulação horizontal 

entre os conhecimentos de várias disciplinas –, num dado ano de escolaridade” (DGE, 

2020). 

De forma análoga à implementação das Metas Curriculares (tal como referido na 

secção anterior) a redefinição de um novo currículo para o ensino básico e secundário, 

exigiu um período de transição para a sua implementação que ainda se encontra em 

vigor. As Aprendizagens Essenciais de Físico-Química, no 3.º Ciclo do Ensino Básico, 

entraram em vigor no ano letivo 2018/2019 para o 7.º ano de escolaridade e nos dois 

anos letivos seguintes, entrarão em vigor, respetivamente, para o 8.º e para o 9.º ano 

de escolaridade (Decreto-Lei n.º 55/2018). 

Para a disciplina de Físico-Química, à semelhança do que se verifica nos 

referenciais curriculares anteriores, as Aprendizagens Essenciais apresentam também 

o trabalho prático-laboratorial como central na sua aprendizagem. O trabalho prático-

laboratorial é apresentado como uma estratégia para potenciar o desenvolvimento 

competências e capacidades de nível superior como o raciocínio e a capacidade de 

resolução de problemas. Por outro lado, o trabalho prático-laboratorial possibilita 
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também o desenvolvimento de competências de comunicação indo ao encontro dos 

objetivos do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (DGE, 2018a; DGE, 

2018b; DGE, 2018c). 

Tal como verificado para as Metas Curriculares de Físico-Química, também as 

Aprendizagens Essenciais apresentam, para cada ano de escolaridade, as 

competências específicas de aprendizagem organizadas em domínios temáticos 

equivalentes. Para a componente de Química, este novo documento, apresenta uma 

designação e divisão dos conteúdos a abordar nos respetivos domínios e subdomínios 

equivalente ao que já foi apresentado na Tabela 2.1, da secção 2.2.2. Metas curriculares 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Físico-Química. 

Para cada domínio e subdomínio temáticos, são apresentadas as Aprendizagens 

Essenciais que são um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que o aluno 

deve adquirir, assim como um conjunto de exemplos de ações estratégicas de ensino 

orientadas para o Perfil do Aluno que o professor poderá adotar para permitir que o 

aluno atinja os descritores das áreas de competências expressas do Perfil do Aluno 

esperados para cada subdomínio. 

O domínio temático Materiais é o único domínio dedicado à componente de 

Química no 7.º ano de escolaridade. Este domínio surge contextualizado com a 

dependência da utilização de materiais por parte da sociedade. Deste modo, é referido 

que:  

Estando a sociedade humana extremamente dependente da utilização de 

materiais, o aluno deve reconhecer o papel da Física e da Química na criação e 

transformação de materiais, distinguir os diferentes tipos de materiais e 

propriedades físicas e químicas e compreender a utilização responsável de 

recursos não renováveis, nomeadamente através da reciclagem, de modo a 

reduzir o consumo de matérias-primas (DGE, 2018a, p. 2). 

No 8.º ano de escolaridade, o único domínio da componente de Química, Reações 

químicas, surge contextualizado com questões relacionadas com a sustentabilidade.  

A sustentabilidade da vida na Terra depende da capacidade do Homem na 

utilização criativa dos recursos disponíveis, transformando-os e moldando-os de 

forma sustentável e minimizando os impactos ambientais. Neste contexto, o 

domínio dos fatores que condicionam as transformações físicas e químicas é 

essencial em todas as fases do ciclo de vida dos produtos e materiais que 

utilizamos (DGE, 2018b, p. 3). 
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O domínio Classificação dos Materiais é o último domínio de Química abordado 

no 3.º Ciclo do Ensino Básico. Este domínio do 9.º ano de escolaridade é apresentado 

nas Aprendizagens Essenciais através da  

contribuição da Química para a qualidade de vida [que] é inquestionável, quer na 

explicação das propriedades dos materiais que nos rodeiam, quer na produção de 

novos materiais e substâncias (…) [que] requer a compreensão da estrutura 

atómica e da ligação química (DGE, 2018c, p. 3). 

Adicionalmente, para a disciplina de Físico-Química, e de forma transversal aos 

três anos de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico, é feita referência à realização 

de trabalho prático em grupos de trabalho, à exploração de simulações, à instigação do 

questionamento e da apresentação de justificações e explicações e à contextualização 

dos conteúdos “por forma a serem assuntos relevantes para os alunos, [permitindo que] 

descubram as suas próprias motivações para as aprendizagens” (DGE, 2018a; DGE, 

2018b; DGE, 2018c). 

No caso particular da componente de Química da disciplina de Físico-Química, 

vários autores revelam que os alunos apresentam barreiras motivacionais e cognitivas 

devido à complexidade dos conteúdos abordados (Osborne & Dillon, 2008; Bennett & 

Hogarth, 2009; OECD, 2014; OECD, 2016; Burrows et al., 2018; Chen & Eilks, 2018 

Gulacar et al., 2018). Neste sentido, torna-se fundamental que os educadores 

promovam a motivação para a Química, de forma a que o processo de ensino e 

aprendizagem desta ciência seja mas profícuo. 

 

 

2.3. Dificuldades na aprendizagem da Química 

Alguns dos principais desafios que a investigação em educação em Química 

enfrenta passam por compreender como os alunos aprendem os conceitos e as práticas 

e de que forma eles pensam sobre a Química para que se possam explicitar quais os 

problemas e as dificuldades na aprendizagem desta ciência e, deste modo, se possam 

desenvolver dinâmicas e estratégias pedagógicas para superar as dificuldades 

reveladas (Tümay, 2016). 

Por muitos anos, a investigação em educação em Química “have focused on how 

students understand chemical concepts” (Tümay, 2016, p. 22) e essa investigação 

revelou que uma grande percentagem de alunos, um pouco por todos os níveis de 

escolaridade, apresenta conceções alternativas e erróneas relacionadas com os 
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conceitos químicos mais básicos (Nakhleh, 1992; Kousathana et al., 2005; Taber, 2009). 

É comum que no desenvolvimento e na implementação das dinâmicas pedagógicas, as 

conceções alternativas e erróneas mais comuns sejam tidas em consideração no 

sentido de as desmistificar e clarificar os conteúdos em estudo (Taber, 2009). No 

entanto, Tümay (2016) considera que “researchers should focus on the underlying 

sources of misconceptions and learning difficulties [once] determining learning difficulties 

in a discipline and ways of addressing them meaningfully requires a sound 

understanding of the discipline and nature of disciplinary knowledge” (p. 22). 

De acordo com a literatura, existem várias razões que levam os alunos a 

considerar a Química como uma disciplina de difícil aprendizagem. Por exemplo, 

Cardellini (2012), Gulacar e colaboradores (2018) e Prodjosantoso e colaboradores 

(2019), referem que, de uma forma generalizada, o método de ensino expositivo ainda 

é aquele que predomina nas práticas letivas dos professores desta disciplina. De acordo 

com Cardellini (2012), esta metodologia de ensino “provides an opportunity for a very 

large number of students to be exposed simultaneously to a large amount of information” 

(p. 305), contudo, promove um baixo grau de envolvimento e, até, uma alienação dos 

alunos na aprendizagem dos conteúdos de Química (Prodjosantoso et al., 2019). Como 

McKeachie (1994) refere, o maior problema deste tipo de ensino é que os “students 

assume a passive, non-thinking, information receiving role” (p. 68), pelo que esta 

metodologia é descrita por Laurillard (2002) como “a grossly inefficient way of engaging 

with academic knowledge” (p. 94). Assim, as práticas letivas e os métodos de ensino da 

Química apresentam-se, muitas vezes, como estando na génese deste problema 

(Johnstone, 1984). Neste sentido, Herron (1996) apresenta um conjunto de fatores que 

dificultam a aprendizagem da Química pelos alunos, nomeadamente: 

• A lack of understanding of familiar words used to convey meaning in 

chemistry;  

• A lack of understanding of technical terms introduced in the study of 

chemistry;  

• Ascribing a familiar meaning to a common word used in technical sense;  

• Using everyday meaning to draw incorrect inferences about chemical 

events;  

• Failing to learn the conventions applied to specialized chemical language 

to the level of automatization required to “read chemistry” fluently (p. 165). 
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Johnstone e Su (1994) acrescentam também que as dificuldades de 

aprendizagem são ainda potenciadas pelo facto dos alunos, muitas vezes não 

compreenderem o significado das palavras e expressões utilizadas pelos professores. 

Por exemplo, Wood e Donnelly-Hermosillo (2019) referem que “learning how to name 

chemical compounds is a critical feature of chemistry that many students often find 

challenging. Naming compounds requires both an understanding of the conventions and 

language of chemistry” (p. 1). 

Taskin e Bernholt (2014) e Wood e Donnelly-Hermosillo (2019) complementam 

esta afirmação referindo que as barreiras de linguagem centram-se a montante das 

dificuldades cognitivas uma vez que “language involves the meaning, function, and 

syntax of formulae while conceptual problems involve misunderstanding the link between 

models, symbols, and the macroscopic level” (Wood & Donnelly-Hermosillo, 2019, p. 1). 

Por outro lado, para Johnstone (1991), a Química é vista pelos alunos como uma 

disciplina difícil, complexa e abstrata que requer muito esforço e um intelecto acima da 

média para poder ser compreendida. Ou seja, tal como refere Cardellini (2012), “the 

nature of the science itself makes it inaccessible” (p. 306). 

Neste sentido, Johnstone (1991) acrescenta que a complexidade intrínseca da 

Química e as suas dificuldades de aprendizagem se devem, à natureza da construção 

do seu conhecimento que é feita interrelacionando três níveis conceptuais distintos: 

macroscópico, submicroscópico e simbólico, representadas nos três vértices do 

triângulo da Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Três níveis representacionais da Química (Johnstone, 1991). 

 

Macroscópico 

Submicroscópico Simbólico 
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Os três vértices deste triângulo representam os três níveis conceptuais da 

Química e, de acordo com Johnstone (1991), o estabelecimento de relações entre níveis 

conceptuais promove a aprendizagem da Química uma vez que evidencia a natureza 

desta ciência. Tal como referem Czysz e colaboradores (2020), o nível macroscópico 

do triângulo de Johnstone “encompasses elements that are observable with human 

senses” (p. 486) como, por exemplo, a cor, a opacidade, as mudanças de estado físico 

ou mesmo medições experimentais como o pH ou a temperatura. O seu nível 

submicroscópico “encompasses what the atoms or molecules are doing in a particular 

system” (p. 486) e o nível simbólico “refers to the conventions used to describe chemical 

phenomena, including reaction schema” (p. 486). Tal como Czysz e colaboradores 

(2020) afirmam, “any model for chemical phenomena requires descriptions of the 

connections between molecular events and macroscopic observations. Explanations of 

any nature require symbolic representations that are mutually understood” (p. 486)1.  

Para concretizar as interligações entre os três níveis conceptuais apresentados, 

pode referir-se o trabalho de Petillion e McNeil (2020) que utilizaram o triângulo de 

Jonhstone como quadro de referência para o desenvolvimento de vídeos educacionais. 

Como referem estes autores, “the videos include three distinct instructional segments, 

each presenting information at one corner of the Triangle: molecular animations convey 

the molecular scale, narrated tablet screencasts provide symbolic representation, and 

live laboratory demonstrations present macroscopic observations” (p. 1537). Estes 

autores concluem ainda que “the video segments aligned with the Johnstone’s triangle 

framework contributed positively to their conceptual understanding” (p. 1536) 

consolidando a importância da compreensão dos diferentes níveis conceptuais da 

Química para minimizar as dificuldades de aprendizagem desta ciência. 

De acordo com Tümay (2016), muitos dos estudos realizados sobre o ensino da 

Química estão focados em compreender a interação entre os três níveis conceptuais da 

Química. Desses estudos é possível concluir que uma grande parte dos alunos de 

Química “attributed macroscopic properties and changes shown by bulk matter to 

microscopic entities” (Tümay, 2016, p. 25) exemplificando com situações em que os 

alunos, de várias faixas etárias, fazem associações diretas entre a cor do objeto e a cor 

dos átomos que o constituem, ou a dureza do material com as dureza dos átomos que 

o constituem, ou até mesmo da mudança de volume dos átomos ou das moléculas que 

constituem um dado material aquando da mudança de estado físico do mesmo. 
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Portanto, as dificuldades na aprendizagem da Química não se esgotam no campo 

da linguagem pois, de acordo com Taskin e Bernholt (2014) e Wood e Donnelly-

Hermosillo (2019), quando surgem os problemas conceptuais estes decorrem, 

habitualmente, de mal-entendidos entre a extrapolação feita entre o nível macroscópico 

das ideias e dos fenómenos e a sua explicação a nível submicroscópico. 

Broman e colaboradores (2015) referem também que a investigação do Ensino da 

Química revela ainda vários outros obstáculos à sua aprendizagem. Esses estudos 

revelam, nomeadamente, dificuldades de nível afetivo e atitudes negativas em relação 

à Química (Osborne & Dillon, 2008; Bennett & Hogarth, 2009; Burrows et al., 2018; Chen 

& Eilks, 2018 Gulacar et al., 2018) bem como barreiras cognitivas, ou seja, a diminuição 

do domínio dos conteúdos abordados (OECD 2014; OECD, 2016). Ibrahim e Iksan 

(2018) acrescentam que ao contrário das outras áreas da ciência, a Química encontra-

se habitualmente conotada pelos seus alunos como uma área difícil pois, do ponto de 

vista cognitivo, estes autores referem que “students regard chemistry as a subject that 

is difficult to master because it does not only involve scientific concepts, but also involves 

mathematical skills such as balancing the chemical equation” (p. 53). Para além disso, 

do ponto de vista afetivo, Ibrahim e Iksan (2018) defendem ainda que “the negative 

attitudes of students towards chemistry should be overcome because chemistry is 

closely related to daily life and is one of the branches of knowledge that students must 

master in order to progress in science” (p. 54). Também Cardellini (2012) refere que 

“over the past decades pupil interest and achievement in chemistry have declined” (p. 

305) e vários autores, como por exemplo, Aikenhead (2003) e Sausan e colaboradores 

(2018) justificam isto, também, pelo facto da Química ser considerada pelos alunos 

como irrelevante, aborrecida e desajustada à sua realidade.  

Neste sentido, Irwanto e colaboradores (2019) referem que “laboratory method is 

considered as one of the most effective teaching methods in growing lifelong learning 

skills of the students through various experiments” (p. 152). Hofstein (2017) afirma que 

os professores de ciências em geral, e de Química, em particular, reconhecem as 

vantagens pedagógicas resultantes do envolvimento dos alunos em atividades 

laboratoriais. Neste sentido, este autor lista um conjunto de dimensões que podem ser 

potenciadas pelas aulas de cariz laboratorial, nomeadamente, a compreensão de 

conceitos científicos, o interesse e a motivação, as atitudes em relação à ciência, as 

competências práticas e de resolução de problemas, a compreensão da natureza da 

ciência, e o envolvimento dos alunos no processo de produção científica. 
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Hofstein e colaboradores (2013) referem que “laboratory activities have long had 

a distinctive and central role in science curricula as a means of making sense of the 

natural world” (p. 154), reforçando, entre os alunos, a importância do carácter prático e 

experimental da Química, potenciando o envolvimento ativo na construção da sua 

aprendizagem e a afetividade por esta ciência. 

Também a American Chemical Society (ACS, 2020) assume uma posição através 

da publicação de um Public Policy Statement frisando a importância das atividades 

práticas no laboratório para a aprendizagem da Química. De acordo com a American 

Chemical Society (ACS, 2020), “hands-on laboratory science experiences are critical to 

the learning process across all areas of study” ao longo dos vários anos de escolaridade, 

desde o ensino básico até ao ensino superior. As atividades laboratoriais em Química, 

para além de potenciarem o desenvolvimento de competências de ordem superior, 

como a resolução de problemas e o pensamento crítico, potenciam também o 

desenvolvimento significativo da aprendizagem conceptual e processual da Química. 

“These activities are essential for learning chemistry and improving science literacy” 

(ACS, 2020).  

Assim, na opinião de Hofstein (2017), Irwanto e colaboradores (2019) e Duban e 

colaboradores (2019), o envolvimento dos alunos em atividades laboratoriais perfila-se 

como uma forma de potenciar a aprendizagem da Química, atribuindo significado à 

simbologia da Química e aos seus fenómenos submicroscópicos através da observação 

e da medição, no sentido de minimizar as dificuldades de aprendizagem e de promover 

a afetividade pela disciplina. No entanto, como referem Reid e Shah (2007), um dos 

principais entraves ao ensino laboratorial da Química, deve-se aos custos associados 

ao equipamento e à manutenção dos laboratórios. 

Pelos factos expostos anteriormente, a Química aparece muitas vezes descrita 

como uma disciplina de difícil aprendizagem, com baixos níveis de afetividade, sem 

sentido, e que não é interessante nem relevante para o futuro dos alunos (Osborne & 

Dillon, 2008). Assim, surge a necessidade de cativar os alunos e, para isso, o professor 

deve procurar constantemente recursos e estratégias de ensino que permitam a 

dinamização da aula (ou do espaço extra-aula) e o envolvimento dos alunos para que 

eles sejam intervenientes ativos na construção da sua aprendizagem nesta disciplina 

que “commonly incorporate many abstract concepts, which are central to further learning 

in both chemistry and other sciences” (Sirhan, 2007, p. 2). No entanto, como a Química 

é uma ciência presente em diversas situações do quotidiano, muitos dos seus conceitos 
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abstratos podem ser encontrados em contextos conhecidos ou problemáticas 

contemporâneas fazendo, assim, a ponte entre a Química, a sociedade e/ou o ambiente.  

 

 

2.4. Aprendizagem da Química baseada em contextos 

Embora a Química seja uma ciência de especial importância no desenvolvimento 

do mundo moderno, fornecendo uma explicação razoável para os eventos naturais, e 

estando presente em muitos acontecimentos, problemas ou equipamentos que 

encontramos no dia a dia (Önen & Ulusoy-Mustafaoğlu, 2014), os alunos consideram, 

frequentemente, os conceitos de Química muito abstratos, uma vez que não conseguem 

estabelecer pontes entre esta ciência e fenómenos e situações do seu quotidiano. Como 

referem Önen e Ulusoy-Mustafaoğlu (2014), “this leads students to try to learn chemistry 

through memorization and fails to prevent them from perceiving chemistry as a difficult 

lesson no matter how hard they try” (p. 809). 

Para potenciar a aprendizagem significativa da Química, é importante que os 

alunos associem os conteúdos químicos com contextos que lhes sejam familiares. É, 

portanto, de grande relevo relacionar a aprendizagem com momentos encontrados no 

quotidiano dos alunos (Palmer, 1997; Bulte et al., 2006; Bellocchi et al., 2016; Dawson 

& Carson, 2017).  

Assim, e citando Önen e Ulusoy-Mustafaoğlu (2014): 

In order to make learning of chemistry more permanent and fun, students need to 

associate subjects related to chemistry with daily life events and they should be 

able to use them in everyday life. Therefore, it is of great importance to relate the 

information learned to the incidents that are encountered in daily life. In order to 

explain chemistry subjects by linking them to everyday life and accordingly, to 

improve the quality of education, context-based learning has come into use widely 

in chemistry teaching recently (p. 809). 

Como referem Broman e Parchmann (2014), “context-based learning approaches 

have been implemented in school science over the last 40 years as a way to enhance 

students’ interest in, as well as learning outcomes from, science” (p. 516). 

Recentemente, e, em particular na educação da Química, esta abordagem tem sido 

amplamente utilizada para melhorar a qualidade do ensino dos conteúdos (Bennett & 

Lubben, 2006; Schwartz, 2006; Demircioglu et a., 2009; Swirski et al., 2018; Sevian et 

al., 2018; Toledo et al., 2019; Wiyarsi et al., 2020). 
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Como tal, e antes de nos debruçarmos mais sobre este assunto é importante 

definir o termo contexto. Como refere Gilbert (2006), no dia a dia, contexto significa “the 

circumstances that form the setting for an event, statement, or idea, and the terms in 

which it can be fully understood” ou “the parts that immediately precede or follow a word 

or passage and clarify its meaning” (p. 960). Ou seja, o termo contexto é utilizado no dia 

a dia para descrever determinadas circunstâncias que dão significado às palavras, 

expressões ou frases (Gilbert, 2006). 

Já no âmbito da educação em ciências, em geral, e da educação em Química, em 

particular, apesar de não ser possível estabelecer uma definição única e clara para 

contexto (Duranti & Goodwin, 1992), este termo relaciona-se com a capacidade dos 

alunos “to provide meaning to the learning of chemistry, they should experience their 

learning as relevant to some aspect of their lives and be able to construct coherent 

“mental maps” of the subject” (Gilbert, 2006, p. 960). 

Neste sentido, um contexto é um evento de interesse no seu próprio background 

cultural a que, segundo Gilbert (2006), do ponto de vista da educação em Química, se 

podem atribuir quatro atributos: 

• “Students must recognize and value the setting as a social, spatial, and 

temporal framework within which they encounter focal events of the domain of 

chemistry” (p. 961) 

• “The behavioural environment determines the typical tasks in the domain of 

chemistry that are to be engaged in: developing and executing research plans, 

chemical analysis, and experimental laboratory skills, which include chemical 

concepts, and principles” (p. 961)  

• “The nature of the behavioural environment frames the chemical talk that 

students should learn to use” (p. 962) 

• “The chemical behavioural environment and the specific chemical language 

are related to chemical knowledge that is relevant and used in other focal 

events in the chemistry domain” (p. 962) 

Na prática, “context-based chemistry education aims at making connections 

between real life and the scientific content of chemistry courses” (Ültay & Çalik, 2012, p. 

686) e esta abordagem trouxe outros desafios para a sala de aula (Önen & Ulusoy-

Mustafaoğlu, 2014). Os cursos baseados em contextos melhoram o envolvimento dos 

alunos na aprendizagem da Química, e permitem-lhes compreender melhor o seu meio 

envolvente (Bennett & Lubben 2006), despertando, por isso, o seu interesse e a sua 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

32 

 

motivação face à Química e às aulas de Química (Barker & Millar, 1999). Assim, um dos 

propósitos do ensino e da aprendizagem da Química baseada em contextos passa por 

promover a afetividade dos alunos perante a aula e, consequentemente, o seu sucesso 

(Önen & Ulusoy-Mustafaoğlu, 2014) pois, como referem estes autores: 

Motivation is a psychological process, which enables a goal-oriented behaviour to 

commence and be maintained (…) Motivation is a general and comprehensive 

process, which is effective in developing a behaviour in a positive way. In other 

words, motivation is a driving force that introduces the behaviour. In development 

of behaviours, the factors such as motive, need, pressure, interest, drive, instinct 

are effective (p. 810) 

A aprendizagem baseada em contextos pode, portanto, dar um grande contributo 

neste sentido e a investigação em educação deposita grandes expectativas nesta 

abordagem (Bennett, et al., 2007; Fensham, 2009; Swirski et al., 2018; Sevian et al., 

2018; Toledo et al., 2019; Wiyarsi et al., 2020). Neste sentido, apresentam-se de seguida 

alguns exemplos de investigações desenvolvidas nesta área bem como algumas das 

suas mais relevantes conclusões. 

Por exemplo, Swirski e colaboradores (2018) desenvolveram um estudo no 

sentido de compreenderem “the relevance of specific contexts to different groups of 

learners, and its stability over time” (p. 1136) entre várias áreas científicas, incluindo a 

Química. Esta investigação, realizada em Israel, envolveu cerca de 2350 alunos do 4.º 

ao 12.º ano de escolaridade – aproximadamente 750 numa primeira fase, em 2007, e 

1600 numa segunda fase, em 2016. Este foi, portanto, um estudo longitudinal, 

implementado ao longo de praticamente uma década e que permitiu compreender, 

através da aplicação de questionários, até que ponto os interesses dos alunos em 

diferentes contextos são estáveis e quais são os contextos que geralmente captam mais 

os interesses dos alunos nas diferentes faixas etárias e por sexo. Desta investigação, 

Swirski e colaboradores (2018) concluem que, ao longo do período em que decorreu o 

estudo, os contextos de interesse dos alunos se mantiveram praticamente os mesmos 

e não encontraram diferenças significativas entre sexo. No entanto, relativamente à faixa 

etária, os autores concluem que os alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico são 

aqueles que apresentam um maior interesse pelos contextos explorados neste estudo, 

seguindo-se os alunos do ensino secundário e, por fim, tal como referem os autores, 

alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico “had the lowest average interest level” (p. 1149). 

Swirski e colaboradores (2018) referem que os contextos relacionados com a Biologia 
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e a Astrofísica são aqueles que os alunos consideram mais interessantes e destacam 

que os contextos relacionados com a Química não são tão apelativos para os alunos. 

No entanto, estes autores afirmam que “a real-life context is particularly important in 

domains such as chemistry and NOS [Nature of Science], which face the problem of 

perceived lack of relevance and interest [by students]” (p. 1149). 

Markic e Eilks (2006), dinamizaram um projeto com o objetivo de desenvolver e 

avaliar a implementação de novos planos de aula focados em dinâmicas de 

aprendizagem baseada em contextos para a abordagem a conteúdos de eletroquímica. 

Estas dinâmicas pedagógicas foram implementadas junto de 232 alunos do 10.º ano de 

escolaridade na Alemanha. Os autores referem que, na maioria dos casos, os conteúdos 

relacionados com a eletroquímica são introduzidos, quase exclusivamente “by 

discussing historically-important cells, like the Daniell voltaic cell while context-based 

approaches are rarely applied” (p. 256). Por exemplo, a exploração de contextos como 

“the alkali manganese battery, zinc air battery or the lead acid accumulator is considered 

by most teachers to be rather difficult for lower secondary chemistry students” (p. 256). 

Assim, através do desenvolvimento de dinâmicas de aprendizagem baseada em 

contextos para a exploração de conteúdos de eletroquímica, os autores concluem que 

vários alunos referiram “the shift towards more contextualized approach as the main 

positive aspect in comparison with conventional lesson plans” (p. 269). Os autores 

concluem ainda que “science teaching should be rather contextualized towards everyday 

life, especially in lower secondary science teaching. The study also yielded evidence 

indicating that similar methods can make science teaching more attractive, and science 

learning more effective and sustainable” (p. 271). 

Também Sevian e colaboradores (2018) desenvolveram um estudo com o objetivo 

de perceber diferenças na aprendizagem dos alunos do ensino superior, nos Estados 

Unidos da América, relativa à Teoria Cinética dos Gases promovida pela utilização de 

dinâmicas de ensino baseadas em contextos distintos. A cada um dos grupos 

experimentais (com cerca de 100 alunos cada) a Teoria Cinética dos Gases foi 

explorada recorrendo a um contexto diferente. Num dos grupos, estes conteúdos foram 

explorados “through whole-class kinaesthetic activity as a human model of a gas while 

focusing on a problem identifying substances in balloons filled with different gases” (p. 

1239) enquanto no outro, os alunos “manipulated molecular dynamics simulations while 

focusing on the problem of reducing atmospheric CO2” (p. 1239). Neste sentido, os 

autores concluíram que a aprendizagem dos conteúdos de Química explorados nesta 
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investigação foi semelhante nos dois grupos experimentais. No entanto, o contexto 

escolhido em cada um dos grupos teve influência no desenvolvimento de outras 

competências como, por exemplo, em termos da transposição da aprendizagem 

adquirida para novos contextos, os alunos do primeiro grupo “increased in sophistication 

of assumptions about particle trajectories” (p. 1257) enquanto os elementos do segundo 

grupo “developed more sophisticated mechanistic reasoning about why gaseous 

particles diffuse and also became more fluid in the use of the specialized language of 

chemistry” (p. 1257). 

Wiyarsi e colaboradores (2020) desenvolveram um estudo para investigar o efeito 

na literacia química em 30 alunos do ensino secundário na Indonésia promovido pela 

abordagem de aprendizagem baseada em contextos relacionados com o petróleo. Os 

autores deste estudo desenvolveram uma dinâmica de aprendizagem a que chamaram 

de Vocational Context-Based Petroleum que integrava “the automotive problems into 

petroleum concepts (e.g., fractionation, gasoline, diesel fuel, hydrocarbon combustion, 

and lubricant)” (p. 150). Os resultados deste estudo quasi-experimental foram recolhidos 

por questionários aplicados como pré e pós-teste. Desta investigação, os autores 

concluíram que “the experimental group gained higher post-test scores of chemical 

literacy than the control group” (p. 152). Do ponto de vista afetivo, os autores referem 

que durante a implementação da dinâmica de aprendizagem baseada em contextos, os 

alunos “felt that chemistry learning was fun and important. They were also excited to 

engage and complete all tasks” (p. 152). Os autores referem ainda que os alunos 

desenvolveram atitudes positivas face à Química e consideraram que a Química era 

interessante. Através desta dinâmica, os alunos envolveram-se ativamente na 

aprendizagem da Química e conseguiram, com mais facilidade, fazer a transposição 

dos seus conhecimentos para novos contextos.  

Na senda, tendo em conta o potencial das abordagens baseadas em contextos, 

tal como concluem Swirski e colaboradores (2018), Markic e Eilks (2006), Sevian e 

colaboradores (2018) e Wiyarsi e colaboradores (2020) nas suas investigações que aqui 

descrevemos, começaram também a surgir projetos que, apoiados em contextos 

específicos, interligam a educação formal e a educação não-formal, como é o caso dos 

projetos de ciência cidadã, que serão descritos com mais detalhe no capítulo III da 

presente tese. Estes projetos são voltados para a população, em geral, e para os alunos, 

em particular, onde os contextos são pontos de partida para a aprendizagem e 

compreensão científica com o objetivo de estimular a curiosidade perante as novas 
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abordagens às situações (Stolk et al., 2009). Os alunos tornam, assim, a sua 

aprendizagem significativa através dos contextos e justificam uma abordagem aos 

conteúdos como uma need-to-know (Ültay e Çalik, 2012) e, uma vez que percebem a 

importância e relevância das temáticas em estudo, o seu entusiasmo em relação à 

Química é impulsionado (Barker & Millar, 1999; Potter & Overton, 2006; Cigdemoglu & 

Geban, 2015; Ferreiro-González et al., 2019).  
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CAPÍTULO III 

CIÊNCIA CIDADÃ 

 

 

3.1. Introdução 

Neste capítulo dedicado à ciência cidadã (3.2) procuraremos compreender a sua 

contribuição para o processo de produção científica (3.2.1) e, em sentido oposto, 

compreender de que forma a ciência cidadã potencia o envolvimento da população na 

ciência e quais os contributos para os cidadãos decorrentes da sua participação em 

dinâmicas de ciência cidadã (3.2.2). Portanto, faz também sentido elencar alguns 

exemplos relevantes e bem-sucedidos de projetos de ciência cidadã (3.2.3) tanto do 

ponto de vista do envolvimento do público, como do ponto de vista da comunidade 

científica, para destacar as virtuosidades destes projetos. O ponto seguinte deste 

capítulo, focar-se-á nos projetos de ciência cidadã relacionados com a Química (3.3) 

como uma forma de evidenciar a lacuna existente na exploração de contextos 

relacionados com esta área em projetos de ciência cidadã. Por último, neste capítulo, 

serão feitas algumas considerações sobre as potencialidades dos projetos de ciência 

cidadã enquanto ferramenta pedagógica (3.4) para promover, entre outros, a 

aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de competências.  

 

 

3.2. Ciência cidadã: definição e evolução do conceito 

Nesta secção far-se-á uma breve apresentação e contextualização histórica da 

ciência cidadã, enquanto abordagem de investigação, focando depois os contributos 

desta abordagem para a comunidade científica bem como, os contributos que a 

comunidade científica pode oferecer aos cidadãos, através dos projetos de ciência 

cidadã. Por fim, apresenta-se ainda um conjunto de projetos de ciência cidadã, como 

exemplos de sucesso, desta abordagem. 

Ao longo de grande parte da história da ciência, esta era feita, muitas vezes, por 

amadores que eram movidos pelo desejo de aprender e de melhorar o mundo (Pang, 

2016), tal como Bensaude-Vincent e Stengers (1996) exemplificam: 
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Assim que os autores de atlas e de herbários começaram a convidar os leitores a 

enviar-lhes comentários sobre o traçado de cotas, ou sobre as ervas e os grãos 

secos, criou-se uma forma de coleta de dados, à qual, “cada um” podia dar a sua 

contribuição (p. 36). 

A participação de cidadãos no processo de construção científica não é nova 

particularmente nas ciências de campo, onde as recolhas de amostras e de dados têm 

um papel importante (Charvolin et al., 2007). Tal como referem Millerand e Heaton 

(2014): 

Na botânica, tal como na astronomia, a contribuição regular por parte de 

amadores remonta ao século XIX. Na ornitologia, o recenseamento de aves, 

Audubon Christmas teve início em 1900. Todavia, o desenvolvimento das 

tecnologias da informação e a proliferação das ferramentas e plataformas 

digitais no final da década de 1990 tornaram a participação dos amadores e 

do grande público na investigação científica uma estratégia de investigação 

viável em alguns campos científicos (p. 136). 

A construção da ciência, desde o Renascimento até ao século XIX, foi sempre um 

processo independente movido pela inspiração dos seus atores. A História está repleta 

de homens e mulheres – entre eles, Antoine Lavoisier, Henry Cavendish, Mary Anning 

e Charles Darwin - cuja curiosidade inata se traduz por uma dedicação à produção 

científica, usando os recursos que tinham disponíveis no momento (Sammut, 2015). 

Neste sentido, Hoyer e colaboradores (2012) constatam: 

Há dois séculos atrás, quase todos os cientistas tinham o seu sustento numa outra 

profissão (Silverton, 2009). Por exemplo, Charles Darwin (1809-1888) embarcou 

no Beagle como um companheiro não remunerado do Capitão Robert Fitz Roy, e 

não como um naturalista contratado (Silverton, 2009). Com o tempo, os cidadãos 

têm participado em estudos sobre os ambientes naturais por curiosidade e por 

senso de responsabilidade para com a terra e a água. Muitos destes indivíduos 

recolhem dados científicos sem formação académica formal ou compensação 

financeira (p. 277).  

Foi aos poucos, já durante o século XIX, que o distanciamento entre amadores e 

profissionais da ciência foi sendo acentuado à medida que a crescente rede de 

universidades e de laboratórios financiados pelos governos proporcionava uma 

profissionalização da ciência (Pang, 2016). Contudo, tendo a ciência um papel cada vez 

mais central na sociedade moderna, tornou-se cada vez mais difícil para o público 
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amador dar o seu contributo ou mesmo compreender a ciência. Neste sentido, foi 

pedido, aos líderes das comunidades científicas em todo o mundo, mais e melhores 

esforços para encorajar o entendimento público da ciência (Lewenstein, 1991).  

Ainda assim, foi a própria evolução da ciência e da tecnologia que permitiu, de 

novo, ao público amador voltar a desempenhar um papel ativo na ciência aproximando, 

assim, a ciência da sociedade e, como tal, só nas últimas décadas é que começou a 

fazer sentido utilizar a expressão “ciência cidadã”.   

O conceito de ciência cidadã foi inicialmente cunhado por Irwin e Bonney em 

meados da década de 1990 (Strasser et al., 2019). No entanto, tal como a ciência se 

encontra em constante evolução e desenvolvimento, também a noção de ciência cidadã 

foi sofrendo alterações ao longo das últimas décadas. Para Irwin (1995), a ciência 

cidadã abarca os dois sentidos da relação entre a ciência e os cidadãos. Por um lado, 

“a ciência cidadã é a ciência que serve os interesses dos cidadãos (…) enquanto por 

outro, é a ciência realizada pelos cidadãos. Em suma, os dois sentidos referem-se à 

“ciência para as pessoas” e à “ciência pelas pessoas”” (Strasser et al., 2019, pp. 53-54). 

A ideia da “ciência para as pessoas” tem como objetivo que este processo seja mais 

responsivo às preocupações e necessidades das comunidades tornando a ciência mais 

democrática, seguindo, por exemplo, as ideias de investigação e inovação responsáveis 

(do inglês responsible research and innovation (RRI)) preconizadas desde 2014 no 

programa de referência da União Europeia (RRI Tools, 2020). Por outro lado, a “ciência 

pelas pessoas” refere-se à investigação científica desenvolvida com o contributo ativo 

dos cidadãos para o processo (Irwin, 1995). Contudo, para Bonney (1996) a definição 

inicial de ciência cidadã refere-se a projetos científicos nos quais os “amadores” 

participam fornecendo dados observacionais aos cientistas e, no processo, os cidadãos 

desenvolvem novas competências científicas. O paradigma Public Understanding of 

Science surgiu em meados do século XX na tentativa de aproximar a comunidade 

científica da sociedade. Contudo, a investigação mostra que o público  

have greater motivation to engage and learn if the subject matter is directly relevant 

to their lives and interests and/or if the learning process is interactive – one in which 

the learner can directly affect the learning process, content and/or outcomes of the 

experience (Bonney et al., 2009, p. 10) 

Neste sentido, houve a necessidade de redefinir o paradigma no sentido de tornar 

o público mais ativo na ciência. Assim, emergem novo paradigmas – o Public 

Engagement with Science and Technology e o Public Participation in Science Research 
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– onde se almeja que o público desempenhe um papel mais participativo na ciência, não 

se focando apenas na compreensão da ciência (Bonney et al., 2009; Bonney et al., 

2015; Bastos et al., 2019). Nesta linha, em 2009, Bonney e colaboradores redefiniram e 

estenderam o conceito de ciência cidadã referindo que a ciência cidadã é o 

envolvimento dos cidadãos nas diferentes etapas do processo de produção científica, 

nomeadamente: na escolha ou na definição das questões de investigação, na recolha 

de informação e de recursos, no desenho das metodologias utilizadas para a recolha de 

dados, na recolha de dados e na sua análise e discussão, na elaboração de conclusões 

e/ou na divulgação das conclusões da investigação. 

Este processo de produção científica conta com “o envolvimento ativo de cidadãos 

da comunidade não-científica” (Tulloch, et al., 2013, p. 129) na ciência com o intuito de 

promover a literacia científica e onde a need-to-know propulsiona a aprendizagem dos 

participantes enquanto estes se envolvem na recolha e/ou análise de dados que 

contribuem para a investigação científica.  

Estes cidadãos cientistas são “members of the general public who are participating 

in scientific research not as guinea pigs or funders, but by conducting experiments, 

making observations, collecting data, and engaging their minds to tasks beyond the 

reach of today’s best computers” (Cavalier, 2016, p. vi). 

O relatório White Paper for Citizen Science publicado, em 2014, pela Comissão 

Europeia, refere-se à ciência cidadã como “the general public engagement in scientific 

research activities when citizens actively contribute to science either with their intellectual 

effort or surrounding knowledge or with their tools and resources”. (Serrano et al., 2014, 

p. 8). 

Ainda de acordo com o mesmo relatório, os projetos de ciência cidadã envolvem 

colaborativamente uma ampla rede de cidadãos, cientistas e instituições em que: 

Participants provide experimental data and facilities for researchers, raise new 

questions and co-create a new scientific culture. While they add value, volunteers 

acquire new learning and skills and gain a deeper understanding of the scientific 

work in appealing ways. As a result of this open, networked and transdisciplinary 

scenario, science-society-policy interactions are improved, leading in turn to a 

more democratic research based on evidence and informed decision-making 

(Serrano et al., 2014, p. 10). 

Tal como refere o primeiro dos “Dez princípios da ciência cidadã” (ECSA, 2015),  
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1. Os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades 

científicas o que gera novo conhecimento e compreensão. Os cidadãos podem 

atuar como contribuidores, colaboradores ou como líderes de projetos e assumir 

um papel significativo no projeto.  

Para a European Citizen Science Association, “citizen science is a common name 

for a wide range of activities and practices“ (ECSA, 2020, p. 1). Neste sentido, diversas 

práticas da participação do público na investigação científica podem, de acordo com 

diversos autores, estar contempladas nesta abordagem de investigação. Assim, tal 

como Njue e colaboradores (2019) apresentam: 

Terms such as volunteer-based monitoring (Deutsch & Ruiz-Córdova, 2015), 

crowdsourcing (Howe, 2006), community-based monitoring (Palmer Fry, 2011), 

citizen observatories (Liu et al., 2014), participatory sensing (Guo et al., 2014), 

participatory monitoring (Danielsen et al., 2005), and volunteered geographic 

monitoring (Elwood et al., 2012), are used to encapsulate many forms of public 

participation in science. (p. 3) 

Também Lewenstein, (2016, p. 2) refere que muitas das práticas que envolvem a 

participação do público na ciência apareceram também rotuladas como “peer to peer 

science, participatory science, community science, community based research, public 

participation in research, crowdsourced science”. De acordo com a European Citizen 

Science Association (ECSA, 2020), essas práticas 

are found in different scientific disciplines – from the natural sciences to the social 

sciences and the humanities – and within each discipline, the interpretation of 

citizen science can be slightly different. Yet despite these differences, citizen 

science is an emerging area of research and practice, with evolving standards on 

which different stakeholders are developing methodologies, theories and 

techniques (p. 1) 

Essas diferenças e designações atribuídas leva a que muitos participantes e 

investigadores não se apercebam da verdadeira dimensão deste campo (Lewenstein, 

2016). Por esse motivo, “until recently, the literature on citizen science has been 

scattered, appearing in science education journals, environmental sciences journals, 

conservation journals, public communication of science journals” (p. 2). No entanto, a 

partir de meados da década de 2010, verificou-se que a ciência cidadã começou a 

emergir com novas associações de ciência cidadã a surgirem um pouco por todo o 

mundo e com a promoção de encontros dedicados a esta área. Em 2016, foi, também, 
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editado o primeiro número do Citizen Science: Theory and Practice, um jornal dedicado 

à publicação de trabalhos da área da ciência cidadã. A ciência cidadã começou também 

a emergir como uma área de investigação independente dentro da comunidade 

científica apesar dos investigadores e dos coordenadores de projetos de ciência cidadã 

se mostrarem ainda preocupados uma vez que o reconhecimento da ciência cidadã 

como um campo de investigação não é, em muitos casos, considerado pela academia 

(Hecker et al., 2018a). 

Perante esta diversidade de designações e de definições, no âmbito deste 

trabalho optámos por seguir, por um lado, as ideias de Irwin (1995) e Bonney (1996) 

uma vez que estes autores foram pioneiros na definição deste conceito e, por outro, a 

definição mais atual apresentada pela European Citizen Science Association (2020) 

elaborada na linha da definição apresentada pela Comissão Europeia (Serrano et al., 

2014) que é suficientemente abrangente para englobar as ideias gerais apresentadas 

pelos diversos autores. 

Importa ainda referir que, se por um lado, a ciência cidadã está a mudar o 

paradigma da ciência moldando a forma de como os cientistas trabalham (Shirk & 

Bonney, 2018), por outro lado uma das críticas mais fortes que os membros mais céticos 

da comunidade científica tecem relativamente à ciência cidadã, refere-se à qualidade e 

fiabilidade dos dados recolhidos, analisados e/ou interpretados pelos cidadãos. “Citizen 

science data are, however, justifiably criticized for misidentification, uneven sampling, 

incomplete detection or selective reporting” (Sumner et al., 2019, p. 382). Assim, na 

secção que se apresenta de seguida será feita uma breve reflexão sobre os contributos 

da ciência cidadã para o processo de produção científica. 

 

 

3.2.1. Contributos da ciência cidadã para o processo de produção 

científica 

Como referido na secção anterior, a ciência cidadã é uma abordagem enquadrada 

no paradigma Public Participation in Science Research que oferece múltiplas 

oportunidades para a investigação científica. Esta forma de envolvimento do público na 

investigação científica possibilita aos investigadores, por exemplo, uma forma de 

recolha de dados que de outra forma não seria possível por limitações de tempo e de 

recursos, nomeadamente, a recolha de dados em grande escala tanto a nível geográfico 
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como temporal, bem como, o aumento da capacidade de processamento de dados 

(Lewenstein, 2016; Shirk & Bonney, 2018).  

By engaging tens, thousands, and even millions of participants, citizen science can 

offer both human and statistical power. With observers available around the clock 

and around the globe, citizen science can yield observations at unprecedented 

temporal and geographic scales and can produce data of sufficient quality for 

research (Shirk & Bonney, 2018, p. 43). 

A participação do público na ciência foi potenciada pela evolução das tecnologias 

da informação e da comunicação (TIC) e da internet aliada à diminuição dos custos de 

produção de equipamentos tecnológicos, como sensores – que muitas vezes estão já 

presentes nos nossos computadores, tablets e smartphones – permitindo que os 

cidadãos, cada vez mais, possam envolver-se em investigações científicas em curso 

dando o seu contributo através de registo e/ou análise de dados ou mesmo, sendo eles 

pró-ativos na definição de novas investigações com vista à resolução de problemas 

sociais (Watson & Floridi, 2016). Neste sentido, estes autores referem que as TIC 

contribuem para a ciência cidadã potenciando: i) a qualidade dos dados recolhidos 

(reliability), ii) a quantidade de dados recolhidos (scalability) e iii) a facilidade de 

transmitir o conhecimento entre os cientistas e as comunidades (connectivity): 

• Reliability: The designers of citizen science Websites employ numerous 

quality control measures to ensure that user contributions are accurate and 

precise.  

• Scalability: Hundreds of thousands of volunteers from around the world 

regularly participate in citizen science projects, analysing unprecedented 

volumes of data for a wide variety of scientific studies.  

• Connectivity: Information and communication networks unlock the distributed 

knowledge of large epistemic communities by establishing numerous channels 

that allow users to confer with one another and direct information toward one 

or several central nodes. (p. 742) 

Por outro lado, Shirk e Bonney (2018) referem também que a ciência cidadã pode 

ser uma estratégia com potencial para ser utilizada sem tecnologia e em escalas muito 

menores dando o exemplo da mobilização de voluntários para fazer uma monitorização 

longitudinal no tempo de uma bacia hidrográfica local para que possam ser recolhidas 

informações sobre as alterações ou a estabilidade desse sistema. 
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Do ponto de vista economicista, a possibilidade do recurso à ciência cidadã e da 

participação voluntária dos cidadãos cientistas traz novas oportunidades para a 

comunidade científica pois possibilita realizar projetos de investigação que, de outra 

forma, seriam proibitivos pelo elevado custo dos recursos humanos a ele associados 

(Strasser et al., 2019; Hulbert et al., 2019). 

Para além das oportunidades trazidas pela ciência cidadã, estas práticas 

trouxeram também novos desafios para a comunidade académica. A ciência cidadã 

levantou novas questões, em particular, questões de relevância tanto para a ciência 

como para a sociedade, como, por exemplo, aquelas relacionadas com o ambiente, a 

saúde ou a segurança e levou à necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias 

e de novas formas de análise dos dados (Shirk & Bonney, 2018). Em 2016, Hecker e 

colaboradores, “conducted the first large-scale explorative survey of the European 

citizen science landscape” (2018a, p. 190). Assim, para além dos desafios referidos 

acima, Hecker e colaboradores enumeraram um conjunto de barreiras que ainda se 

colocam à ciência cidadã resultantes da análise das respostas de 174 coordenadores 

de projetos europeus de ciência cidadã. Para além da dificuldade de reconhecimento 

por parte da comunidade científica, tal como se referiu anteriormente, uma dificuldade 

acrescida ao desenvolvimento de projetos de ciência cidadã, referida por 75% dos 

coordenadores inquiridos, encontra-se relacionada com a falta de oportunidades de 

financiamento. Adicionalmente, os coordenadores dos projetos de ciência cidadã 

referem também que estes projetos exigem uma maior disponibilidade de sua parte 

(Hecker et al., 2018a) uma vez que exigem a necessidade coordenar eficazmente um 

grande número de participantes (Franzoni & Sauermann, 2014). 

Uma outra questão colocada por Hecker e colaboradores (2018a) aos 

coordenadores dos projetos europeus de ciência cidadã referia-se à qualidade dos 

dados recolhidos pelos cidadãos cientistas. Hulbert e colaboradores (2019) referem que 

“data quality is central to the immediate and long-term success of any citizen science 

venture” (p. 16). Neste sentido, Franzoni e Sauermann (2014) sugerem que os 

resultados e as conclusões resultantes de projetos de ciência cidadã podem responder 

aos mais altos padrões da comunidade científica pois já muitos artigos resultantes de 

projetos de ciência cidadã foram publicados em revistas científicas importantes como a 

Nature, a Proceedings of the National Academy of Sciences e a Nature Biotechnology, 

o que evidencia a importância das contribuições que a população, em geral, pode ter 

para a produção científica sendo os dados recolhidos pelos cidadãos tão corretos 
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quanto os recolhidos pelos cientistas (Hoyer et al.,2012). Veja-se o exemplo de projetos 

como Foldit (que se apresenta adiante neste capítulo) ou Eyewirers cujos participantes 

são referidos como coautores de publicações em revistas de elevado fator de impacto, 

respetivamente, Nature Communications (Horowitz et al., 2012) e Nature (Kim et al., 

2014). Apesar da literatura referir que os dados recolhidos pelo público podem ser dados 

com qualidade e com fiabilidade (i. e. Golumbic et al., 2017; Williams et al., 2018; Hulbert 

et al., 2019; Strasser et al., 2019; Young et al., 2019), cerca de 70% dos coordenadores 

dos projetos europeus de ciência cidadã (Hecker et al., 2018a) mostram-se reticentes 

face à qualidade dos dados obtidos através desta metodologia apontando este facto 

como um entrave aos projetos de ciência cidadã. 

A qualidade dos dados obtidos pelos projetos de ciência cidadã parece ser um 

ponto central e de grande importância nesta discussão. De acordo com Hulbert e 

colaboradores (2019) “future projects will also need to include efforts towards 

overcoming data quality skepticism in the greater science community” (p. 16) e, portanto, 

durante o desenvolvimento e implementação de um projeto deste tipo é fundamental ter 

especial atenção para garantir a qualidade dos dados recolhidos pelos participantes. 

Estes autores afirmam ainda que é importante demonstrar que os dados recolhidos 

pelos cidadãos são fiáveis e de qualidade para que estes projetos passem a conseguir 

mais apoios por parte da comunidade científica e das entidades financiadoras referindo 

que “this challenge can be overcome by providing training for participants and 

implementing methods of quality assurance or using tools that are monitored by the 

greater community” (p. 16).  

Não obstante, analisar o contributo dos cidadãos participantes em projetos de 

ciência cidadã através do número e qualidade das publicações e comunicações em 

revistas ou em encontros científicos ou através do valor económico do trabalho 

voluntário dos participantes é uma visão bastante redutora das potencialidades da 

ciência cidadã. A ciência cidadã tem sido vista, maioritariamente, como uma forma de 

auxiliar os cientistas a alcançar os seus objetivos de investigação. Contudo, tal como 

constatam Strasser e colaboradores (2019) 

It is far from clear that all citizen science projects, even those directed by 

professional scientists, are aimed at solving problems deemed scientifically 

important by the scientific community. A number of the “scientific” problems given 

to volunteers by professional researchers would probably never have been carried 
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out, regardless of the required resources, because they would have been 

considered of limited scientific and societal interest (p. 64). 

Em suma, relativamente aos contributos da ciência cidadã para o processo de 

produção científica, e citando dois dos “Dez Princípios da Ciência Cidadã” (ECSA, 

2015), pode concluir-se que: 

2. Os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos. Por 

exemplo, respondendo a uma pergunta de investigação ou colocando em prática 

ações de conservação, decisões de gestão ou políticas ambientais.  

6. A ciência cidadã é considerada como abordagem de investigação como 

qualquer outra, com limitações e enviesamentos que devem ser considerados e 

controlados. Contudo, ao contrário das abordagens científicas tradicionais, a 

ciência cidadã providencia oportunidades para um maior envolvimento do público 

e uma democratização da ciência. 

No entanto, um outro desafio importante que se impõe à ciência cidadã passa, tal 

como refere a European Citizen Science Association (ECSA, 2015), por exemplo, por 

cativar a população para participar nestes projetos e por firmar junto da sociedade e da 

comunidade académica que: 

3. Tanto os cientistas como os cidadãos cientistas beneficiam da sua participação 

nos projetos de ciência cidadã. Os benefícios podem incluir a publicação de 

resultados da investigação, oportunidades de aprendizagem, prazer pessoal, 

benefícios sociais, satisfação através do contributo em evidências científicas para, 

por exemplo encontrar respostas para questões com relevância local, nacional ou 

internacional e, desta forma, influenciar políticas nesta área. 

Neste sentido, na secção seguinte deste capítulo será feita uma reflexão mais 

detalhada sobre os contributos e as oportunidades do envolvimento da população na 

ciência através de projetos de ciência cidadã. 

 

 

3.2.2. Envolvimento e participação do público na ciência através da 

ciência cidadã 

A ciência cidadã é mais do que uma abordagem à investigação científica onde os 

dados são recolhidos pelos cidadãos em favor da comunidade científica. Por um lado, 

a ciência cidadã permitiu democratizar a ciência pois esta torna-se, literalmente, aberta 

a toda a comunidade onde muitos dos seus membros são parte ativa e integrante de 
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todo este processo sendo, por isso, mais inclusiva (Hecker et al., 2018b). Por outro lado, 

pode promover a educação em ciências e a literacia científica e, em particular, a 

educação e a literacia ambientais, através do envolvimento dos cidadãos na ciência 

através de contextos socialmente relevantes. Kelemen-Finan e colaboradores (2018) 

referem que a ciência cidadã pode ser uma abordagem integradora para relacionar a 

educação em ciências com a educação ambiental. Estes autores afirmam que a ciência 

cidadã “may increase participation in society and meaningful learning, which contributes 

to societal transformation” (p. 2079) e defendem ainda que a integração da investigação 

científica na educação em ciências – conseguida, por exemplo, através da ciência 

cidadã – potencia a aprendizagem das ciências e a motivação dos alunos para as 

ciências. 

A promoção da literacia científica, a par da motivação dos participantes e da 

qualidade dos dados recolhidos nos projetos de ciência cidadã têm sido tópicos 

amplamente discutidos na literatura sobre ciência cidadã (Bonney et al., 2015; 

Herodotou et al., 2017; Young et al., 2019). 

Hecker e colaboradores (2018b), consubstanciam esta ideia referindo que a 

ciência cidadã:   

allows members of the public to learn about, understand and discuss scientific 

methods, standards and values, developing their overall scientific literacy. This can 

increase public awareness of the value of scientific research in addressing 

problems faced in everyday life as well as global challenges. Citizen science can 

therefore positively influence society by providing opportunities for learning, 

empowerment, enjoyment of nature, social engagement or enhanced scientific 

capital. Ideally, therefore, citizen science can contribute to good citizenship and, in 

turn, progressive societies (Hecker et al., 2018b, p. 7). 

Assim, tal como apresenta Lewenstein (2016), “citizen science serves multiple 

needs, both in research and in education” (p. 1). O envolvimento dos cidadãos em 

projetos de ciência cidadã potencia o desenvolvimento de aspetos “like gains in scientific 

knowledge or skills as well as wider personal impact in terms of behavioural change, 

interest in science, motivation and ability to participate in science” (Kieslinger et al., 2018, 

p. 83). Para além disso, Shirk e colaboradores (2012) referem que estes projetos têm 

também impacto aos níveis sociais, económicos e ecológicos.  

Neste sentido, e tendo em conta os objetivos almejados para cada projeto de 

ciência cidadã, os cidadãos cientistas podem ter diferentes contributos e graus de 
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envolvimento. Como tal, os investigadores, promotores e participantes de projetos de 

ciência cidadã propuseram classificações para estes projetos de acordo com diferentes 

critérios para uma melhor compreensão da variedade de práticas que são 

desenvolvidas. Assim, na Tabela 3.1, apresenta-se uma síntese esquematizada da 

hierarquia dos tipos de projetos de ciência cidadã tendo em conta o nível de 

envolvimento e o tipo de interações dos cidadãos na investigação científica de acordo 

com o modelo apresentado por Bonney e colaboradores (2009). 

 

Tabela 3.1. 

Tipos e níveis de envolvimento do público em cada modelo de projetos de ciência 

cidadã (Bonney et al., 2009). 

 

Envolvimento 

dos cidadãos 

Modelo de projeto 

de ciência cidadã 
Diferentes tipos de envolvimento do público 

 

Contratual 

As comunidades solicitam aos investigadores que 

conduzam uma investigação específica e que lhes 

comuniquem as suas conclusões. Não requer uma 

participação ativa do público no projeto de ciência cidadã. 

Contributivo 
Os investigadores desenvolvem projetos para que o público 

contribua com a recolha de dados e/ou amostras.  

Colaborativo 

Os investigadores desenvolvem projetos para que o público 

contribua com a recolha de dados e/ou amostras mas, 

também, que ajude na definição dos objetivos do projeto e 

na análise e/ou divulgação dos resultados.  

Cocriado 

Os investigadores e o público trabalham em conjunto e os 

participantes estão ativamente envolvidos na maioria dos 

aspetos da investigação. 

Colegial 

O público conduz, de forma independente, uma 

investigação que gera novos conhecimentos numa 

determinada área.  

 

Outros autores como, por exemplo, Wiggins e Crowston (2011) apresentam uma 

classificação para os projetos de ciência cidadã de acordo com o seu principal objetivo. 

Para estes autores, os projetos de ciência cidadã podem ser classificados em cinco tipos 

de acordo com o seu foco principal:  

1. Ação – incentivam os participantes a participar na resolução de um problema 

local através de uma metodologia de investigação-ação. 

O
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2. Conservação – são aqueles que envolvem os cidadãos em assuntos 

relacionados com a conservação e gestão de recursos naturais. 

3. Investigação – focam as suas atividades num ambiente físico. 

4. Virtual – têm objetivos semelhantes aos projetos de Investigação, mas são 

totalmente mediados pelas TIC. 

5. Educação – têm o processo de ensino e de aprendizagem como o seu 

principal objetivo. 

Ainda Schäfer e Kieslinger (2016), apresentam uma diferente classificação para 

os projetos de ciência cidadã integrando as propostas de classificação previamente 

apresentadas por Bonney e colaboradores (2009), Shirk e colaboradores (2012) e 

Wiggins e Crowston (2011). Para Schäfer e Kieslinger (2016), existem dois aspetos 

diferenciadores dos projetos de ciência cidadã:  

1.  o foco da produção de conhecimento – investigadores ou cidadãos.  

2.  o foco das questões respondidas pelo projeto – resposta a questões 

científicas ou intervenções sociais e/ou ecológicas.  

A Figura 3.1 mostra como se localizam as diferentes classificações dos projetos de 

ciência cidadã tendo em conta estes dois focos. 

 

 

Figura 3.1 – Tipos de projetos de ciência cidadã de acordo com Schäfer e Kieslinger (2016). 

 

A classificação apresentada por Bonney e colaboradores (2009) é uma 

classificação frequentemente adotada na literatura (i. e. Shirk et al., 2012; Smith et al., 
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2017; Hecker et al., 2018b; Njue et al., 2019) o que permite traçar o panorama mais 

geral da ciência cidadã.  

A nível europeu, verifica-se que o número de projetos de ciência cidadã 

desenvolvidos é menor à medida que o grau de envolvimento e de influência dos 

cidadãos aumenta (Shirk et al., 2012; Hecker et al., 2018a). Isto é, de acordo com a 

classificação de Bonney e colaboradores (2009), mais de metade dos projetos de 

ciência cidadão são contributivos (aqueles que exigem menor envolvimento por parte 

do público), seguindo-se, por ordem decrescente de número de projetos, os 

colaborativos, os cocriados e os colegiais, tal como se apresenta na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Nível de envolvimento do público de acordo com os diferentes modelos de projetos de ciência cidadã 
europeus (Hecker et al., 2018a). 

 

Do estudo levado a cabo por Hecker e colaboradores (2018a) sobre o panorama 

europeu da ciência cidadã, conclui-se que “pelo menos 1,2 milhões de pessoas 

participaram uma vez (ou mais) em algum dos 174 projetos analisados no estudo” 

(Hecker et al., 2018a). Os projetos de ciência cidadã podem ter durações variadas. 

Alguns projetos concentram os seus esforços em promover ações de curta duração 

(com a duração de alguns dias), de média duração (algumas semanas) ou de longa 

duração (alguns meses ou mesmo anos). No panorama europeu, o número de projetos 

de curta (22,5 %) e média duração (26,0 %) encontram-se equilibrados. No entanto, 

mais de 40 % dos projetos envolvem ativamente os participantes de uma forma contínua 

e de longa duração durante o curso da investigação que, em alguns casos, são vários 

anos (Figura 3.3). Contudo, o número de participantes envolvidos nos projetos de longa 

duração é muito inferior ao número de participantes dos outros projetos cujas durações 

são menores.  
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Figura 3.3 – Duração dos projetos de ciência cidadã europeus (Hecker et al., 2018a). 

 

Tendo em conta que na literatura se encontram diferentes classificações para os 

projetos de ciência cidadã, foi necessário optar por uma que servisse de guia 

orientadora para este trabalho. Assim, atendendo à classificação apresentada por 

Wiggins e Crowston (2011) e aos interesses investigacionais desta tese, faria sentido 

focarmo-nos, mais detalhadamente, nesta classificação, em particular na categoria dos 

projetos educacionais. Faz sentido também adotar a classificação apresentada por 

Bonney e colaboradores (2009) pois, como se referiu, é uma classificação 

frequentemente adotada na literatura. Adicionalmente, pelo facto desta classificação 

dos projetos de ciência cidadã ter foco no grau de envolvimento dos cidadãos no projeto, 

isso também tem particular interesse para esta investigação, pois pretende-se 

desenvolver um projeto onde os participantes não se situem nos níveis mais 

elementares de envolvimento e participação na ciência. Assim, em síntese, adotaremos 

a classificação de Bonney e colaboradores (2009), para classificar o projeto de ciência 

cidadã por nós desenvolvido (e que será apresentado no capítulo V), no que respeita ao 

nível de envolvimento dos cidadãos. Simultaneamente, atenderemos à classificação de 

Wiggins e Crowston (2011) para classificar o projeto de acordo com o seu principal 

objetivo.  

Tendo em consideração o grau de envolvimento dos participantes, bem como a 

duração dos projetos, na secção seguinte deste capítulo, faremos um levantamento de 

alguns projetos de ciência cidadã particularmente relevantes para o desenvolvimento 

desta abordagem. 
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3.2.3. Exemplos de projetos de ciência cidadã  

Nos últimos anos tem-se assistido ao aumento das ações de ciência cidadã um 

pouco por todo o mundo (Granado & Malheiros, 2015). Olhando para a ciência cidadã 

no panorama mundial, e sendo esta uma área emergente tanto na comunidade científica 

como na sociedade pode dizer-se que, atualmente, o número de projetos e o número 

de cidadãos ativamente envolvidos serão, com certeza, muito elevados e apresentarão 

uma tendência crescente no futuro próximo (Postles et al., 2014; Moedas, C., 2018; 

Kieslinger et al.2018). Globalmente, encontram-se disponíveis milhares de projetos e 

eventos que “visam envolver membros do público na recolha e tratamento de dados 

científicos, em geral de utilidade social” (Granado & Malheiros, 2015). A SciStarter 

(2020) “is an online community dedicated to improving the citizen science experience for 

project managers and participants” e uma breve pesquisa nesta plataforma mostra que 

há mais de 3000 projetos e eventos de ciência cidadã ativos. Esta é uma das mais 

completas plataformas agregadoras de projetos de ciência cidadã a nível global. 

Contudo, projetos de natureza mais local não se encontram agregados nesta plataforma 

pelo que se pode inferir que o número de projetos disponíveis é, com certeza, muito 

superior. No entanto, nesta secção, não se poderá fazer uma descrição, por muito breve 

que seja, de todos esses projetos. Assim sendo, de seguida, apresentar-se-ão breves 

descrições de seis projetos de ciência cidadã de diversas áreas de conhecimento que, 

pela sua dimensão, pelo grau de envolvimento do público ou pela sua contextualização, 

se consideram mais relevantes. Por exemplo, destacam-se os dois projetos que se 

apresentam em primeiro lugar – Galaxy Zoo e Foldit – como exemplos de sucesso para 

a comunidade pois envolveram ativamente milhares de participantes, ao longo dos 

últimos anos, e dos quais resultaram publicações científicas de qualidade a partir dos 

dados analisados pelos participantes. Os próximos projetos – GripeNet e 

BioDiversity4All – foram selecionados para, também, se apresentar o panorama dos 

projetos de sucesso que são desenvolvidos em Portugal e, por fim, apresentam-se os 

projetos EarthEcho Water Challenge e The Big Microplastic Survey que, pela sua 

relevância para a presente tese de investigação, fazem sentido serem aqui 

apresentados. 
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Galaxy Zoo 

O Galaxy Zoo (Figura 3.4) é um dos mais conhecidos projeto de ciência cidadã no 

mundo. O seu sucesso foi tal que motivou a criação do Zooniverse, um repositório de 

projetos de ciência cidadã das mais diferentes áreas de conhecimento (Zooniverse, 

2020). 

 

Figura 3.4 – Interface de interação do cidadão cientista com a plataforma Galaxy Zoo (Raddick et al., 2009). 

 

Schawinski, estudante de doutoramento na Universidade de Oxford, procurava 

compreender a formação das galáxias. Na primavera de 2007, Schawinski tinha 

codificado manualmente algumas imagens recolhidas, mas para provar as suas ideias 

necessitava de uma amostra mais significativa (Franzoni & Sauermann, 2014). Para 

analisar um tão elevado número de imagens surgiu a ideia de desenvolver o Galaxy 

Zoo,  

tudo começou em julho de 2007, com um conjunto de dados de um milhão de 

galáxias fotografadas pelo Sloan Digital Sky Survey (…). Com tantas galáxias, 

assumimos que levaria anos para os visitantes do site analisarem todas elas, mas 

dentro de 24 horas do lançamento nós ficamos surpreendidos por estar a receber 

quase 70.000 classificações por hora. No final, mais de 50 milhões de 

classificações foram feitas durante o primeiro ano do projeto, contributo de mais 

de 150.000 pessoas (Galaxy Zoo, 2020). 
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Este projeto, conta com a participação dos cidadãos na classificação de objetos 

celestes através da análise de imagens de telescópios por mais de uma década. 

Durante este período, os cidadãos participantes no projeto contribuíram para que a 

sociedade, em geral, e, em particular, a comunidade científica compreendesse melhor 

o Universo com descobertas importantes que originaram várias publicações científicas 

(Galaxy Zoo, 2020). Em 2018, a plataforma do Galaxy Zoo foi atualizada e, desde então, 

o projeto já conta com mais de 40.000 participantes que contribuíram com mais de um 

milhão de objetos celestes classificados (Galaxy Zoo, 2020). 

 

 

FoldIt 

Na década de 1990, os cientistas fizeram avanços significativos sobre a 

composição bioquímica das proteínas, contudo, a sua descrição e estrutura eram ainda 

um desafio. Neste caso, a forma das proteínas é importante pois determina a sua função 

e interação com as células, vírus ou outras proteínas. Tradicionalmente são usados 

métodos extremamente caros para determinar a forma das proteínas: cristalografia de 

raios X, espetroscopia de ressonância magnética nuclear ou microscopia eletrónica, 

havendo ainda milhões de estruturas de proteínas por determinar (Franzoni & 

Sauermann, 2014). 

Em 2000, David Baker começou a trabalhar na criação de algoritmos 

computacionais que permitissem prever a estrutura mais provável para uma proteína 

com base na maior estabilidade química da mesma. Verificou-se que outros fatores 

influenciam a estrutura das proteínas e que, por vezes, é possível, visualmente, inferir 

qual será a estrutura mais adequada (Franzoni & Sauermann, 2014). Surge assim, em 

2008, o FoldIt (Figura 3.5), um jogo de computador que permitia aos jogadores modelar 

no computador diferentes proteínas procurando melhorar as suas estruturas. Este 

projeto – talvez um dos projetos de ciência cidadã com maior destaque – a partir de 

tutoriais disponibilizados online, permite que qualquer pessoa sem conhecimentos de 

bioquímica possa participar na descoberta de novas estruturas de proteínas. No início 

da década de 2010, mais de 57.000 jogadores de FoldIt, em apenas três semanas, 

ajudaram os cientistas da Universidade de Washington a resolver um problema de longa 

data da biologia molecular (Savage, 2012). Como resultado das suas contribuições, “em 

setembro de 2012, os jogadores do FoldIt foram coautores de quatro publicações em 

revistas de topo” (Franzoni & Sauermann, 2014, p. 5). 
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Figura 3.5 – Interface de interação do cidadão cientista com a plataforma do Foldit (FoldIt, 2020). 

 

Este projeto mantém-se ativo desde 2008 e, atualmente, conta com mais de 

750.000 jogadores inscritos. O FoldIt é um projeto dinâmico que atualiza os seus 

objetivos às necessidades da sociedade. Por exemplo, recentemente, foi lançada uma 

atualização para o jogo onde os jogadores podem testar de que forma as proteínas 

antivirais podem ser projetadas para se ligarem ao SARS-CoV-2 (o vírus que causa a 

doença COVID-19) (FoldIt, 2020). 

 

 

GripeNet 

De acordo com Granado e Malheiros (2015), 

Ainda que o Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental possa ser 

considerado o primeiro projeto português envolvendo cidadãos na recolha de 

dados de carácter científico, a maioria das iniciativas de ciência cidadã terá 

nascido em Portugal já neste século com o GripeNet (p. 87). 

O GripeNet (Figura 3.6) é um projeto de monitorização sazonal da gripe, que 

surgiu em Portugal, em 2005, por investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência 

(Granado & Malheiros, 2015) replicando um modelo utilizado na Holanda e na Bélgica 

desde o ano 2003. Ao contrário dos programas existentes de vigilância epidemiológica 

da gripe durante os meses de inverno que eram conduzidos por investigadores, médicos 

e outros profissionais de saúde, no projeto de ciência cidadã GripeNet, a vigilância 

epidemiológica da gripe é feita através de dados fornecidos diretamente pela população 

através da plataforma online do projeto (Noort et al., 2007). “A recolha de dados tem por 
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objetivo monitorizar, em tempo real, a evolução da epidemia. Desta forma, qualquer 

cidadão pode contribuir com informação pertinente para o desenvolvimento de modelos 

epidemiológicos sobre a gripe” (GripeNet, 2020). 

 

 

Figura 3.6 – Dados partilhados pelos participantes do projeto Gripenet (GripeNet, 2020). 

 

Utilizando o projeto a ciência cidadã como uma abordagem de investigação, “esta 

informação não concorre com a que é obtida pelos métodos de vigilância das entidades 

de saúde, a cargo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge” que hoje coordena 

o projeto. São, antes, abordagens de investigação complementares que permitem uma 

melhor descrição da evolução da gripe em Portugal pelo que, o projeto GripeNet conta 

com a colaboração da Direção-Geral de Saúde. 

Devido às suas características, o sistema GripeNet possibilita uma deteção 

precoce de eventuais anomalias, e uma captação de pessoas que recuperam da 

gripe sem recorrer aos serviços de saúde, com uma assinalável economia de 

recursos. Características potencialmente úteis em caso de uma eventual 

pandemia (GripeNet, 2020). 

Desde o início do projeto, em 2005, mais de 24 000 participantes contribuíram 

para o projeto Gripenet. Pelo sucesso deste modelo em Portugal, na Holanda e na 

Bélgica, “o Gripenet foi cofundador da rede europeia Influenzanet, que conta com dez 

países participantes” e projetos semelhantes foram adotados posteriormente em países 
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como o México, os Estados Unidas da América ou a Austrália “evidenciando a 

importância destes sistemas para a monitorização da saúde pública ao nível nacional e 

internacional” (GripeNet, 2020). 

 

 

BioDiversity4All 

O projeto BioDiversity4All (Figura 3.7) é um projeto de ciência cidadã que conta 

com o auxílio dos cidadãos para mapear a biodiversidade portuguesa. Este projeto, que 

se iniciou em 2010, é, na sua essência, um portal online da biodiversidade nacional com 

uma base de dados alimentada pelos cidadãos participantes que visa promover o 

conhecimento da biodiversidade em Portugal assim como a consciencialização para a 

sua preservação (Granado & Malheiros, 2015).  

 

 

Figura 3.7 – Dados partilhados pelos participantes do projeto BioDiversity4All (BioDiversity4All, 2020). 

 

Este projeto é um dos maiores e mais antigos projetos de ciência em Portugal. 

Atualmente, este projeto conta com a participação de mais de 4500 cidadãos, tendo sido 

identificadas quase 10.000 espécies através das mais de 180.000 observações 

registadas através de fotos carregadas para a base de dados do projeto 

(BioDiversity4All, 2020). As observações registadas pelos utilizadores “são 

posteriormente validadas por [mais de 50] especialistas em taxonomia (cientistas 

convidados ou especialistas não académicos) e, através desse processo de validação, 

os utilizadores aprendem progressivamente a identificar e reconhecer a biodiversidade 

local e nacional” (Tiago et al., 2017, p. 63). O projeto conta ainda com uma rede de mais 
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de 50 parceiros de diferentes grupos de ciência cidadã e de outras entidades nacionais 

e internacionais. Muitas iniciativas de ciência cidadã relacionadas com a biodiversidade 

local levadas a cabo por associações ou instituições são apoiadas pelo projeto 

BioDiversity4All como forma de promover, por um lado, o projeto e de cativar novos 

utilizadores para contribuírem para o enriquecimento da sua base de dados e, por outro, 

o conhecimento da biodiversidade local em Portugal (Tiago, 2017). 

 

 

EarthEcho Water Challenge 

O EarthEcho Water Challenge (Figura 3.8) é um projeto global de ciência cidadã 

de monitorização da qualidade das águas que surgiu em 2005.  

 

 

Figura 3.8 – Interação do público com o projeto EarthEcho Water Challenge (NAAEE, 2020). 

 

Os jovens são o público preferencial para o qual este projeto está dirigido. O 

projeto tem um grande pendor educacional nas suas atividades que são também muito 

focadas na consciencialização ambiental e na divulgação para a comunidade. O projeto 

fornece aos participantes, por um custo reduzido, um kit básico de análise de alguns 
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parâmetros físico-químicos de qualidade das águas, como temperatura, pH, turbidez e 

oxigénio dissolvido, que contém todos os materiais, reagentes e procedimentos 

experimentais para que os cidadãos, autonomamente, sejam capazes de monitorizar a 

qualidade de cursos de água da sua comunidade. Posteriormente, os cidadãos são 

convidados a partilhar os seus resultados da monitorização da qualidade das águas na 

plataforma online do projeto. O projeto, como se pode observar na Figura 3.9, conta já 

com dados recolhidos por participantes nos seis continentes. 

 

 

Figura 3.9 – Valores de pH de cursos de água registados pelos participantes do projeto de ciência cidadã EarthEcho 
Water Challenge (EarthEcho Water Challenge, 2020). 

 

Para além disso, o projeto EarthEcho Water Challenge estabelece também várias 

parcerias com diversas organizações e associações de educação e de investigação 

ambiental não só nos Estados Unidos da América (como, por exemplo, a North America 

Association for Environmental Education, o Environmental Science Center, a National 

Environmental Education Foundation e o Strou Water Research Center, entre muitas 

outras) mas também já em Puerto Rico através do Programa del Estuario de la Bahía 

de San Juan ou no Reino Unido em parceria com a Universidade de Plymouth. O 

EarthEcho Water Challenge promove também diversas atividades de divulgação e de 

envolvimento dos cidadãos, sobretudo dos mais jovens, ao longo do ano como a 
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comemoração do Dia Mundial da Água, onde promovem atividades como encontros 

para estudantes ou o seu programa de embaixadores ao qual se candidatam jovens 

para estarem diretamente envolvidos na organização, dinamização e divulgação das 

atividades do projeto a um nível mais regional. 

Os resultados da monitorização das águas obtidos pelos cidadãos são 

disponibilizados, anualmente, na página online do projeto e, são utilizados pelos 

cidadãos, cientistas e entidades para tomar atitudes no sentido de proteger os recursos 

aquáticos vitais para as comunidades (EarthEcho Water Challenge, 2020). 

Durante o seu primeiro ano de existência, o projeto contou com um total de 44.351 

participantes espalhados por 47 países. O ano de 2011 foi aquele onde o projeto teve 

um maior alcance e impacto. Durante este ano, estiveram envolvidos no projeto 338.959 

participantes de 80 países diferentes. Os números relativos ao ano de 2018 (presentes 

no último relatório disponibilizado) revelam que o projeto contou com mais de 53 mil 

participantes espalhados por 33 países (EarthEcho Water Challenge, 2020). 

Pelo seu sucesso junto da comunidade, emergiram do projeto de ciência cidadã 

EarthEcho Water Challenge outras iniciativas voltadas para o ensino, a divulgação e a 

comunicação da ciência, nomeadamente, o EarthEcho Expeditions, que é um programa 

que promove a exploração de uma área que enfrenta uma crise ambiental durante uma 

semana. Numa dinâmica de educação STEM, o programa permite aos participantes 

avaliarem o impacto do Homem nas comunidades e nos recursos hídricos e 

desenvolverem campanhas de sensibilização para as comunidades locais e o OurEcho 

Challenge, que é uma competição nacional para os alunos com idades compreendidas 

entre 5 e 9 anos. Nesta competição, os alunos são convidados a identificarem uma 

ameaça aos ecossistemas locais para depois apresentarem uma proposta de solução 

que ajude a preservar, a proteger e a restaurar os recursos naturais.  

 

 

The Big Microplastic Survey 

A poluição dos ecossistemas marinhos por plásticos e, em particular por 

microplásticos, é uma severa ameaça quer para os ecossistemas como para a saúde 

humana (The Big Microplastic Survey, 2020). Foi com o objetivo de recolher dados 

essenciais para conhecer o panorama dos rios, lagos e regiões costeiras relativamente 

à poluição por micro e mesoplásticos que, em 2018, foi criado o projeto The Big 
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Microplastic Survey (Figura 3.10) – um projeto global de ciência cidadã colaborativo que 

nasceu de um projeto de investigação da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. 

 

 

Figura 3.10 – Interação do público com o projeto The Big Microplastic Survey (The Big Microplastic Survey, 2020). 

 

Um pouco por todo o mundo, muitas Universidades e organizações associaram-

se a este projeto promovendo atividades regulares de recolha de solo para análise dos 

micro e mesoplásticos presentes. Por exemplo, na Argentina, a organização 

Proyectosub está a promover atividades ao longo de toda a costa da Patagónia com o 

objetivo de recolher dados para uma compreensão mais extensiva do problema naquela 

região; também na Índia, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Cochin, está 

envolvida na recolha e análise dos micro e mesoplásticos encontrados ao longo da costa 

oeste deste país. Os participantes deste projeto envolvem-se ativamente na recolha de 

amostras de solos, em particular, de regiões costeiras, mas, também, em margens de 

lagos ou rios. Após a recolha das amostras, os cidadãos cientistas realizam um conjunto 

de testes físicos para separar os microplásticos e os mesoplásticos dos restantes 

materiais presentes no solo. De seguida, procedem à sua classificação de acordo com 

o seu tamanho e a sua cor que registam na aplicação móvel associada ao projeto. 

Posteriormente, os micro e os mesoplásticos recolhidos pelos participantes são 

enviados para as Universidades onde é identificada a sua origem e a sua composição 

utilizando métodos avançados de caracterização. 

Desde o seu início, em 2018, colaboram com o The Big Microplastic Survey 

centenas de voluntários, organizações e universidades em mais de 55 países diferentes 

espalhados por cinco continentes (The Big Microplastic Survey, 2020). 
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3.3. A ciência cidadã em Química 

De acordo com a European Citizen Science Association, “citizen science is 

applicable across all scientific disciplines, alongside a variety of disciplinary traditions 

and research methods” (ECSA, 2020, p. 3). Tal como os exemplos de projetos de ciência 

cidadã apresentados na secção anterior, a literatura sugere a existência de grandes 

projetos de ciência cidadã em áreas como a Ecologia, o Ambiente, a Biologia, a 

Astronomia ou mesmo a Sociologia. No entanto, como referem Hecker e colaboradores 

(2018a) e Sammut (2015) os “projetos de ciência cidadã atuais em Química parecem 

ser relativamente escassos” (p. 22). Ainda assim, uma breve pesquisa na plataforma 

SciStarter (2020) de projetos de ciência cidadã utilizando chemistry como palavra-

chave, retorna cerca de 80 projetos. Contudo, estes são, na sua maioria projetos onde 

a Química surge com uma expressão muito insignificante quando comparada com a 

área principal do projeto tipicamente relacionada com o ambiente.  

Uma análise sistemática de projetos de ciência cidadã encontrados na literatura, 

realizada por Follett e Strezov (2015) entre 1997 e 2014, mostra, tal como se apresenta 

na Tabela 3.2, que dos 456 projetos descritos na literatura, a sua grande maioria tem 

como área predominante a Biologia (327 projetos). As restantes áreas de destaque são 

o Ambiente com 52 projeto, a Astronomia com 44 e a Saúde com 9. Os restantes 24 

projetos contemplam diversas áreas, entre as quais a Química. A análise da Tabela 3.2, 

permite também registar que a partir do final da década de 2000, e em particular na 

década de 2010, o número de projetos de ciência cidadã tem crescido significativamente 

em diversas áreas do conhecimento.  

 

Tabela 3.2. 

Número de projetos de ciência cidadã, por área, entre 1997 e 2014 (Follett & Strezov, 

2015). 

 

Área 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 Total 

Astronomia 0 0 0 0 10 34 44 

Ambiente 0 0 1 5 9 37 52 

Biologia 3 3 11 16 60 234 327 

Saúde 0 0 0 0 1 8 9 

Outros 0 0 0 0 4 20 24 

Total 3 3 12 21 84 333 456 
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Também Hecker e colaboradores (2018a), no levantamento de projetos de ciência 

cidadã realizado a nível europeu no ano 2016, concluíram que a Química, juntamente 

com as Belas Artes, eram as áreas com menor expressão, tal como se evidencia na 

Figura 3.11: 

 

 

Figura 3.11 – Áreas dominantes dos projetos de ciência cidadã (Hecker et al., 2018a). 

 

Habitualmente, quando os projetos de ciência cidadã envolvem a Química, esta 

parece surgir apenas como uma mera ferramenta útil (como nos projetos de 

monitorização de águas ou da qualidade do ar) ou como uma ponte para potenciar a 

interdisciplinaridade do projeto, mas não é explorada com a relevância que lhe é devida 

mesmo sendo uma ciência com grandes contributos e impacto para a sociedade.  

Por exemplo, os projetos EarthEcho Water Challenge (2020) e The Big 

Microplastic Survey (2020), já apresentados anteriormente, são projetos cuja área 

central é o Ambiente. O primeiro, recorde-se, é um projeto de monitorização de 

parâmetros de qualidade de água e o segundo de recolha e análise de micro e 

mesoplásticos presentes no solo. No contexto da análise da qualidade das águas, são 

realizados testes físico-químicos, as reações e os processos químicos que permitem 

obter os valores dos parâmetros não são, de forma alguma, explorados fazendo com 

que a Química passe, muitas vezes, despercebida para os participantes. No projeto The 
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Big Microplastic Survey, os participantes recolhem amostras de micro e mesoplásticos 

que enviam às universidades para fazer a sua caracterização química. Apesar do 

potencial existente para explorar a Química dos polímeros ou a Química envolvida nos 

processos e técnicas utilizadas para a caracterização dos materiais, esta não é 

explicitada em parte alguma do projeto e, por isso, é também invisível para o cidadão 

participante.  

Tal como defende Nichols (2018), a Química desempenha um papel importante 

na sociedade e a ciência cidadã é uma forma de mostrar a sua relevância para a 

comunidade pois, “considering the global lack of chemical expertise, helping 

communities address their chemistry-related concerns and challenges, especially 

underserved communities, is a great way for chemists [and citizens] to become more 

productively engaged” (p. 70). Como tal, pelas várias e fáceis conexões da Química com 

assuntos de elevada pertinência social, faz sentido que a Química fosse explorada com 

maior relevo nos projetos de ciência cidadã para fomentar a literacia química junto da 

sociedade, em geral, e dos jovens, em particular, de forma a contribuir para um melhor 

entendimento da sua relevância e do seu potencial para a resolução (ou compreensão) 

de problemas sociais, como por exemplo, os problemas ambientais (Hoyer et al., 2012; 

Nichols, 2018). 

O potencial da ciência cidadã assume particular interesse junto do público mais 

jovem quando permite, através de dinâmicas pedagógicas, fazer a ponte entre os 

conteúdos abordados nas disciplinas, como a Química, e contextos pertinentes e de 

relevância social em que estes projetos se inserem (Ferreira et al., 2012; Tulloch et al., 

2013), tal como se analisa na secção seguinte deste capítulo. 

 

 

3.4. Projetos de ciência cidadã como ferramenta pedagógica 

Como já referido, os projetos de ciência cidadã possuem grande potencial tanto 

para a comunidade científica como para a sociedade. “Citizen science is growing in 

popularity, but most attention focuses on adult volunteers and their potential contribution 

to science and society” (Harlin et al., 2018, p. 410). Para os cidadãos, estes projetos 

possuem um grande potencial educacional pois promovem o conhecimento científico e 

uma melhor compreensão do mundo que os rodeia (Callaghan et al., 2019). Tal como 

referem Strasser e colaboradores (2019), “empirical research on the learning outcomes 

of citizen science has documented improvements in content knowledge” (p. 63). Para 
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além disso, os projetos de ciência cidadã promovem a literacia científica dos 

participantes assim como a sua motivação para a ciência. Como o foco dos projetos de 

ciência cidadã nos cidadãos adultos, muitas vezes, desconsidera o potencial destes 

projetos junto dos milhões de jovens que estudam ciência em todo o mundo (Harlin et 

al., 2018).  

Estes jovens passam grande parte do seu tempo na escola. Muitos encontram-se, 

naturalmente, motivados para as aulas, mas outros debatem-se com a pertinência dos 

conteúdos que são obrigados a estudar. Harlin e colaboradores (2018) referem que este 

facto é especialmente notório nas aulas de ciências onde os conteúdos abordados 

parecem, muitas vezes, descontextualizados da realidade que os estudantes 

conhecem. “This is not helped by the fact that experiments they do in class and the data 

they collect are later thrown away” (p. 411). Assim, envolver as escolas em projetos de 

ciência cidadã parece ser um passo natural para promover a qualidade do ensino das 

ciências. Como referem Hecker e colaboradores (2018b), o para além da aquisição de 

novos conhecimentos, os estudantes envolvidos em projetos de ciência cidadã 

described being motivated by the challenge of the study and reported that their 

attitudes towards science and their negative stereotypes of scientists had changed, 

with some considering a career in science and technology. Students also reported 

increased confidence in their abilities and noted that the project reinforced the 

notion of scientific progress as a collective process (p. 4). 

No campo da utilização dos projetos de ciência cidadã como ferramenta 

pedagógica, a literatura sugere que estes projetos promovem a aprendizagem 

significativa dos conteúdos explorados. Por exemplo, Ruiz-Mallen e colaboradores 

(2016) desenvolveram um projeto de ciência cidadã com alunos do ensino secundário 

de uma escola em Espanha com o objetivo de investigar como as cores das paredes 

das suas salas de aula afetavam o seu desempenho escolar. Da avaliação do projeto, 

os autores concluíram que as expectativas dos alunos face à aprendizagem realizada 

no âmbito do projeto foram largamente ultrapassadas. Os alunos aprenderam os 

conceitos de neurociências explorados ao longo do projeto assim como conceitos 

básicos de metodologias de investigação tal como descreve um dos participantes no 

projeto: “We learned about the scientific method and the purpose of a hypothesis, how 

to plan an experiment, how to obtain conclusions, how to interpret a sampling error, and 

how to determine sampling size” (Ruiz-Mallen et al., 2016, p. 527). 
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Os autores deste projeto concluíram ainda que, apesar dos conceitos explorados 

no projeto terem, também, sido explorados durante as aulas, os alunos compreenderam 

o seu verdadeiro significado apenas quando fizeram a sua transposição para os 

exemplos reais proporcionados pelo projeto. Retém-se ainda da avaliação deste projeto 

que ”students’ attitudes toward science education had changed slightly after 2 years 

participating in the project” (p. 527). 

É também importante que os cientistas possam desenvolver projetos com 

conexões mais explícitas ao currículo dos alunos para que os professores se possam 

envolver com mais facilidade e implementar estes projetos junto das suas turmas 

(Scheuch et al., 2018).  

Overall the authors can conclude that citizen science is a great approach to get 

schools, teachers and students involved in scientific inquiry, also to improve the 

integration of science education, environmental education and acting in a local 

context and gaining a sense of place (Scheuch et al., 2018, p. 87). 

Assim é importante que os projetos foquem, não só os conteúdos constantes nos 

currículos das disciplinas, mas também que promovam o desenvolvimento de “valores 

e de competências nos alunos que lhes permitam responder aos desafios complexos 

deste século e fazer face às imprevisibilidades resultantes da evolução do conhecimento 

e da tecnologia” (DGE, 2017). 

O envolvimento da comunidade escolar na ciência cidadã é uma parceria com 

reciprocidade. Por um lado, como já referimos, a ciência cidadã contribui para a 

aprendizagem, o desenvolvimento de competências, a motivação, a mudança de 

atitudes e o envolvimento dos alunos na ciência. Por outro, é uma forma eficaz dos 

cientistas envolverem, em simultâneo, uma grande comunidade de participantes nos 

seus projetos. Neste sentido Lewenstein (2016) refere que “simply asking people to 

contribute data (…) didn’t actually produce sufficient data. But forming a collaboration 

with a school, so that participation achieved both educational and scientific goals, was 

much more successful” (p. 3) 

Também Harlin e colaboradores (2018), reconhecem o potencial da utilização da 

ciência cidadã como uma ferramenta pedagógica: 

Teachers and students get authentic access to science in action, including 

scientists, scientific research questions, processes, data and data analysis, all of 

which promotes engagement with science and learning opportunities. Meanwhile, 

scientists get many enthusiastic volunteers (the students) along with team leaders 
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and data quality filters (the teachers), while also expanding public awareness of 

their research topics and findings (p. 411). 

Recentemente, tem-se observado um esforço da comunidade científica em 

desenvolver projetos de ciência cidadã com uma componente educacional mais forte tal 

como descrevem Follett e Strezov (2015), na sua análise sistemática de projetos de 

ciência cidadã onde evidenciam o número de publicações relacionadas com projetos 

educacionais de ciência cidadã (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3. 

Número de publicações sobre projetos educacionais de ciência cidadã, entre 1997 e 

2014 (Follett & Strezov, 2015). 

 

 
1997-

1999 

2000-

2002 

2003-

2005 

2006-

2008 

2009-

2011 

2012-

2014 
Total 

Projetos educacionais 

de ciência cidadã 
1 1 0 1 8 20 31 

 

De acordo com o modelo de classificação dos projetos de ciência cidadã proposto 

por Wiggins e Crowston (2011), os projetos educacionais fazem da educação e da 

divulgação os seus principais objetivos, e envolvem contextos locais relevantes. Apesar 

destes projetos, tal como os restantes, poderem envolver participantes de vários grupos 

etários, o seu foco educacional torna-os mais apropriados para serem explorados em 

contexto escolar. Assim, tendo em conta os números apresentados na Tabela 3.3, pode 

inferir-se que, pelo crescente número de projetos educacionais, há um crescente 

envolvimento das escolas e da sua comunidade na ciência cidadã. 

Em termos de avaliação do impacto da ciência cidadã para os participantes, a 

literatura revela que os contributos deste envolvimento são amplos, mas são difíceis de 

avaliar e largamente diferenciados (Harlin et al., 2018). Quando se fala, em particular, 

do contributo da ciência cidadã para os estudantes envolvidos em projetos desta 

natureza, a avaliação do impacto desta colaboração é ainda mais limitada. Muitas 

publicações relacionadas com a avaliação projetos de ciência cidadã são encontradas 

na literatura e, em vários desses casos, os alunos desempenham um papel importante 

na recolha de dados para os projetos. Mas, em geral, as publicações resultantes da 

avaliação destes projetos não evidenciam todo o potencial destes projetos para os 

participantes (i. e. Braschler, 2009; Paige, et al., 2010; Weckel et al., 2010; Ferreira et 
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al., 2012; Thornton & Leahy, 2012; Nicosia et al., 2014; Savage & Jude, 2014; Sullivan 

et al., 2014; Scheuch et al., 2018; Wilken, 2018). A generalidade dos exemplos referidos, 

foca o contributo dos projetos para a literacia científica e a motivação dos estudantes. 

Contudo,  

enquanto os programas educacionais de muitos projetos de ciência cidadã são 

usados pelas escolas, e muitos referem o potencial da ciência cidadã na melhoria 

da educação em ciência, são limitados os relatórios sobre o seu impacto na 

[aprendizagem] dos alunos (Paige et al., 2010, p. 25).  

Em particular, Nicosia e colaboradores (2014) defendem que os professores 

podem ensinar para além do seu currículo e abraçar as questões que fazem parte da 

investigação científica do mundo real para promover novas aprendizagens e 

desenvolver novas competências dos alunos. Contudo, este ponto de vista é um tanto 

controverso porque presume-se muitas vezes que os alunos possam ter dificuldades em 

serem bem-sucedidos nos testes e provas de avaliação externas por se fugir às práticas 

de ensino mais padronizadas. Contudo, estes autores suportam o argumento de que o 

envolvimento dos jovens em projetos de ciência cidadã contribui de forma mais completa 

para a sua formação e não são evidenciados impactos negativos na sua avaliação. 

Estes autores concluem ainda que, através da participação no projeto, os estudantes 

melhoraram a compreensão dos conteúdos científicos pois atribuem-lhes maior 

significado ao contextualizar a aprendizagem com problemas e assuntos do seu dia a 

dia. Vários autores referem também o impacto positivo de um projeto de ciência cidadã 

na aprendizagem de estudantes descrevendo a experiência como rica e interdisciplinar 

com várias áreas do saber (por exemplo, Paige et al., 2010; Ballard et al., 2017; Wilken, 

2018; Sharma et al., 2019). 

Apesar das potencialidades apontadas para o envolvimento das escolas em 

projetos de ciência cidadã, existem alguns desafios para seu sucesso destes projetos 

como ferramentas pedagógicas. Como referem Harlin e colaboradores (2018), o 

primeiro desafio é encontrar o balanço entre os objetivos do projeto para os 

investigadores (objetivos científicos) e para os professores (objetivos educacionais).  

The tasks offered should be consistent with learning goals, which are largely 

defined for teachers by the school curriculum. This requires the careful design of 

tasks offering both scientific interest and educational potential, which might be 

difficult, as ‘the questions of interest to the scientists [are] not aligned with student 
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learning outcomes specified in state educational standards’ (Zoellick et al., 2012, 

p. 312). 

O potencial pedagógico da ciência cidadã depende, porém, das estratégias de 

ensino e de aprendizagem adotadas pelos professores. Estas estratégias poderão 

contribuir mais ou menos para a apropriação de conteúdos científicos pelos alunos. 

Devido à heterogeneidade do conjunto de alunos participantes nos projetos, é 

importante encontrar estratégias que permitam a inclusão de todos para que o seu 

envolvimento, motivação e aprendizagem possam ser potenciados. Esta preparação de 

materiais e o planeamento de estratégias é uma tarefa demorada pelo que, muitas 

vezes, é um entrave à adoção do projeto pelo professor. Assim, é importante que 

durante o desenvolvimento de um projeto de ciência cidadã que pretenda o 

envolvimento de estudantes, seja tido em consideração o suporte aos professores que 

farão a gestão do projeto na escola. “Citizen science programmes need to offer relevant 

teaching material to ease the work of teachers in connecting them to school curriculum” 

(Harlin et al., 2018, p. 413). 

Em todo o caso, a literatura relacionada com o potencial pedagógico dos projetos 

de ciência cidadã ainda deixa em aberto espaço para futuras investigações relacionadas 

com a avaliação dos contributos destes projetos, não só ao nível da literacia científica e 

das atitudes dos alunos (assunto sobre o qual se apresenta uma reflexão no capítulo 

seguinte deste trabalho) mas, também, ao nível dos desafios que se impõem à adoção 

destes projetos por parte dos professores. 
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CAPÍTULO IV 

ATITUDES CIENTÍFICAS 

 

 

4.1. Introdução 

No presente capítulo começamos por nos focar no conceito de literacia científica, 

enquanto objetivo último traçado para o ensino formal das ciências (4.2). Das diversas 

dimensões que ajudam a caracterizar a literacia científica, serão exploradas as atitudes 

face à ciência do público, em geral, e dos alunos dos ensinos básico e secundário, em 

particular (4.3). Dentro do domínio das atitudes, focar-nos-emos nas atitudes dos alunos 

face: i) à ciência (4.3.1) visando conhecer e compreender melhor o seu panorama geral; 

ii) à disciplina de Físico-Química (4.3.2) pois é no âmbito desta disciplina que a 

investigação apresentada nesta tese foi implementada; e iii) ao ambiente e à 

problemática do lixo marinho (4.3.3) por ser o contexto explorado nesta investigação. 

 

 

4.2. A literacia científica e o ensino formal das ciências 

Tal como já referido no capítulo anterior, desde o início do século XX que é 

reconhecida a importância do conhecimento, da compreensão da ciência e do 

envolvimento na ciência por parte do público. Neste sentido, a educação em ciências foi 

reconhecida como sendo essencial na formação de todos os jovens (AAAS, 1989; Millar 

& Osborne, 1998; NRC; 2012; OECD, 2019). Assim, em muitos países, como os Estados 

Unidos da América, o Reino Unido, a Alemanha, a Austrália ou Taiwan, as disciplinas 

científicas são já obrigatórias ao longo de toda a escolaridade (OECD, 2019). De facto, 

a formação de jovens cientificamente literatos é um dos grandes objetivos da educação 

em ciências (AAAS, 1993; NRC, 2000; Carvalho, 2009 OECD, 2014) de tal maneira que 

expressão literacia científica tornou-se popular entre os investigadores em ensino das 

ciências e professores, bem como nos documentos curriculares em vigor (p. ex. 

Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico (DEB, 2001), Aprendizagens 

Essenciais (DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 2018c) ou Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (DGE, 2017).  
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Foi em meados do século passado, que Hurd (1958), na sua obra: Science 

Literacy: Its meaning for American Schools, introduziu na literatura, pela primeira vez, a 

referência ao conceito de literacia científica (DeBoer, 2000; Chagas, 2000; Laugksch, 

2000; Carvalho, 2009).  

Durante a primeira metade do século XX, a Ciência e a Tecnologia experienciaram 

avanços significativos e de grande impacto na sociedade, mas que a generalidade da 

população não estava preparada para os compreender. Na sua obra, Hurd (1958) refere 

alguns dos marcos da Ciência e da Tecnologia que contribuíram para moldar a 

sociedade nessa época: 

With nuclear fission came the atomic age. Before America realized its significance, 

the transistor introduced the electronic age which in turn fathered automation. With 

a roar rand a whistle the jet made “supersonic” a common term and the world 

became smaller. Ballistic missiles circle the earth, a space age is born, and the 

size of our universe is diminished. The control of thermonuclear reactions will soon 

introduce a new power age. 

Plastics and pesticides, biotics and detergents, silicones and synthetic elements 

have introduced the modern world of chemistry (…) Tranquilizing drugs provide a 

research tool for studying human mind; “tagged” molecules supply information 

about living cells, and developments in virus vaccines give promise of a disease-

free world. Biophysics and biochemistry are bringing us closer and closer to 

understanding the nature of live (p. 13). 

No entanto, em 1957, perante o lançamento do satélite Sputnik pela União 

Soviética, os Estados Unidos da América viram-se ultrapassados na corrida espacial. 

De acordo com Foster e Shiel-Rolle (2011), este evento marcou o início de uma reflexão 

por parte da comunidade científica e da classe política que “led to the realization that as 

science and technology rapidly become more sophisticated, U.S. progress in these areas 

is dependent on the public understanding and support of maintaining programs in 

science education and research” (p. 86). Este ímpeto de mudar o ensino das ciências 

envolveu ativamente a comunidade científica no sentido de melhorar os currículos das 

disciplinas científicas e a qualidade das dinâmicas pedagógicas. Foi neste contexto que 

emergiu o conceito de literacia científica pois “a educação em ciências teve grande 

impulso ao nível escolar das crianças e jovens americanos de forma a contribuir para 

que adquirissem competências para fazerem face a uma sociedade de cada vez maior 

sofisticação científica e tecnológica” (Carvalho, 2009). 
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Atualmente, existe o consenso de que a literacia científica é importante para todos 

os cidadãos, contudo, não existe ainda um consenso acerca da sua definição pelo facto 

de vários autores a definirem e lhe atribuírem diferentes significados (Singh & Singh, 

2016). De uma visão histórica, Laugksch (2000) resume a literacia científica como os 

conhecimentos sobre ciência que o público em geral deve adquirir. Neste sentido, 

expressões como scientific culture, la culture scientifique, publique understanding of 

science ou public engagemente with science são muitas vezes utilizadas como 

sinónimos de literacia científica (Singh & Singh, 2016). Carvalho (2009), consolida esta 

ideia afirmando que o conceito de literacia científica tem tido tantas interpretações que, 

no fundo, engloba tudo o que se relaciona com o ensino das ciências pelo que acaba 

por se tornar num “chapéu” sob o qual se abriga a globalidade dos objetivos da 

educação em ciências.  

Pella e colaboradores (1966) analisaram centenas de publicações a partir das 

quais conseguiram sistematizar seis dimensões que um individuo cientificamente literato 

pode compreender, nomeadamente i) conceitos básicos de ciência e ii) a natureza da 

ciência, iii) a existência de ética no processo de construção da ciência, iv) a capacidade 

de identificar e discutir as relações existentes entre a ciência e a sociedade e v) entre a 

ciência e as humanidades, e vii) a capacidade de estabelecer diferenças entre a ciência 

e a tecnologia. Assim, de uma forma resumida, a literacia científica pode ser vista como 

o conhecimento essencial que a população precisa para compreender a ciência de 

forma a que os seus indivíduos possam usar esse conhecimento para tomarem decisões 

informadas em assuntos pessoais, cívicos, culturais e económicos (Foster & Shiel-Rolle, 

2011). 

Várias outras tentativas de definir literacia científica surgiram após este trabalho 

inicial de Pella e colaboradores. Por exemplo, Shen (1975) definiu este conceito como 

a compreensão e a aplicação da ciência no sentido do indivíduo poder usufruir dos 

benefícios da ciência e de ser capaz de evitar os problemas que a esta possa causar a 

si ou à sociedade. Já Miller (1983) refere que “if scientific literacy is to become truly 

relevant to our contemporary situation, one additional dimension must be added: 

awareness of the impact of science and [specially of] technology on society and the 

policy choices that must inevitably emerge” (p. 31). Miller faz parte de um conjunto de 

autores que, nos anos 80, contribuiu para um novo impulso na necessidade de 

desenvolver a literacia científica dos cidadãos e que se mantém até aos dias de hoje 
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pelo facto de se reconhecer o contributo da literacia científica para o progresso 

económico das sociedades (Carvalho, 2009).  

Ainda durante esta década de 80, esforços foram desenvolvidos para promover a 

qualidade do ensino das ciências. Em 1985, a American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) iniciou o Project 2061 como uma tentativa de reforma 

da educação em ciências nos Estados Unidos da América no sentido de promover o 

desenvolvimento da literacia científica dos alunos (Rebola, 2015). 

Já durante a década de 90, emergiram reflexões e discussões acerca da 

necessidade de se adaptarem os currículos das ciências de forma a que a promoção da 

literacia científica fosse potenciada. Neste sentido, surgiram recomendações e 

propostas específicas para a reformulação dos currículos donde emergiram, por 

exemplo, os National Science Education Standards (NSES) publicados pelo National 

Research Council (NRC, 1996). De acordo com os NSES (NRC, 1996), a literacia 

científica é o conhecimento e a compreensão de conceitos e processos científicos 

necessários para que o individuo seja capaz de 

• ask, find, or determine answers to questions derived from curiosity about 

everyday experiences; 

• describe, explain, and predict natural phenomena;  

• read with understanding articles about science in the popular press and to 

engage in social conversation about the validity of the conclusions;  

• identify scientific issues underlying national and local decisions and express 

positions that are scientifically and technologically informed; 

• evaluate the quality of scientific information on the basis of its source and the 

methods used to generate it; 

• pose and evaluate arguments based on evidence and to apply conclusions 

from such arguments appropriately; 

• using technical terms or applying scientific concepts and processes (p. 22). 

Nesta perspetiva apresentada pelo NRC (1996), pressupõe-se que a literacia 

científica pode assumir diferentes graus e formas consoante o individuo apresenta maior 

ou menor nível de compreensão das ciências físicas e das ciências biológicas. Amplia-

se e aprofunda-se de forma contínua ao longo da vida (e não apenas durante os anos 

de escola). Porém, “the attitudes and values established toward science in the early 

years will shape a person’s development of scientific literacy as an adult” (NRC, 1996, 
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p. 22). É por este motivo, que a educação em ciências desempenha um papel tão 

importante na promoção da literacia científica. 

Em Portugal, verificou-se, a partir da década de 60 e até ao final do Estado Novo, 

uma maior abertura do sistema educacional, “com uma nova tomada de consciência do 

atraso educacional do país” (Palma et al., 2003, p. 21). Neste sentido, e após a 

instauração de um novo regime provocada pela Revolução de Abril de 1974, novos 

desafios se colocaram ao sistema educativo português. Durante as décadas de 80 e 90, 

os currículos das disciplinas científicas do ensino básico português, nomeadamente das 

Ciências Naturais e da Físico-Química, eram orientados, exclusivamente, por objetivos 

conducentes à aprendizagem dos conteúdos definidos. Por outro lado, as políticas 

educativas que se seguiram passaram a associar frequentemente a literacia científica 

como um dos importantes objetivos da educação em ciências e, como tal, os novos 

currículos das disciplinas científicas passaram a centrar-se, também no 

desenvolvimento de competências (Serra & Galvão, 2015) de acordo com os 

indicadores emergentes da investigação em educação em ciências. Neste sentido, a 

abordagem CTSA assumiu um papel central para o ensino das ciências e para a 

promoção da literacia científica, na qual se encontra assente o ensino das ciências em 

Portugal, e em particular, da Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico, tal como se 

apresenta previamente no capítulo II. 

Numa tentativa de avaliar, entre outras literacias, a literacia científica dos alunos, 

surgiu, em 2000, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (do inglês 

Programme for International Student Assessment – PISA). Este é um estudo realizado, 

a cada três anos, pela Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) com o objetivo de retratar os sistemas educativos de todos os países 

participantes e de traçar a sua evolução no panorama internacional.  

A literacia científica apresenta-se como um conceito em constante evolução e 

construção. Para além de ser empregue com distintos significados, também o seu 

significado se adequa à medida que as necessidades societais colocam novos desafios 

à ciência. Como tal, Anelli (2011) refere que  

to preclude confusion, any serious discourse on scientific literacy should be framed 

within a clear and precise definition of the term because its meaning has evolved 

over time and, as will be discussed, it means different things to different 

stakeholders, including education scholars (p. 238).  
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Assim, em cada ciclo de implementação do programa PISA, a OECD apresenta a 

definição de literacia científica pela qual se orientará o programa. O mais recente 

programa PISA focado na literacia científica foi implementado em 20151. “PISA 2015 

focused on science as the major domain and defines science literacy as the ability to 

engage with science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen” 

(OECD, 2016, p. 50). Esta definição reconhece a existência de um domínio afetivo que 

influencia a literacia científica dos indivíduos. Como afirmam Fives e colaboradores 

(2014), as atitudes, os valores e as crenças têm sido referidos, mais recentemente, 

como componentes da literacia científica. Assim, de acordo com a OECD (2016) a 

literacia científica “is not an attribute that a student has or does not have, rather, it can 

be acquired to a greater or lesser extent, and is influenced both by knowledge of and 

about science, and by attitudes towards science” (p. 50). As atitudes face à ciência 

podem ser consideradas como a tendência para pensar, agir, ou desenvolver 

sentimentos positivos ou negativos face a assuntos relacionados com esta área do 

conhecimento (Salta & Tzougraki, 2004) de modo que estas podem influenciar o nível 

de interesse e motivação pela ciência e o seu envolvimento em atividades relacionadas 

com a ciência (Osborne et al., 2003; OECD, 2016), tal como se descreve com maior 

detalhe na secção seguinte deste capítulo.  

Apesar da literacia científica ser um conceito em constante atualização, a ideia 

transversal às várias definições é a de que os indivíduos devem ser capazes de aplicar 

conhecimentos científicos na análise de informação e de avaliar de forma crítica as 

informações acerca do mundo que os rodeia (Shaffer et al., 2019). 

A promoção da literacia científica da população é um aspeto importante e de 

grande impacto tanto ao nível social (visão macro) quer ao nível individual (visão micro) 

(Laugksch, 2000; Carvalho, 2009). De acordo com Carvalho (2009), a promoção da 

literacia científica dos cidadãos, ao nível social, potencia 

i)  o desenvolvimento económico do país – pois “a literacia científica é um capital 

humano” (p. 191) necessário para o desenvolvimento da economia; 

ii)  o apoio de políticas públicas relacionadas com a ciência – populações 

cientificamente literatas possuem maior “perceção sobre a importância social 

da ciência” (p. 191) e o contributo dos cientistas para a sociedade e, como tal, 

 
1 Em 2018, houve a implementação de um novo programa, contudo, este focou-se em competências de leitura 

(reading literacy) pelo que não é relevante a sua análise nesta tese. 
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torna-se mais clara a necessidade da implementação de políticas sobre 

ciência;  

iii)  a influência nos decisores políticos – “elevados níveis de literacia científica 

dos cidadãos encorajam-nos a exercer os seus direitos democráticos nas 

questões relacionadas com a ciência” (p. 191). 

Ainda de acordo com Laugksch (2000), Carvalho (2009) e Snow e Dibner (2016), 

para além das vantagens que elevados níveis de literacia apresentam ao nível macro 

da sociedade, ao nível do indivíduo, a literacia científica promove 

i)  a tomada de decisão em questões relacionadas com o estilo de vida – uma 

pessoa com elevada literacia científica é capaz de tomar decisões 

conscientes e informadas sobre a sua própria vida, como, por exemplo, em 

assuntos relacionados com a sua saúde, bem-estar e lazer;  

ii)  a empregabilidade – um individuo com elevada literacia científica apresenta 

maior capacidade para superar os constantes desafios da atual “sociedade 

baseada no conhecimento e na tecnologia” (Carvalho, 2009, p. 191); 

iii)  o aspeto intelectual e estético – “o indivíduo com elevado nível de literacia 

científica sente-se intelectualmente como um cidadão do mundo, promotor da 

cultura científica” (Carvalho, 2009, p. 191).  

Neste século, a ciência e a tecnologia progrediram mais do que nunca e apesar 

deste progresso contribuir significativamente para a qualidade de vida das sociedades, 

esse mesmo progresso conduz também a consequências ao nível social e ambiental. A 

Química tornou-se numa das áreas mais representativas deste contributo antagónico da 

ciência para a sociedade (Zucco, 2011). Veja-se, a título de exemplo, por um lado, o 

contributo da Química no desenvolvimento de novos fármacos para combater novas 

doenças como a Covid-19 e, por outro, os problemas para a saúde e para o ambiente 

causados pelo uso ou por acidentes envolvendo produtos químicos, como, por exemplo, 

a recente explosão ocorrida em Beirute, no Líbano, provocada pelo armazenamento, 

em condições inadequadas, de grandes quantidades de nitrato de amónio. Esta 

substância é uma matéria prima crucial para a alimentação da população mundial dado 

o seu poder como fertilizante agrícola. Contudo, pode também ser utilizado no fabrico 

de explosivos. É neste sentido que se revela fundamental a promoção da literacia 

científica dos cidadãos para que estes possam compreender e refletir criticamente sobre 

os desafios impostos pela sociedade, pois no caso do exemplo citado, uma sociedade 

dotada de conhecimentos e a literacia Química pode evitar a ocorrência de acidentes 
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graves (Chanapimuk et al., 2018), tal como o exemplo citado. “Trends in science 

education policy have emphasized the importance of scientific literacy as a transferable 

outcome of science education” (Fives et al., 2014, p. 550). 

A educação atual prepara os alunos para um futuro global e internacional 

fortemente marcado pela ciência e pela tecnologia onde os alunos têm de possuir 

the skills to learn and innovate, especially using technology and information so 

they can work and earn a living. For this reason, learning in the XXI century must 

be able to integrate technology, information and communication in the teaching 

and learning process (Cahyana et al., 2019, p. 656). 

Neste sentido, a literacia científica é um dos componentes necessários à 

educação atual que garante um futuro sustentável para sociedade (Chanapimuk et al., 

2018) tanto na visão macro como na visão micro. 

Snow e Dibner (2015), referem que a promoção da literacia científica entre os 

jovens tem vindo a melhorar, mas que é necessário continuar a trilhar este caminho para 

que os jovens sejam preparados para um futuro em rápida e constante mudança. 

Fives e colaboradores (2014) constatam que a maioria dos estudos sobre a 

avaliação da literacia científica dos jovens ainda se foca em determinar “some degree 

of complex knowledge of one or more specific science field/disciplines and most 

measures do not include assessment of attitudes toward science” (p. 551). No entanto, 

estudos mais recentes sobre a avaliação da literacia científica dos alunos (OECD, 2016), 

já contemplam, de uma forma mais sistemática, as atitudes face à ciência como um dos 

domínios da literacia científica avaliados, tal como se apresentará com mais detalhe 

adiante.  

Dada a importância das atitudes face à ciência, no desenvolvimento da literacia 

científica do indivíduo, torna-se imprescindível também nesta tese focar a reflexão nas 

atitudes dos alunos. 

 

 

4.3. Atitudes  

Para além de desenvolver capacidades e competências científicas, a educação 

em ciências, quando assente numa dinâmica socio-afetiva, promove também atitudes, 

crenças, valores e comportamentos científicos necessários para que os alunos se 

tornem cientificamente literatos (Pereira et al., 2020).  
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O conceito de atitude é um dos conceitos fundamentais em psicologia social e nas 

ciências da educação (Dalgety et al., 2003). Apesar do leque variado de definições que 

emergiram para este conceito como resultado da investigação desenvolvida nesta área 

ao longo das últimas décadas, “all of them agree that an attitude is the tendency to think, 

feel, or act positively or negatively toward objects in our environment” (Salta & Tzougraki, 

2004, p. 535). Mais detalhadamente, a atitude pode ser definida como uma 

característica de o ser humano expressar o seu gosto ou afinidade por, por exemplo, 

um objeto, uma pessoa ou um assunto e que pode influenciar o comportamento humano 

e as suas preferências (Ajzen, 2005; Heng & Karpudewan, 2015). “Specifically, in the 

context of science education when the student favors certain science subject this in turn 

is a good predictor of students’ choice of the subject” (Heng & Karpudewan, 2015, p. 

890).  

Assim, tendo em consideração os objetivos da presente investigação, no presente 

capítulo, apresentar-se-á uma reflexão mais detalhada acerca das atitudes científicas 

dos alunos, focando depois nas atitudes dos alunos face à disciplina de Físico-Química 

e a problemática do lixo marinho. Será feito também um ponto de situação das atitudes 

dos alunos portugueses face aos temas apresentados para se compreender o panorama 

nacional que justifica a investigação realizada. 

 

 

4.3.1. Atitudes face à ciência 

Como temos vindo a salientar, a literacia científica corresponde a um conjunto de 

competências que são influenciadas tanto pelo conhecimento de e sobre ciência que a 

pessoa possui, bem como pelas atitudes face à ciência que essa pessoa apresenta 

(OECD, 2016). Em particular, como Fives e colaboradores  (2014) e Pereira e 

colaboradores (2020), constatam, torna-se fundamental que a promoção de atitudes 

face à ciência e a temas relacionados com a ciência seja realizada junto dos jovens pois 

é nestas faixas etárias que as atitudes se desenvolvem com maior facilidade e este 

desenvolvimento condicionará a literacia científica desses indivíduos no futuro.  

Assim, as atitudes dos alunos face à ciência têm sido foco duradouro e importante 

da investigação em educação em ciências. Pois como Tytler e Osborne (2014) 

defendem, “on the one hand, school science is charged with educating the next 

generation in and about science (…) On the other hand, school science has a 

responsibility to educate the next generation of scientists” (p. 597). Wang e Berlin (2010) 
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referem que “science educators agree that the promotion of positive attitudes toward 

science remains [nowadays] an important goal of science education” (p. 2413). Como 

constatam Araújo e Taveira (2009) e Oliveira e colaboradores (2017), o papel da escola 

é de extrema importância, em particular, durante o ensino básico pois é neste momento 

que as atitudes e a consciência dos alunos acerca das suas capacidades e preferências 

se desenvolvem. Contudo, “many researchers have shown that the decline in attitudes 

toward science takes place among students between the ages of 9 and 14 years” (Wang 

& Berlin, 2010, p. 2415). Como tal, “high-level achievement on science education and 

positive attitudes toward science constitutes a crucial challenge for formal education” 

(Vilia et al., 2017, p. 1).  

As atitudes dos alunos influenciam significativamente o seu interesse e o seu 

envolvimento em assuntos relacionados com a ciência e a tecnologia. Nas palavras da 

OECD (2016): 

Students’ current and future engagement with science is shaped by two forces: 

how students think about themselves – what they think they are good at and what 

they think is good for them – and students’ attitudes towards science and towards 

science-related activities – that is, whether they perceive these activities as 

important, enjoyable and useful. Self-beliefs, identity, value judgements and 

affective states are shaped, in turn, by the wider social context in which students 

live, they are all intertwined (p. 110). 

De acordo com a OECD (2016) “student’s response to a science-related issue 

requires more science performance (…) than skills and knowledge, it also depends on 

how able and “willing” the student is “to engage” with the issue” (pp. 53-54). Portanto, a 

promoção de atitudes face à ciência reveste-se de grande importância, uma vez que se 

encontram diretamente relacionadas com o desenvolvimento cognitivo e com o sucesso 

escolar dos alunos (Vilia et al., 2017).  

Os interesses dos jovens encontram-se muito centrados em si mesmos, nos seus 

desejos e problemas, bem como em alguns aspetos da sociedade e do ambiente que 

os envolve. Como a importância e o contributo da ciência para a sociedade nem sempre 

é evidente, é, portanto, natural, que estes jovens se apresentem pouco motivados e 

interessados sobre temas científicos (Schreiner & Sjøberg, 2004; Kelemen-Finan et al., 

2018). Mesmo na escola onde têm um contacto mais próximos com a ciência, estes 

jovens consideram muitas vezes que os conteúdos abordados nas disciplinas se 

encontram desconexos do quotidiano (Schreiner & Sjøberg, 2004; Sjøberg & Schreiner, 
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2010; Kelemen-Finan et al., 2018). Adicionalmente, os avanços na ciência e na 

tecnologia ocorrem de tal forma acelerados que o ensino, muitas vezes não consegue 

acompanhar o ritmo das rápidas mudanças com que estes moldam sociedade (Tytler & 

Osborne, 2014).  

Por outro lado, vários autores (Blalock et al., 2008; Chi et al., 2017; Toma, 2019) 

constatam também a importância do domínio afetivo, onde referem que “positive 

attitudes towards science are critical in science learning with increased enrolment in 

science courses, science achievement and interest in scientific careers” (Chi et al., 2017, 

p. 2182). Durante a primeira década do século XXI vários autores levantaram 

preocupações relativamente ao declínio do número de estudantes a ingressarem no 

ensino superior em cursos de ciência e tecnologia em vários países (Gago et al., 2005; 

Holdren et al., 2010; Olson & Riordan, 2012; Tytler & Osborne, 2014) contudo, como se 

pode observar na Figura 4.1, nos últimos anos têm-se verificado uma inversão dessa 

tendência.  

 

 

Figura 4.1 – Percentagem de alunos matriculados no ensino superior na área de Ciências, Matemática e Informática na 
União Europeia (28 países) (PORDATA, 2020a). 

 

No entanto, no que diz respeito à realidade portuguesa, os dados da Figura 4.2 

evidenciam que, nos últimos cinco anos se verifica uma tendência decrescente da 

percentagem de alunos a frequentar o ensino superior na área das ciências e da 

matemática sugerindo que, em Portugal, ainda há um caminho a ser percorrido no 

sentido se promover o envolvimento dos alunos na ciência para, assim, ser possível 

inverter esta tendência. Neste sentido, a afetividade dos alunos face à ciência prefigura-

se cada vez mais uma dimensão importante da sua educação. 
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Figura 4.2 – Percentagem de alunos matriculados no ensino superior na área de Ciências, Matemática e Informática em 
Portugal (PORDATA, 2020a). 

 

Na literatura, o conceito de atitudes face à ciência surge associado a diversos 

significados que se referem aos seus diferentes domínios (Haladyna & Shaughnessy, 

1982; Koballa & Glynn, 2006; Potvin & Hasni, 2014; Higgins et al., 2017). Assim as 

atitudes face à ciência apresentam-se como um conceito complexo, pouco claro e 

muitas vezes mal compreendido (Tytler & Osborne, 2014), que incorpora diferentes 

domínios como, por exemplo: o interesse pela ciência e pela tecnologia, a valorização 

de abordagens e ideias científicas, as atitudes face aos cientistas e às carreiras 

científicas ou as atitudes face à responsabilidade social da ciência como a perceção e 

consciencialização para as problemáticas ambientais. Este conceito de atitude 

descreve, portanto, os sentimentos, as crenças e os valores acerca da ciência 

propriamente dita, da educação em ciências, das pessoas da ciência e da relação da 

ciência com a sociedade o que, no caso dos alunos, influencia o seu nível de interesse, 

potencia o seu envolvimento e a sua motivação relativamente a temas da ciência e da 

tecnologia (Potvin & Hasni, 2014; Higgins et al., 2017). 

Durante muito tempo, a dimensão afetiva da literacia científica foi negligenciada 

pelos principais estudos internacionais de avaliação da literacia científica dos alunos. 

Estes estudos, nomeadamente o TIMSS – Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS, 2020) e o PISA (OECD, 2020), procuraram, sobretudo, 

descrever o conhecimento dos alunos e encontrar os fatores que, em termos 

estatísticos, justificassem o nível de conhecimentos alcançado pelos alunos 

participantes. Estes estudos têm, em geral, um foco cognitivo principal enquanto os 

fatores afetivos, quando avaliados, são secundários (Sjøberg & Schreiner, 2010). No 
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entanto, tal como Wang e Berlin (2010) referem, na literatura existem vários outros 

estudos focados exclusivamente em avaliar a dimensão afetiva da literacia científica, 

nomeadamente, relacionados com a validação de escalas atitudinais ou de aplicação 

dessas escalas para concluir acerca das atitudes dos alunos. Um dos projetos que mais 

se destaca neste panorama é o projeto ROSE – The Relevance of Science Education, 

este foi um projeto internacional que envolveu a colaboração de 40 países, 

implementado junto de alunos de 15 anos e tem como principal objetivo “to gather and 

analyse information from the learners about several factors that have a bearing on their 

attitudes to S&T [Science & Technology] and their motivation to learn S&T” (Sjøberg & 

Schreiner, 2010, p. 5).  

Dos resultados do projeto ROSE surgem indicadores de que as atitudes face à 

ciência dos alunos são maioritariamente positivas; que nos países mais desenvolvidos, 

a população jovem apresenta atitudes mais ambivalentes e céticas face à ciência do 

que os adultos; e que, nos países mais desenvolvidos, as raparigas apresentam, em 

geral, atitudes mais negativas face à ciência do que os rapazes (Sjøberg & Schreiner, 

2010). Resultados ainda provenientes do projeto ROSE, revelam que, na escola, 

disciplinas científicas são consideradas pelos alunos das menos interessantes, não 

potenciando as oportunidades de carreira científica nem dando a conhecer as novas e 

desafiadoras oportunidades de carreira nesta área. Os alunos consideram ainda que 

estas disciplinas não estimulam a curiosidade, nem potenciam o interesse e a 

valorização da natureza e também não consideram que evidenciam a importância e o 

contributo da ciência e da tecnologia para a sociedade (Sjøberg & Schreiner, 2010). 

O programa TIMSS apresenta o seu foco na análise do desempenho dos alunos 

dos 4.º e 8.º anos de escolaridade em matemática e em ciências. No entanto, as edições 

mais recentes deste programa contemplam também um levantamento das atitudes dos 

alunos face à ciência. A última edição do programa TIMSS foi realizada em 2019, 

contudo, os resultados deste estudo só serão publicados no final de 2020. Assim, 

apresenta-se de seguida um breve resumo das conclusões da edição de 2015 deste 

programa. Esta edição do programa contou com a participação de mais de meio milhão 

de estudantes de 57 países.  

Relativamente aos alunos do 4.º ano de escolaridade, os resultados mostram que 

estes apresentam atitudes muito positivas face ao seu envolvimento nas aulas de 

ciências, apresentam-se confiantes em relação às suas capacidades para 

compreenderem a ciência e gostam de aprender assuntos relacionados com ciência. 
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Por outro lado, os alunos do 8.º ano de escolaridade, apesar de apresentarem atitudes 

também positivas face ao seu envolvimento nas aulas de ciências, quando comparados 

com os resultados dos alunos mais novos, nota-se um decréscimo de 69% para 47% na 

percentagem de alunos que apresentam atitudes muito positivas em relação às aulas. 

Os alunos mais velhos apresentam menos confiança nas suas capacidades para 

compreenderem a ciência. A percentagem de alunos mais velhos que não se sente 

confiante em compreender temas relacionados com ciência é praticamente o dobro da 

dos alunos do 4.º ano (8%) e a percentagem de alunos que se sentem muito confiantes 

desce para cerca de metade quando comparados os resultados dos alunos do 8.º ano 

(22%) com os do 4.º ano (40%). A maioria dos alunos do 8.º ano (cerca de 80%) gosta 

de aprender ciências, contudo, a percentagem de alunos que não gosta de aprender 

ciência quase que duplica quando comparada com a dos alunos do 4.º ano. A 

percentagem de alunos mais velhos que indica gostar muito de aprender ciências 

também é consideravelmente menor (37%) do que a referida pelos mais novos (56%). 

Ainda em relação aos resultados dos alunos do 8.º ano, a maioria destes (81%) referem 

reconhecer valor na ciência (Martin et al., 2016). 

O panorama global português relativamente à literacia científica dos alunos, em 

particular no seu domínio afetivo, é traçado, essencialmente, pelos estudos 

internacionais como o PISA ou o TIMSS. Em Portugal, em 2019, o programa TIMSS foi 

implementado, pela primeira vez, nos 4.º e 8.º anos de escolaridade. Na edição de 2015 

do TIMSS apenas estiveram envolvidos os alunos do 4.º ano apresentando resultados 

bastante satisfatórios. Relativamente ao gosto pela aprendizagem das ciências, os 

alunos portugueses são aqueles que apresentam atitudes mais positivas. Estes alunos 

ocupam o quarto lugar entre os alunos que apresentam atitudes mais favoráveis face 

ao seu envolvimento nas aulas de ciências. No entanto, relativamente à confiança em 

compreender temas relacionados com ciência, apesar dos resultados serem positivos, 

os alunos portugueses encontram-se apenas um pouco acima da média dos alunos dos 

países participantes deste programa. Contudo, face aos resultados obtidos na edição 

de 2011, verifica-se uma melhoria nas atitudes dos nossos alunos (Martin et al., 2016). 

Também a edição de 2015 do programa PISA avalia aspetos do domínio afetivo 

da literacia científica dos alunos. Neste programa participam alunos com idades 

compreendidas entre os 15 e os 16 anos, que em Portugal, na sua grande maioria, 

frequentam o 10.º ano de escolaridade. Face à edição de 2006 deste programa (edição 

que, tal como a de 2015, tem o seu foco principal na avaliação da literacia científica dos 
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alunos), o desempenho global dos alunos portugueses tem variado positivamente: 

verificou-se um aumento da percentagem de alunos com um desempenho máximo e 

uma diminuição da percentagem de alunos que não atingem o nível mínimo de 

desempenho estipulado. Neste panorama, mais de 25% dos alunos portugueses 

demonstram interesse em prosseguir uma carreira futura relacionada com a ciência, a 

tecnologia ou a área da saúde. Relativamente ao gosto pela aprendizagem da ciência e 

pela ciência em geral, os alunos portugueses demonstram ter atitudes positivas. Face 

aos resultados do programa PISA 2006, verifica-se uma ligeira melhoria no gosto pela 

aprendizagem da ciência, mas, relativamente ao gosto pela ciência em geral, verificou-

se uma variação negativa nas atitudes dos alunos portugueses. A perceção de 

autoeficácia dos alunos portugueses apresenta uma tendência crescente quando 

comparados os resultados de 2006 com os de 2015. Apesar de uma tendência geral 

positiva no panorama afetivo dos alunos portugueses face à ciência, verifica-se que em 

termos do gosto pela ciência e pela sua aprendizagem, os resultados do PISA 2015 

mostram que ainda se encontram abaixo da média dos países da OECD.  

Assim, há evidências de um bom caminho que tem sido percorrido nos últimos 

anos em termos da educação em ciências em Portugal, em particular no seu domínio 

afetivo. No entanto, a comparação entre os resultados destes estudos internacionais, 

em particular a edição de 2015 do programa TIMSS, vem corroborar os resultados 

encontrados na literatura pois, tal como referem Wang e Berlin (2010), verifica-se um 

declínio nas atitudes dos alunos face à ciência entre os 9 e os 14 anos, o que 

corresponde à faixa etária de alunos que frequentam o 2.º e o 3.º Ciclos do Ensino 

Básico em Portugal. Deste modo, torna-se fundamental focar a promoção das atitudes 

face à ciência junto destes alunos numa tentativa de contrariar esta tendência. 

 

 

4.3.2. Atitudes face à disciplina de Físico-Química  

Para além da literacia científica no seu sentido mais lato – como referido 

anteriormente neste capítulo – é importante, também, promover literacias mais 

específicas como, por exemplo, o caso da literacia química (Dori & Herscovitz, 1999; 

Dori & Sasson, 2008; Gilbert & Treagust, 2008; Talanquer & Sevian, 2013; Sjöström & 

Eilks, 2018). Kohen e colaboradores (2020) defendem que é necessário promover a 

literacia química dos alunos para desenvolver a “ability to understand, and critically 

evaluate ideas and arguments in the media pertaining to chemistry content, enables one 
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to cope with situations that citizens are likely to encounter in real-life scientific and 

technological contexts which surround them” (p. 250).  

Durante o século XX, a Química, alavancada pela evolução da tecnologia, sofreu 

grandes avanços o que levou à sua inclusão nos currículos educativos como parte das 

disciplinas de ciências ou como uma disciplina individual (Salta & Tzougraki, 2004). 

Devido à sua natureza, a Química é essencial para a compreensão de outras áreas 

científicas como a Biologia, a Física, as ciências ambientais e a tecnologia. “Chemistry 

is an active, evolving science that has vital importance to our world, in both the realm of 

nature and the realm of society” (Chang & Goldsby, 2016, p.2), assumindo-se como uma 

ciência central e com fortes ligações ao nosso quotidiano (Heng & Karpudewan, 2015). 

Por esse motivo, a promoção da literacia química dos alunos torna-se essencial pois, 

tal como referem Dori e colaboradores (2018), esta abrange, não só, os conhecimentos 

sobre Química, mas também as competências necessárias para analisar criticamente e 

compreender diversos assuntos do nosso quotidiano.  

Kohen e colaboradores (2020), defendem que a literacia química engloba três 

componentes: “(1) key concepts in basic chemistry, such as elements, symbols, 

processes, and models, (2) understanding what professional chemists in academia and 

industry do and (3) societal context—placing chemistry in real-world contexts” (p. 251). 

Outros autores como, por exemplo, Avargil e colaboradores (2013) e Dori e 

colaboradores (2018), referem que é importante potenciar a literacia química do público 

em geral, e dos alunos em particular, uma vez que esta tem impactos na tomada de 

decisão ao nível individual, cívico e societal. “By fostering chemical literacy, students 

understand better the role of chemistry in their lives and society and acquire the skills to 

actively participate in the relevant civic and political debates” (Kohen et al., 2020, p. 251).  

A literacia química, para além de englobar os contextos, os conhecimentos e as 

competências relacionadas com esta ciência, possui também uma dimensão afetiva que 

se relaciona com a expressão de interesse por assuntos relacionados com a Química 

(Shwartz et al., 2006; OECD, 2017; Kohen et al., 2020). Osborne e colaboradores (2003) 

e Kohen e colaboradores (2020), por exemplo, constatam que os alunos apresentam 

interesses bem distintos relativamente às diferentes áreas científicas. Enquanto a 

Biologia, em particular a Biologia humana, desperta, com muita facilidade, o interesse 

dos alunos para o seu corpo e para assuntos relacionados com a saúde, levando a que 

estes reconheçam a pertinência e a relevância desta ciência, o interesse dos alunos 

face às ciências físicas, como é o caso da Química, apresenta-se muito diminuto pois a 
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identificação da sua relevância é menos óbvia (Salta & Tzougraki, 2004; Tytler & 

Osborne, 2014). Osborne e colaboradores (2003), realizaram “a review of the major 

literature about attitudes to science and its implications” (p. 1049), e desse estudo, 

concluem que, por exemplo,”one aspect of chemistry that attracted universal antipathy 

among nonscience pupils in this study was the periodic table” (p. 1061). Os alunos não 

só não compreendem a importância deste instrumento para os químicos como não 

compreendem o contributo do conhecimento acerca das propriedades dos elementos, 

tanto para o nosso dia a dia, como para os avanços da ciência e da tecnologia. No 

estudo da Química, é muitas vezes feita a referência ao processo de Haber-Bosh para 

a produção do amoníaco ou aos altos-fornos utilizados na indústria siderúrgica como 

contextos relevantes para abordar os conteúdos da Química (Osborne et al., 2003). 

Contudo, estes processos são “the technology of yesteryear and not that of their lives – 

the silicon chip, modern materials, informatics, and medical imaging. Without this 

essential ingredient of relevance, sustaining interest was then difficult, if not impossible” 

(p. 1061). 

Bennett e colaboradores (2001), referem ainda que existe uma relação entre as 

atitudes negativas dos alunos e os fracos resultados alcançados nos testes cognitivos. 

Neste sentido, concluem que “when a student has a positive attitude toward a subject, 

their academic interest and achievement shown will also increase” (p. 56). Como tal, a 

promoção de atitudes positivas dos alunos face à ciência em geral, e à Química, em 

particular, pode perfilar-se como um meio para melhorar a qualidade do ensino da 

Química pois, tal como afirma Cheung (2009), as atitudes dos alunos estão relacionadas 

com o seu sucesso académico, isto é, “students who had a less positive attitude to 

chemistry almost invariably obtained lower examination marks” (p. 76). Portanto, é 

importante que os alunos desenvolvam atitudes positivas face à Química para que, por 

um lado, a sua aprendizagem da Química seja melhor conseguida e, por outro, para que 

“they are able to adapt with the changes in their daily life and at the same time contribute 

to the development of science and technology of the country in a sustainable manner” 

(Heng & Karpudewan, 2015, p. 889). Por este motivo, o desenvolvimento de atitudes 

positivas face à Química tornou-se num dos objetivos dos currículos desta disciplina 

(Hofstein & Mamlok-Naaman, 2011). Contudo, apesar da importância das atitudes (e de 

outras variáveis de natureza afetiva) para o processo de aprendizagem ser reconhecida, 

há já muito tempo, pela investigação em educação em ciências (Vilia & Candeias, 2020), 

a dimensão cognitiva da aprendizagem tende a assumir ainda, um papel central (e não 
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raras vezes exclusivo) nos currículos das disciplinas científicas, nas práticas letivas dos 

professores de ciências ou na avaliação do sucesso ou insucesso alcançado pelos 

alunos (Ross et al., 2018; Vilia & Candeias, 2020). 

Recordando que, como referimos, o conceito de atitude pode ser definido como 

uma predisposição para responder de forma favorável ou desfavorável relativamente a 

um dado objeto atitudinal, no caso das atitudes face à Química, esse objeto pode ser, 

por exemplo, a Química enquanto ciência, os químicos (praticantes da Química), as 

aulas de Química, os tópicos ensinados nas aulas de Química ou a indústria química 

(Cheung, 2009). A literatura revela que as atitudes dos alunos face à Química ou a 

temáticas relacionadas com a Química tendem a diminuir à medida que estes progridem 

no seu percurso escolar (Dalgety et al., 2003; Salta & Tzougraki, 2004). Vários autores, 

por exemplo Cheung (2009), Brown e colaboradores (2015) e Kahveci (2015), referem 

que a investigação sobre a avaliação de atitudes dos alunos face à Química tem 

demonstrado conclusões inconsistentes pois, por um lado, o desenvolvimento de 

atitudes positivas dos alunos face à disciplina tem uma grande influência do professor e 

do nível de escolaridade em que os alunos se encontram (Cheung, 2009) e, por outro, 

estes resultados inconsistentes devem-se à especificidade das variáveis a analisar pois, 

por vezes, esses estudos, focam-se em variáveis específicas que podem influenciar as 

atitudes face à Química, como, por exemplo, aspetos diversos da natureza da Química, 

como o trabalho laboratorial (Sharpe &  Abrahams, 2020) ou as temáticas abordadas 

(Cheung, 2011), o nível de escolaridade frequentado (Hofstein, et al., 1977; Cheung, 

2009; Can & Boz, 2012) ou o sexo (Cheung, 2009; Barnes et al., 2005; Majere et al., 

2012; Jelimo et al., 2019), ou a relação entre as atitudes dos alunos e o seu desempenho 

à disciplina (Salta & Tzougraki, 2004; Brown et al., 2015). 

Por exemplo, Osborne e Collins (2000), concluíram que a Química é a disciplina 

que os alunos do ensino secundário do Reino Unido menos preferem e para a qual 

apresentam atitudes mais negativas. Já Ibrahim e Iksan (2018) referem que os alunos 

consideram a Química como “one of the most difficult subjects and students tend to have 

a negative attitude towards chemistry” (p. 53). 

Também, Hofstein e colaboradores (1977) analisaram as atitudes face à 

aprendizagem da Química de mais de 300 alunos israelitas do ensino secundário e 

encontraram diferenças atitudinais significativas entre rapazes e raparigas. Neste 

estudo, as raparigas apresentaram atitudes face à aprendizagem da Química mais 

positivas do que os rapazes. Adicionalmente, estes autores concluíram que, à medida 
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que os alunos progridem no ensino secundário, as suas atitudes face à aprendizagem 

da Química tornam-se cada vez menos positivas. Por outro lado, Cheung (2009), num 

estudo realizado com mais de 950 estudantes de Química do ensino secundário, 

concluiu que tanto os rapazes como as raparigas apresentam atitudes face à Química 

marginalmente positivas. Cheung concluiu, ainda, que os rapazes apresentam atitudes 

face às aulas de Química mais positivas do que as raparigas e que, ao contrário do que 

referem Hofstein e colaboradores (1977), Cheung constata um declínio atitudinal nos 

rapazes mais velhos, em particular, nas atitudes relativas ao trabalho laboratorial em 

Química. Can e Boz (2012) realizaram também uma investigação com o objetivo de 

compreenderem as atitudes dos rapazes e raparigas face à Química à medida que o 

ano de escolaridade aumenta. Na sua investigação, envolvendo cerca de 200 alunos 

dos 9.º, 10.º e 11.º anos de escolaridade da Turquia, Can e Boz referem que as atitudes 

dos alunos face à disciplina de Química diminuem significativamente entre os alunos 

mais velhos. Estes autores referem que, devido à organização do currículo turco, os 

alunos mais velhos experienciam mais horas de contacto com a disciplina e maior 

profundidade na abordagem aos conteúdos, e, por isso, estes podem ser indicadores 

que justificam a apresentação de atitudes menos positivas destes alunos face à 

Química. Deste estudo, conclui-se ainda que as raparigas apresentam atitudes face a 

esta disciplina, em geral, mais positivas do que os rapazes.  

Majere e colaboradores (2012), num estudo realizado em 54 escolas secundárias 

do Quénia, referem que as raparigas apresentam atitudes face à Química mais positivas 

do que os rapazes, e que estes apresentam também atitudes relativas à perceção da 

utilidade da Química menos positivas do que as raparigas. Por outro lado, Barnes e 

colaboradores (2005), num estudo envolvendo 449 alunos do 10.º ano de escolaridade 

constatam que são os rapazes quem apresenta atitudes face à aprendizagem da 

Química mais positivas. 

Salta e Tzougraki (2004) realizaram uma investigação com 576 alunos do 11.º ano 

de escolaridade na Grécia com o objetivo de traçar, pela primeira vez, o perfil das 

atitudes face à Química dos alunos deste país. Os autores concluíram que os alunos 

apresentavam atitudes neutrais relativamente à dificuldade da disciplina de Química 

como, também, relativamente ao seu interesse pela disciplina. De acordo com os 

autores “in Greece, chemistry is being taught theoretically without hands-on activities 

and this practice decreases students’ interest for chemistry lessons” (p. 544). 

Relativamente à importância da Química, os alunos reconhecem o contributo desta 
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ciência para a resolução de problemas ambientais e para a melhoria da qualidade de 

vida, mas as atitudes face às profissões relacionadas com a Química, são bastante 

negativas. Isto é, “greek students have a more positive attitude regarding the importance 

of chemistry rather than the use, difficulty, and interest of chemistry courses” (p. 544). 

Estes autores concluem ainda que a correlação existente entre as atitudes face à 

Química e o seu desempenho à disciplina é baixa ou moderada. Por outro lado, “the 

correlation is stronger between difficulty and achievement, indicating that a positive 

attitude regarding difficulty of chemistry course is more necessary for students in 

achieving high scores” (p. 545). 

O número de estudos encontrados na literatura relativos às atitudes dos alunos 

portugueses face à ciência, em geral, e à Química, em particular, é reduzido e reportam 

resultados discordantes. Por outro lado, como as áreas científicas de Química e Física 

são lecionadas em conjunto (com exceção para o 12.º ano), o panorama nacional das 

atitudes dos alunos face a estas áreas é muitas vezes traçado em conjunto (Fernandes, 

2007; Neto et al., 2013; Vilia et al., 2017, Vilia & Candeias, 2020). Por exemplo, 

Fernandes (2007) realizou um estudo relativo às atitudes face à disciplina de Físico-

Química de 450 estudantes do 9.º ano de escolaridade de onde recolheu indicadores 

de que os alunos consideram a disciplina interessante, acessível e que se relaciona com 

facilidade com aspetos do dia a dia. Este autor concluiu ainda que a afetividade face à 

disciplina não tem correlação com a decisão dos alunos prosseguirem carreiras 

científicas. Adicionalmente, Fernandes (2007) revela que as raparigas apresentam 

atitudes e desempenhos mais favoráveis do que os rapazes relativamente à disciplina 

de Físico-Química.  

Um estudo realizado por Vilia e Candeias (2020), que faz parte do projeto de 

investigação Academic Performance and Development: a longitudinal study on the 

effects of school transitions in Portuguese student teve como objetivo analisar o impacto 

das atitudes dos alunos face à disciplina de Físico-Química no seu desempenho escolar. 

Neste estudo, que envolveu 470 alunos de escolas geograficamente distribuídas por 

todo o território nacional, foi aplicado um questionário de atitudes face à Físico-Química 

previamente desenvolvido por Neto e colaboradores (2011) e que será objeto de maior 

atenção no capítulo V desta tese. Uma análise psicométrica inicial a este instrumento 

sugeriu a existência de três fatores “prazer”, “facilidade e gosto pelo estudo de Físico-

Química” e “utilidade da Físico-Química no dia a dia”. Contudo, num segundo estudo 

realizado utilizando o mesmo instrumento (Neto et al., 2013), os autores propuseram 
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realizar a análise dos resultados de acordo com uma estrutura fatorial previamente 

definida, utilizando os fatores “motivação”, “comportamento” e “afetividade”. Contudo, 

os autores concluíram que “the motivational factor seemed to include items referring 

utility and easiness in studying physics-chemistry” (Vilia & Candeias, 2020, p. 137). 

Assim, tendo em conta as diferenças encontradas na estrutura fatorial do instrumento, 

Vilia e Candeias (2020), realizaram nova análise fatorial dos dados recolhidos com este 

instrumento neste novo estudo sugerindo a existência dos fatores “prazer em aprender”, 

“ansiedade”, “competência” e “utilidade” que foram utilizados para determinar “the 

predictive ability of attitudes in the school grades” (Vilia & Candeias, 2020, p. 137).  

Este estudo permitiu aos autores concluir que os rapazes apresentam atitudes 

mais positivas do que as raparigas no que concerne ao gosto em aprender Físico-

Química e à autoconfiança relativamente a esta disciplina. Por outro lado, o fator 

“competência” foi o mais relevante indicador do sucesso escolar, enquanto os fatores 

“ansiedade” e “prazer em aprender” apresentaram-se com grande impacto no insucesso 

escolar dos alunos. Vilia e Candeias (2020), realçam a importância de ter em 

consideração esta dimensão afetiva nas dinâmicas pedagógicas, em particular na 

disciplina de Físico-Química, envolvendo os alunos em metodologias mais “student-

friendly” como, por exemplo trabalho laboratorial ou dinâmicas de inquiry-base learning 

e explorando contextos familiares e relevantes para o dia a dia dos alunos. Estas 

dinâmicas promovem o interesse pela disciplina e o gosto por aprender Físico-Química 

e diminuem a ansiedade que os alunos apresentam face à disciplina. 

Altundag e Alkan (2018) e Holbrook (2010) referem que a promoção das atitudes 

dos alunos face às ciências como a Física e a Química, é potenciada pela mudança dos 

ambientes de aprendizagem, em particular, pela exploração de contextos significativos 

e relevantes que “make the learning process of the content and scientific concepts easy” 

(Altundag & Alkan, 2018, p. 39). Estes autores concluem que as dinâmicas de ensino 

baseadas em contextos influenciam mudanças positivas de atitudes face à Química, em 

particular, “towards the idea that the daily life chemistry ensures concrete thinking, a 

more effective interpretation of information, understanding the essence of chemistry, 

facilitating comprehending topics, and making information more useful and permanent” 

(Altundag & Alkan, 2018, p. 39). Neste sentido, consideramos também importante refletir 

acerca das atitudes que os alunos apresentam relativamente ao ambiente e à 

problemática do lixo marinho, por se tratar do contexto no âmbito do qual foi 
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desenvolvido o programa de intervenção implementado na presente investigação e do 

qual se dará conta no próximo capítulo desta tese. 

 

 

4.3.3. Atitudes face ao ambiente e à problemática do lixo marinho  

Nas últimas décadas, os assuntos relacionados com o ambiente têm sido 

amplamente reconhecidos e discutidos, despertando o interesse global da sociedade 

bem como dominado a regulamentação das políticas internacionais (Castro & Lima, 

2001; Srbinovski, 2019). Uma vez que os problemas ambientais têm implicações tanto 

a nível individual, social como global, os cidadãos têm-se mostrado cada vez mais 

preocupados e conscientes dos potenciais efeitos dos problemas ambientais no seu dia 

a dia (Comissão Europeia, 2014). Neste sentido, e uma vez que a investigação 

apresentada nesta tese se desenrola sobre um contexto ambiental, em particular, sobre 

a problemática do lixo marinho, pareceu-nos também pertinente, para além de se fazer 

uma exploração das atitudes dos alunos face à ciência e à disciplina de Físico-Química, 

em particular, apresentar também uma reflexão acerca das atitudes dos alunos face às 

problemáticas ambientais, uma vez que as atitudes dos alunos face ao contexto 

explorado poderão também influenciar a forma como os alunos encaram a ciência. 

Piyapong (2020) afirma que as evidências da literatura sugerem que os indivíduos 

com maiores habilitações académicas apresentam maior preocupação para com o 

ambiente e maior motivação para se envolverem em atividades pró-ambientais pois são 

mais conscientes dos perigos e das consequências dos problemas ambientais. “Many 

researchers have also claimed that environmental education plays a crucial role in 

altering people’s attitudes and behaviours and, consequently, contributing to a 

sustainable society” (Piyapong, 2020, p. 619). Por outro lado, Korkmaz e colaboradores 

(2017) e Yalmanci e Gözüm (2019), afirmam que a educação ambiental é importante, 

pois promove o estabelecimento de uma ligação afetiva com a natureza potenciando o 

seu interesse e comportamentos favoráveis. Tal como referem Korkmaz, e 

colaboradores (2017), para que os problemas ambientais possam ser resolvidos ou 

minimizados é necessário que se alterem hábitos e comportamentos da população, que, 

de acordo com estes autores, “this can be accomplished by developing desired skills, 

knowledge, attitudes and behaviours in cognitive, affective and behavioural domains” (p. 

359).  
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Neste sentido, a educação ambiental surge com o principal objetivo de conhecer 

e compreender os problemas ambientais, bem como para promover atitudes positivas 

face ao ambiente (Yalmanci & Gözüm, 2019). Esta é importante pois “empowers the 

individual to make informed decisions and act responsibly while dealing with these issues 

and problems” (Faize & Akthar, 2020, p. 2). Tal como sublinham Liu e Chen (2020), a 

educação ambiental é um meio importante para que os cidadãos “take environmentally 

responsible actions” (p. 130), ou seja, é um meio para promover o desenvolvimento da 

literacia ambiental “by transmitting and accumulating knowledge, thereby fostering 

environmental protection attitudes and behaviours” (Wen & Lu, 2013, p. 600). Yalmanci 

e Gözüm (2019) referem ainda que a consciência e a sensibilização para as 

problemáticas ambientais são mais eficazes quando promovidas até à adolescência. 

Estes autores revelam que os jovens que não desenvolveram literacia ambiental, em 

particular a sua dimensão afetiva, demonstram dificuldades em desenvolver 

sensibilidade para as questões ambientais no futuro. Portanto, é fundamental que os 

currículos se foquem também na educação ambiental e que esta destaque a promoção 

da literacia ambiental em todas as suas dimensões e, em particular, no domínio 

atitudinal. 

Milfont e Duckitt (2010) definem as atitudes face ao ambiente como sendo a 

avaliação do meio natural que um indivíduo realiza baseando-se nas suas perceções e 

que estão relacionadas com o nível de afinidade que o indivíduo apresenta para com o 

meio ambiente. Já Liu e Chen (2020) apresentam as atitudes face ao ambiente, de forma 

mais detalhada, referindo-se a estas como “the environmental psychological tendency 

expressed by evaluating an object related to the environment (e.g. environmental 

protection, nature, or human-environment relationship) with some degree of favor or 

disfavor” (p. 131). Neste sentido, as atitudes face ao ambiente apresentam-se como um 

fator que influencia diretamente a consciência ambiental do indivíduo pois se este 

apresenta atitudes positivas face a um determinado assunto relacionado com o 

ambiente, apresenta, também, maior probabilidade de adotar comportamentos mais 

favoráveis e responsáveis em relação ao ambiente (Manika et al., 2019). 

Por exemplo, Srbinovski (2016; 2019) sistematizou os resultados de vários 

estudos sobre as atitudes face ao ambiente realizados na Macedónia desde 1995, com 

o objetivo de traçar o panorama geral sobre este tema junto dos alunos do ensino básico 

e secundário daquele país. Este autor concluiu, assim, que a maioria dos alunos 

inquiridos apresenta atitudes pro-ambientais, mas identifica fatores socioeconómicos, 
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como o nível salarial das famílias, e as práticas letivas como tendo um peso importante 

no desenvolvimento destas atitudes. Também Rahmawati e colaboradores (2020) 

inquiriram 363 estudantes universitários na Indonésia e concluem que 66,5% dos 

inquiridos apresenta atitudes positivas face à conservação ambiental. Estes autores 

concluem ainda que a promoção de atitudes positivas face ao ambiente pode ser 

conseguida promovendo a educação ambiental, em particular o conhecimento dos 

alunos e as suas perceções sobre os temas relacionados com o meio ambiente. 

Korkmaz e colaboradores (2017) envolveram 60 alunos num projeto de educação 

ambiental na Turquia. Durante o projeto, os alunos participaram em eventos como 

visitas de campo e atividades de educação não-formal que os autores referem como 

sendo de grande importância na promoção de atitudes e comportamentos favoráveis 

em relação ao meio ambiente bem como no desenvolvimento da literacia e da 

consciencialização ambientais. Pois “when provided in a natural setting, a well-

structured environmental and nature education is important to ensure that people see 

life by establishing an emotional bond with nature”. This approach increases their interest 

and develops desired behaviours” (Korkmaz et al., 2017, p. 360).  

Neste sentido, a literatura, parece sugerir a existência de uma relação entre as 

atitudes face ao ambiente e a adoção de comportamentos ambientalmente 

responsáveis. Contudo, alguns estudos empíricos relacionados com estas duas 

dimensões podem apresentar resultados diversificados. Pois, como referem vários 

autores (Castro & Lima, 2001; Korfiatis & Hovardas, 2008; Caillaud, 2016), existe “a 

number of studies showing that although environmental issues and environmental 

concern have hit the public agenda, behavioural changes have not – or not to the same 

extent” (Castro & Lima, 2001, p. 401). Por exemplo, Heyl e colaboradores (2013) 

aplicaram uma escala atitudinal a 383 alunos do ensino superior no Chile que lhes 

permitiu concluir que os alunos que apresentam atitudes, face ao ambiente, mais 

positivas são também aqueles que adotam ou demonstram vontade em adotar 

comportamentos mais responsáveis para o ambiente. Por outro lado, Olli e 

colaboradores (2001) realizaram um estudo comparativo envolvendo a população 

norueguesa (N = 2 000) e colaboradores de associações ambientalistas (N = 3 686) 

cujos resultados revelam que existe uma fraca correlação entre as atitudes face ao 

ambiente e a adoção de comportamentos pró-ambientais. Um outro estudo realizado 

em Portugal por Paço e Lavrador (2017) que envolveu mais de 800 estudantes da 

Universidade da Beira Interior demonstra também que não existe uma forte correlação 
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entre as atitudes face ao ambiente dos estudantes inquiridos e os seus comportamentos 

pró-ambientais. Mas, tal como refere Srbinovski (2019), podem existir diversos fatores 

que devem ser tidos em consideração e que podem influenciar, não só, o 

desenvolvimento das atitudes dos cidadãos, mas também a relação entre estas e a 

adoção de comportamentos em prol do ambiente. 

Como referem Charisiou e Goula (2014),  

a promising avenue for equipping members of society with the necessary tools for 

identifying potential solutions to environmental problems can be found in 

environmental education, as it can produce an environmentally literate citizenry 

able to actively address relevant challenges and problems (p. 858).  

Contudo, devido ao contínuo desenvolvimento das sociedades proporcionado 

pelos avanços da ciência e da tecnologia, emergem constantemente novos desafios e 

problemas ambientais aos quais a sociedade tem de dar resposta. Assim, a promoção 

da literacia ambiental perfila-se como uma ferramenta importante no combate às 

consequências que as atividades humanas e a produção industrial têm no ambiente, 

como por exemplo, ao nível do aquecimento global, da diminuição da camada do ozono, 

da acidificação dos oceanos, das cheias e das secas extremas, da desflorestação ou do 

lixo marinho (Barradas & Ghilardi-Lopes, 2020).  

No caso do lixo marinho, torna-se interessante fazer uma reflexão sobre esta 

problemática uma vez que, apesar deste não ser um assunto novo, a descoberta da 

presença de microplásticos em grandes quantidades nas águas e as potenciais 

consequências destes para os ecossistemas aquáticos e para a saúde humana (que 

ainda não se encontram totalmente conhecidas) trouxe este assunto para o “public 

domain as an emerging issue of global concern” (Henderson & Green, 2020).  

O lixo marinho é o conjunto dos resíduos gerados pelo homem que é descartado 

nas regiões costeiras ou nos ambientes marinhos. É definido como  

any anthropogenic, manufactured, or processed solid material (regardless of size) 

discarded, disposed of, or abandoned in the environment, including all materials 

discarded into the sea, on the shore, or brought indirectly to the sea by rivers, 

sewage, storm water, waves, or winds (UNEP & GRID-Arendal, 2016, p. 6)  

E estima-se que 80% dos resíduos encontrados nestes ambientes sejam plásticos 

(Hidalgo-Ruz & Thiel, 2013). 

Pela sua versatilidade, dureza e baixo custo de produção, os plásticos são dos 

materiais produzidos em maior quantidade à escala mundial (Andrady, 2011). O estilo 
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de vida das sociedades atuais relativamente à falta de hábitos de reutilização destes 

materiais é propício ao consumo crescente, o que implica uma produção cada vez mais 

acentuada. Devido ao elevado tempo de degradação destes materiais, a contaminação 

do ambiente com estes resíduos, e em particular nos oceanos, é cumulativa. Apesar da 

radiação solar promover a fotodegradação dos plásticos, que origina a sua 

fragmentação em partículas com dimensões sucessivamente menores, podendo atingir 

tamanhos da ordem dos milímetros, micrómetros ou mesmo nanómetros (Andrady, 

2011; Geyer et al., 2017), a degradação total destes materiais é um processo muito 

demorado. Por outro lado, também as indústrias, como a cosmética, produzem produtos 

contendo estas pequenas partículas de plásticos que acabam por passar pelos sistemas 

de tratamento de águas residuais e são descartados diretamente nos oceanos (Fendall 

& Sewell, 2009; Andrady, 2011; Hidalgo-Ruz & Thiel, 2013). Estes plásticos de menores 

dimensões são classificados como microplásticos (Andrady, 2011; Geyer et al., 2013; 

Wagner et al., 2014; Henderson & Green, 2020). Deste modo, os microplásticos são 

considerados os poluentes invisíveis dos oceanos e, por esse mesmo motivo, os seus 

efeitos nocivos para o ambiente e para o ser humano passaram despercebidos por 

várias décadas (Wagner et al., 2014; Karami et al., 2017). 

Thompson (2016) afirma que  

microplastic contamination has since been reported on a global scale from the 

poles to the equator and contaminates the water surface of the open ocean, 

estuaries and lakes together with marine and freshwater shorelines and subtidal 

sediments down to the deep sea (p. 186). 

O lixo marinho e, em particular, a presença de microplásticos nestes ambientes é 

uma preocupação ambiental recente, mas já reconhecida à escala global pelo que se 

torna fundamental focar, em abordagens de educação ambiental, a consciencialização 

e a promoção de atitudes mais favoráveis relativamente a este assunto. 

Várias iniciativas têm sido levadas a cabo a nível global relacionadas com a 

literacia ambiental, em particular, com a promoção de atitudes pró-ambientais sobre esta 

problemática em particular. Por exemplo, Lucrezi e Digun-Aweto (2020) desenvolveram 

um projeto para promover a limpeza da praia de Elegushi Royal, na Nigéria, envolvendo 

512 participantes que eram visitantes regulares daquele espaço. Esta iniciativa envolveu 

ativamente a população numa dinâmica hands-on para promover a educação ambiental, 

a consciencialização para a problemática e a adoção de comportamentos 

ambientalmente responsáveis. Desta iniciativa, estes autores concluíram que, em geral, 
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os participantes apresentam atitudes positivas face ao ambiente e ao cuidado pelo 

ambiente, e que estas atitudes estão fortemente ligadas com as atitudes positivas face 

à problemática do lixo marinho. Neste estudo, mais de 70% dos participantes 

reconhecem que o lixo marinho é um problema à escala global, contudo, apenas 20% o 

identificavam como sendo um problema na praia de Elegushi Royal. Estes autores 

concluem ainda existir uma relação entre a vontade dos participantes se envolverem em 

iniciativas de limpeza das praias e o reconhecimento da responsabilidade da 

comunidade em manter estes espaços limpos de detritos. 

Wen e Lu (2013) analisaram o conhecimento, as atitudes e os comportamentos 

de 750 alunos de Taiwan relativos à proteção dos ambientes marinhos. Da sua 

investigação, os autores concluem que, em geral, os alunos apresentam atitudes, 

conhecimentos e comportamentos face à proteção dos ambientes marinhos moderadas 

a positivas e que, ao contrário do que era expectável, as atitudes e o conhecimento face 

aos ambientes marinhos, não têm uma relação direta com os comportamentos adotados 

relativos à proteção destes ambientes. Os autores concluem ainda que o conhecimento, 

as atitudes e os comportamentos que os alunos apresentam face ao ambiente, em 

particular, ao ambiente marinho, deve-se, apenas numa pequena percentagem, à 

integração destes temas no currículo. Assim, Wen e Lu (2013) afirmam que “promoting 

attitudes that are protective of the marine environment by increasing field-trip 

involvement, and thereby influencing marine protection behaviours, is the most effective 

and proven path of influence” (pp. 616-617). 

Num outro estudo, Trishala e colaboradores (2019) implementaram um 

questionário a 102 alunos do leste da Índia com o objetivo de avaliar a sua consciência 

para as consequências da poluição das águas para os organismos marinhos. “From the 

results, it is evident that there is little awareness about the harmful effects of water 

pollution and the steps taken to control the same” (p. 1425). Neste sentido, os autores 

destacam o importante papel que a educação ambiental desempenha a fomentar 

atitudes mais favoráveis dos alunos face ao ambiente. 

Hartley e colaboradores (2018) conduziram o primeiro estudo europeu de larga 

escala focado exclusivamente no lixo marinho. Este estudo envolveu 1131 cidadãos de 

16 países europeus entre os quais, mais de 100 indivíduos de Portugal, com o objetivo 

de explorar a visão do público acerca do lixo marinho. Os autores concluíram que os 

indivíduos inquiridos reconhecem que o lixo marinho é um problema à escala global e 

revelam elevados níveis de preocupação acerca deste tema. O público apresenta, no 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

96 

 

entanto, uma visão difusa do conhecimento acerca do lixo marinho e da compreensão 

sobre as suas consequências para os ecossistemas e para o ser humano. Os 

participantes consideram que os impactos do lixo marinho se sentem principalmente nos 

ambientes marinhos relegando para segundo plano os impactos sobre a saúde humana, 

o turismo ou as pescas o que, segundo os autores, se deve à maior quantidade de 

informação disponível e disseminada acerca dos efeitos destes resíduos na fauna 

marinha. Os autores concluem ainda que os indivíduos com níveis de escolaridade mais 

elevados tendem a apresentar, em geral, atitudes mais positivas face ao ambiente. 

Desta investigação, os autores realçam ainda a necessidade de envolver ativamente os 

cidadãos em abordagens relacionadas com o lixo marinho pois constataram que quanto 

mais lixo as pessoas verificavam existir nas praias e nas regiões costeiras, maior era a 

sua preocupação acerca deste tema e mais predispostas se encontravam para agir em 

prol do ambiente.  

Apesar de, em Portugal se realizarem algumas iniciativas de promoção de atitudes 

e de comportamentos pró-ambientais e de consciencialização para o lixo marinho e para 

a presença de microplásticos nas águas e regiões costeiras (por exemplo os projetos e 

iniciativas da Associação Portuguesa do Lixo Marinho (2020), o projeto Marlisco (2020) 

ou o projeto Coastwatch (2020)), a literatura publicada ainda revela pouca informação 

acerca das atitudes da população portuguesa acerca deste assunto. Um estudo recente 

realizado por Teixeira (2018) acerca da comunicação de ciência através de infografias 

relacionadas com o lixo marinho, constatou que os 313 estudantes da Universidade do 

Porto inquiridos têm consciência, na sua grande maioria, de que o lixo marinho é um 

problema ambiental e que devem ser tomadas medidas para o tentar resolver ou 

minimizar. Porém, a autora refere que apesar disto, os comportamentos e as ações dos 

participantes não são concordantes com as suas ideias. “The positive tendency of 

results towards a concern regarding the environmental problem of marine litter, however, 

agrees with the notion that, currently, society is leaving obsolete, self-interested, ego-

centered views and adopting more conscious, eco-centered views” (Teixeira, 2018).  

Existem já publicados alguns trabalhos acerca da identificação e caracterização 

dos detritos, em especial, dos microplásticos encontrados nas regiões costeiras 

portuguesas (Martins & Sobral, 2011; Antunes et al., 2013; Frias et al., 2013; Oliveira et 

al., 2015). Alguns desses trabalhos envolvem ativamente o público em geral, sendo 

muitos desses projetos de investigação direcionados para alunos dos ensinos básico 

e/ou secundário. Contudo, a avaliação do impacto dessa participação nas atitudes, 
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comportamentos e valores dos participantes ainda é pouco explorada. Por exemplo, 

Frias e colaboradores (2013) envolveram cerca de 100 alunos numa iniciativa de 

educação ambiental direcionada para a recolha de lixo marinho, incluindo 

microplásticos. Posteriormente, os detritos recolhidos foram caracterizados pelos 

cientistas. Relativamente à participação dos alunos na limpeza das praias, os autores 

referem que estes transmitiram opiniões muito positivas acerca do alcance e da 

sensibilização da atividade bem como dos problemas ambientais subjacentes à 

utilização e ao descarte de resíduos plásticos (e também de outros materiais como papel 

ou metal). No entanto, uma avaliação mais detalhada seria necessária para melhor se 

compreender de que forma esta iniciativa contribuiu para o desenvolvimento da 

dimensão afetiva dos participantes face à problemática do lixo marinho. Neste sentido, 

revela-se importante o desenvolvimento de projetos e de investigações que promovam 

e avaliem as abordagens de educação ambiental realizadas junto dos alunos e do 

público em geral, não só no domínio dos conhecimentos sobre a problemática do lixo 

marinho, mas, também, no que concerne à avaliação do impacto dessas abordagens no 

domínio atitudinal relativo a este tema. É neste sentido que nos propusemos a 

desenvolver o projeto PVC, que foi implementado no âmbito do programa de intervenção 

da presente investigação e que se apresenta em maior pormenor no capítulo seguinte 

desta tese. 
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CAPÍTULO V 

APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 

PROJETO PVC  

 

 

5.1. Introdução 

Em estreita relação com a fundamentação teórica apresentada nos capítulos 

anteriores, neste capítulo apresenta-se o projeto PVC – Perceiving the Value of 

Chemistry behind water and microplastics (doravante designado apenas por projeto 

PVC), em particular, a temática abordada e a sua contextualização no currículo escolar 

(5.2), o planeamento inicial (5.3), bem como as tarefas e as várias etapas de 

desenvolvimento do projeto (5.4), nomeadamente as tarefas online (5.4.1) e as tarefas 

prático-laboratoriais (5.4.2). A terminar o presente capítulo, faz-se ainda a descrição das 

estratégias implementadas para promover a comunicação científica e a divulgação dos 

resultados obtidos pelos participantes (5.4.3). 

 

 

5.2. Temática abordada e a sua contextualização no currículo escolar 

No desenho do projeto PVC procurou-se atender a uma abordagem CTSA e 

identificar temas de interesse, potencialmente motivadores e transversais à disciplina 

de Físico-Química, nos três níveis de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Estes 

mesmos temas seriam um ponto de contacto interdisciplinar entre a Química e outras 

áreas do saber.  

O projeto PVC foi, assim, desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos alunos 

o contacto com situações socialmente relevantes, que eles pudessem explorar, de forma 

a promover a construção de uma base de conhecimentos científicos significativos, 

estimulando o interesse pela aprendizagem da Química e o conhecimento do meio 

envolvente. Neste sentido, o desenvolvimento do projeto foi assente no contexto do lixo 

marinho e da qualidade das águas costeiras, em particular, da contaminação dessas 

águas por plásticos e microplásticos. Infelizmente, trata-se de um contexto atual e 

pertinente e de grande relevo quer junto da comunidade científica (ver, por exemplo, os 
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trabalhos de Wang et al., 2019; Uddin et al., 2020; Li et al., 2020; Mercogliano et al., 

2020; Pirsaheb et al., 2020; Wang et al., 2020; Zhang & Chen, 2020) quer nos vários 

meios de comunicação social (ver, por exemplo, RTP, 2020; Público, 2019; Observador, 

2019; Sapo, 2020; SIC, 2019; TSF, 2020).  

Para além destes argumentos, importa ainda mencionar a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Nações Unidas, 2020) de onde 

podemos destacar o Objetivo 4 – Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade 

e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos – 

e o Objetivo 14 – Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável – que, respetivamente, visam, entre 

outros aspetos, “garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 

meio da educação para o desenvolvimento sustentável (…) [e] cidadania global” e 

“prevenir e reduzir significativamente a poluição marítima de todos os tipos, 

especialmente a que advém de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a 

poluição por nutrientes” (Nações Unidas, 2020). Visto que Portugal é um país com uma 

grande área costeira e que possui fortes relações históricas com o mar, optou-se por 

eleger o contexto da qualidade das águas costeiras e do lixo marinho (em particular os 

microplásticos) para desenvolver o projeto PVC.   

As Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais (DEB, 2001) 

sugerem “a análise e discussão de evidências, situações problemáticas, que permitam 

ao aluno adquirir conhecimento científico apropriado, (…), reconhecendo as limitações 

da ciência e da tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais” 

(p.6). Assim, para além dos aspetos de consciencialização ambiental, que se pretendia 

desenvolver com a exploração deste contexto visava-se também uma abordagem mais 

rica aos conteúdos de Química subjacentes às temáticas do projeto, potenciando o 

conhecimento (substantivo, processual e metodológico), o raciocínio, a comunicação e 

as atitudes positivas dos alunos face à ciência, em geral, e à Química, em particular. 

A literatura sugere que os alunos, em particular os do 3.º Ciclo do Ensino Básico, 

encontrando-se em especial contexto de formação psicocognitiva, apresentam muitas 

vezes baixos níveis de motivação para a aprendizagem formal da Química (Salta & 

Tzougraki, 2004; Vilia et al., 2017). A investigação em educação em ciências e, 

particularmente, em Química, mostra que muitos dos conteúdos abordados e das 

atividades realizadas em sala de aula não são atrativas para os alunos 
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independentemente do seu nível de escolaridade (Cheung, 2009). Neste sentido, cabe 

ao professor a responsabilidade de inovar e oferecer aos alunos dinâmicas pedagógicas 

relevantes e de natureza diversificada no sentido de os envolver ativamente na 

construção da sua aprendizagem. O projeto PVC surge, então, com o propósito de, por 

um lado, permitir o envolvimento ativo dos alunos na construção de novos 

conhecimentos, e, por outro, a sua participação na investigação científica através de 

uma abordagem de ciência cidadã. Pois, tal como referido no capítulo III, os projetos de 

ciência cidadã apresentam potencial pedagógico, em particular, ao nível da promoção 

da motivação dos alunos para a aprendizagem (Scheuch et al., 2018; Wilken, 2018; 

Harlin et al., 2018). 

A implementação do projeto PVC nos três níveis de escolaridade do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico permitiu estabelecer pontes estreitas entre o projeto e o currículo da 

disciplina de Físico-Química. Por exemplo, para o 7.º ano – que é o primeiro ano do 

ensino básico onde esta disciplina é lecionada – as estratégias pedagógicas 

desenhadas contribuíram para a abordagem inicial dos conteúdos científicos explorados 

no projeto PVC. No entanto, para os 8.º e 9.º anos, o projeto contribuiu tanto para a 

exploração de novos conteúdos como para a consolidação de conteúdos que já haviam 

sido previamente lecionados antes do projeto se iniciar. Adicionalmente, são também 

explorados no projeto novos conteúdos de Química que estão diretamente relacionados 

com o contexto do projeto, mas que não estão, necessariamente, contemplados no 

currículo da disciplina de Físico-Química para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. Apesar 

disso, considerou-se relevante a sua exploração pois, por um lado, são conteúdos 

intrinsecamente relacionados com o contexto da qualidade das águas costeiras e da 

sua poluição por plásticos e, por outro, são conteúdos que poderão ser abordados no 

ensino secundário, atuando o projeto como um meio introdutório para o seu estudo e 

para a interligação didática entre a Química e outras áreas na procura da 

interdisciplinaridade sugerida nos currículos da disciplina de Físico-Química.  

A Tabela 5.1 apresenta, assim, um resumo dos conteúdos de Química (temas, 

conceitos e técnicas) abordados em diferentes etapas do projeto PVC e o seu 

enquadramento no currículo da disciplina de Físico-Química em cada um dos anos de 

escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 
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Tabela 5.1. 

Conteúdos de Química presentes no projeto PVC e seu enquadramento no currículo 

da disciplina de Físico-Química (DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 2018c). 

 

 

A apresentação do contexto da qualidade das águas costeiras e do lixo marinho 

sobre o qual se desenvolveu o projeto PVC, tal como o enquadramento curricular do 

mesmo na disciplina de Físico-Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico serve como ponto 

Temas, conceitos e 

técnicas de Química 

no projeto PVC 

Tarefas do projeto 
Aprendizagens Essenciais 

(Domínios organizadores) 

Classificação de 

materiais 

• Identificação da origem dos diferentes 

materiais encontrados nas águas recolhidas 

7
.º

 a
n
o

 

Domínio: Materiais 

Subdomínio: Constituição 

do mundo material 

Temperatura • Análise da temperatura das águas recolhidas 

Domínio: Materiais 

Subdomínio: Propriedades 

físicas e químicas dos 

materiais 

Mudanças de estado 

físico 

• Cristalização das amostras de águas 

recolhidas para determinação da sua 

salinidade 

• Distinção entre polímeros termoplásticos e 

termofixos  

Densidade 
• Testes físicos para a identificação de plásticos 

com diferentes densidades  

Testes colorimétricos 

• Determinação da concentração de nitratos e 

de nitritos nas águas 

• Determinação de oxigénio dissolvido nas 

águas 

Técnicas de separação 

• Técnicas de separação de misturas: 

decantação sólido-líquido e filtração - 

aplicadas na extração dos microplásticos 

presentes nas águas 
Domínio: Materiais 

Subdomínio: Separação 

das substâncias de uma 

mistura 

Regras de segurança 

em laboratório/ 

Pictogramas de perigo 

• Procedimentos gerais de segurança e análise 

das fichas de segurança dos reagentes 

utilizados 

Composição quantitativa 

de soluções 

• Análise da concentração de nitratos e de 

nitritos presente na água recolhida 

• Utilização de soluções de diferentes 

concentrações na identificação dos plásticos  

Iões 
• Iões dissolvidos nas águas e a sua relação 

com a salinidade 

8
.º

 a
n
o

 

Domínio: Reações químicas 

Subdomínio: Explicação e 

representação de reações 

químicas 

Carácter químico e 

escala de pH 
• Análise do pH das águas costeiras  

Domínio: Reações químicas 

Subdomínio: Tipos de 

reações químicas 

Novos materiais: o caso 

dos polímeros  

• Exploração das propriedades físico-

químicas dos plásticos e seus usos mais 

comuns  

• Identificação qualitativa de plásticos 

9
.º

 a
n
o

 Domínio: Classificação dos 

materiais 

Subdomínio: Ligação 

química 

Percentagem em massa 
• Análise da salinidade e da percentagem de 

oxigénio dissolvido nas águas recolhidas 

–
 – 

Turbidez • Avaliação da turbidez das águas recolhidas 
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de partida para a apresentação mais detalhada do planeamento inicial e das várias 

etapas de implementação e tarefas do projeto, tal como se descreve de seguida. 

 

 

5.3. Planeamento inicial 

No planeamento inicial definiu-se o nome e o logotipo do projeto de modo a que 

fossem representativos dos seus objetivos. Assim, após o debate de várias ideias, 

concluímos que Perceiving the Value of Chemistry, cujo acrónimo é PVC, – remetendo, 

ao mesmo tempo, para o policloreto de vinilo, um dos tipos de plástico mais utilizados a 

nível mundial –, seria o título mais adequado para o projeto. Com o título do projeto, 

Perceiving the Value of Chemistry, pretendemos evidenciar um dos seus objetivos que 

é realçar, junto dos alunos, o papel da Química na sociedade, nomeadamente, no que 

diz respeito aos seus contributos para a nossa qualidade de vida e, em particular, do 

seu papel no controlo, prevenção e/ou resolução dos problemas ambientais. A 

associação entre o acrónimo do projeto e a designação de um tipo de plástico foi 

propositada e tem como objetivo evidenciar o papel do projeto na consciencialização 

para a poluição do ambiente por plásticos e o seu foco nas atividades prático-

laboratoriais realizadas ao longo do programa de intervenção. No nome do projeto 

incluímos ainda o subtítulo behind water and microplastics permitindo assim incluir no 

nome do projeto o outro grande objetivo do programa de intervenção que é a análise de 

parâmetros físico-químicos das águas costeiras e a deteção de microplásticos nessas 

águas. Deste modo, o nome oficial do projeto é PVC – Perceiving the Value of Chemistry 

behind water and microplastic. A opção por apresentar o título em inglês justifica-se, por 

um lado, para que o acrónimo do projeto coincidisse com a designação comercial de um 

plástico e, por outro, para permitir a divulgação do projeto PVC em plataformas 

internacionais de ciência cidadã para a partilha dos resultados relativos à monitorização 

da qualidade das águas costeiras. 

O outro elemento identificativo do projeto é o seu logotipo. Tal como se evidencia 

na Figura 5.1, o logotipo do projeto foi desenvolvido com o objetivo de facilmente ser 

reconhecido e associado aos objetivos do programa de intervenção. Assim, pode 

encontrar-se a alusão à estrutura hexagonal do benzeno representando a Química do 

carbono que tem um papel importantíssimo na produção e desenvolvimento dos 

polímeros. Na Figura 5.1 é também possível observar-se uma lamparina e um balão de 

destilação em alusão ao carácter experimental que é central na Química e no projeto 
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PVC. A cor azul predominante na imagem representa a água. É possível ainda observar-

se as iniciais do projeto PVC e a sua descrição por extenso – Perceiving the Value of 

Chemistry. 

 

 

Figura 5.1 – Logotipo do projeto PVC. 

 

Após a conclusão do planeamento inicial do projeto PVC, foi desenvolvido um 

conjunto de tarefas para a implementação do projeto PVC no terreno que se encontram 

divididas pelas três principais etapas da implementação do projeto PVC, tal como se 

apresenta de seguida. 

 

 

5.4. Etapas e tarefas da implementação do projeto 

A implementação do projeto PVC decorreu em três etapas distintas. Assim, para 

cada uma dessas etapas, houve a necessidade de se planear e desenvolver um 

conjunto de tarefas que se descrevem com maior detalhe adiante nesta secção. Deste 

modo, na Tabela 5.2 apresenta-se uma sistematização das tarefas desenvolvidas pelos 

participantes em cada uma das etapas do projeto PVC. 
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Tabela 5.2. 

Tarefas desenvolvidas pelos participantes em cada uma das principais etapas da 

implementação do projeto PVC. 

 

Etapas do projeto Tarefas desenvolvidas pelos alunos 

I - Tarefas online 

Realizar o registo na página do projeto no Moodle  

(https://moodle1819.up.pt/course/view.php?id=2251) 

Tarefa 1 – It’s all about Chemistry 

- Elaborar uma reflexão acerca da mensagem transmitida pelo vídeo 

Chemistry: It's All About You. 

- Indicar uma área científica e/ou tecnológica cujo desenvolvimento 

pode ser fortemente impulsionado pela Química. 

Tarefa 2 – P3: “P” de plástico … “P” de poluição … “P” de Portugal 

- Realizar uma pesquisa sobre os problemas de poluição associados 

aos plásticos. 

- Elaborar um comentário sobre o contributo para essa problemática. 

Tarefa 3 –Happy New Year: tanta diversão como poluição!   

- Fotografar de condutas e comportamentos social e ambientalmente 

incorretos relativamente à poluição por plásticos. 

Tarefa 4 – Dos MACRO aos microplásticos 

- Visualizar o vídeo Os plásticos explicados em minutos. 

- Responder ao respetivo guião de visualização do vídeo. 

- Realizar uma pesquisa acerca dos microplásticos. 

- Apresentar um breve resumo da pesquisa. 

Tarefa 5 – Os microplásticos no mar: jogar para sensibilizar 

- Explorar o jogo Dumb Ways to Kill Oceans. 

- Responder ao questionário sobre os conteúdos do jogo. 

- Criar um póster ou infografia a evidenciar a formação dos 

microplásticos e as consequências destes para o ambiente. 

Tarefa 6 – Microplásticos no mar: um perigo invisível 

- Prever quais as regiões/distritos que consideram ter uma maior 

contribuição para a incidência de microplásticos nas águas 

costeiras portuguesas a partir de informação selecionada. 

- Visualizar o vídeo How to sample Micro Plastics. 

- Responder ao guião de visualização do vídeo. 

II – Tarefas prático-

laboratoriais 

Parte I 

- Recolher água do mar. 

- Analisar os parâmetros físico-químicos selecionados para as águas 

recolhidas. 

- Detetar a presença de microplásticos. 

Parte II 

- Identificar, qualitativamente, plásticos recolhidos nas praias. 

III – Comunicação e 

divulgação dos resultados 

Registo na plataforma EarthEcho Water Challenge. 

Partilha dos resultados na plataforma. 

Divulgação do projeto e dos resultados junto da comunidade escolar. 

 

 

5.4.1. Etapa I – Tarefas online  

A Etapa I do projeto PVC teve lugar numa página da plataforma Moodle 

desenvolvida para alojar o projeto PVC. De acordo com o nosso pedido, o Serviço de 

Tecnologias Educativas da Universidade do Porto criou a página PVC – Perceiving the 

https://moodle1819.up.pt/course/view.php?id=2251
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Value of Chemistry behind water and microplastics na plataforma Moodle da 

Universidade do Porto. Este foi o local virtual onde decorreram todas as interações no 

âmbito da Etapa I do projeto PVC. Para que os alunos e professores pudessem aceder 

à página e realizassem as tarefas solicitadas, foram criadas credenciais de acesso 

(nome de utilizador e password) para cada um dos grupos de alunos e para os 

professores do projeto, que a equipa do gabinete de Tecnologias Educativas registou 

como utilizadores externos à Universidade. Os nomes de utilizador foram criados tendo 

por base um código de identificação da escola, a turma e o número do grupo para que 

fosse possível identificar as interações realizadas na página. Por exemplo, o grupo 1 

(g1) da turma B do 7.º ano (7b) da Escola A (A), possuiria o nome de utilizador A7bg1.  

Para aceder à página Moodle do projeto PVC, os participantes, teriam de utilizar 

o URL2 da página. Após acederem à página do projeto, era-lhes apresentada uma 

mensagem de boas-vindas tal como se mostra na Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 – Mensagem inicial da página Moodle do projeto PVC. 

 

Para acederem às tarefas desenhadas para esta etapa do projeto PVC, os 

participantes teriam de aceder utilizando as credenciais fornecidas clicando em “Entrar”.  

Em seguida, os participantes são redirecionados para a página principal do projeto 

PVC onde poderiam encontrar cada uma das seis tarefas virtuais e assíncronas 

desenvolvidas para esta etapa do projeto PVC e que se encontraram ativas apenas 

durante os momentos destinados à sua realização. Por exemplo, na Figura 5.3 pode 

observar-se a primeira tarefa disponibilizada na página do projeto PVC que, após o 

 
2 https://moodle1819.up.pt/course/view.php?id=2251 

https://moodle1819.up.pt/course/view.php?id=2251
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período destinado à sua conclusão – entre duas e quatro semanas, como se 

apresentará, em maior pormenor no capítulo VI – ficaria bloqueada. 

 

 

Figura 5.3 – Tarefa online 1 ativa durante o período destinado à sua realização. 

 

Algumas destas seis tarefas encontravam-se subdivididas em tarefas mais 

restritas perfazendo um total de 10 tarefas e subtarefas como se apresenta com maior 

detalhe adiante nesta secção. Estas tarefas (Ver Anexo I) foram desenvolvidas partindo 

de uma temática mais geral – a importância e os contributos da Química para a 

sociedade – focalizando-se cada uma das tarefas seguintes num assunto cada vez mais 

restrito sendo a última tarefa focada na deteção e quantificação de microplásticos 
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presentes nas águas costeiras. Estruturalmente, cada uma destas tarefas apresenta o 

mesmo desenho: um título apelativo; um contexto motivador, atual e relevante; o(s) 

desafio(s) que solicitam aos alunos a realização da tarefa pretendida; e os recursos 

utilizados, disponibilizados na Web ou elaborados/adaptados por nós (tal como se 

apresenta na Figura 5.3 para a tarefa 1). Nos desafios propostos nestas tarefas, 

convida-se os alunos a elaborarem outputs diversificados de forma a promover o 

desenvolvimento de diferentes competências. Para submeterem os outputs elaborados 

em cada uma das tarefas propostas, os alunos teriam de clicar nos ícones  e  

apresentados e seriam direcionados para as páginas de submissão, respetivamente, de 

respostas a questionários (abertos ou fechados) ou de carregamento e partilha de 

ficheiros. 

Assim, de seguida apresenta-se com maior pormenor cada uma das tarefas 

desenvolvidas para a implementação desta Etapa I do programa de intervenção. 

 

 

Tarefa 1 – It’s all about Chemistry 

A primeira tarefa desta etapa do projeto PVC tinha o objetivo de consciencializar 

os alunos para a relevância da Química na sociedade. O contexto escolhido para esta 

tarefa vem a propósito da comemoração do 150.º aniversário da Tabela Periódica e da 

comemoração do Ano Internacional da Química definido em 2011 pelas Nações Unidas 

para celebrar as contribuições desta ciência para o conforto e o bem-estar da 

humanidade. 

Nesta tarefa convidou-se os alunos a visualizarem o vídeo Chemistry: It's All About 

You3, disponibilizado no canal de Youtube da Sociedade Portuguesa de Química, e 

criado no âmbito da comemoração do Ano Internacional da Química e foi-lhes solicitado 

que escrevessem uma breve reflexão sobre a mensagem que o vídeo pretendia 

transmitir para o público. Adicionalmente, foi-lhes também solicitado que referissem uma 

área científica e/ou tecnológica cujo desenvolvimento pode ser fortemente impulsionado 

pela Química, no sentido de consciencializar sobre a presença e a importância da 

Química para o nosso quotidiano e para o desenvolvimento de outras áreas da ciência 

e da tecnologia. 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=_iUP-mcDT5g  

https://www.youtube.com/watch?v=_iUP-mcDT5g
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Tarefa 2 – P3: “P” de plástico … “P” de poluição … “P” de Portugal 

O objetivo desta segunda etapa virtual era permitir que os alunos explorassem o 

tema da contaminação por plástico que se verifica em Portugal e no papel da Química 

nesta problemática. Neste sentido, o contexto apresentado referia a legislação 

portuguesa face à reciclagem de plástico que, apesar da percentagem de plástico 

reciclado em Portugal ser bastante superior ao limite mínimo estabelecido pela lei, ainda 

existe um longo caminho a percorrer, uma vez que ainda se encontram muitos 

problemas de poluição associados a estes materiais. 

É na identificação dos “problemas de poluição associados a estes materiais” que 

se sugeriu aos alunos que realizassem uma pesquisa na Web sobre este tema orientada 

por alguns exemplos de notícias e outras publicações de divulgação apresentados na 

tarefa, nomeadamente, as notícias Dia dos Oceanos. Um mar de plástico com Portugal 

na "rota de saída"4, Como acabar com a poluição dos oceanos por plástico?5 E Em 

Portugal, 72% do lixo nas praias é plástico6. Pretendia-se que os alunos 

compreendessem melhor a situação portuguesa face à poluição por plásticos e que 

elaborassem um comentário sobre qual o contributo que a Química tem, ou pode ter, 

para o problema da poluição por plásticos. 

 

 

Tarefa 3 –Happy New Year: tanta diversão como poluição!   

Encadeado no tema explorado na tarefa 2, esta terceira tarefa foi desenvolvida no 

sentido de se evidenciarem comportamentos inadequados face ao ambiente, e em 

particular, face ao problema da poluição por plásticos decorrentes das épocas festivas 

do Natal e da Passagem de Ano, uma vez que implementação da tarefa 3, desta etapa 

do projeto PVC, coincidiu com a pausa letiva do Natal. Se é verdade que nestas 

festividades reina a alegria, a folia e as comemorações, também é certo que reinam 

alguns exageros relativamente à poluição do ambiente nomeadamente, devido à 

utilização exacerbada e ao descarte indevido de embalagens e outros produtos de 

utilização única, maioritariamente feitos de plástico. Assim, considerou-se relevante 

aproveitar este contexto para que os alunos participantes no projeto pudessem registar 

 
4 https://www.rtp.pt/noticias/ambiente/dia-dos-oceanos-um-mar-de-plastico-com-portugal-na-rota-de-saida_n1080591  

5 http://www.quercus.pt/comunicados/2017/outubro/5424-como-acabar-com-a-poluicao-dos-oceanos-por-plastico  

6 http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-plastico  

https://www.rtp.pt/noticias/ambiente/dia-dos-oceanos-um-mar-de-plastico-com-portugal-na-rota-de-saida_n1080591
http://www.quercus.pt/comunicados/2017/outubro/5424-como-acabar-com-a-poluicao-dos-oceanos-por-plastico
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-plastico
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e refletir sobre as condutas e os comportamentos social e ambientalmente incorretos 

relativamente à poluição por plásticos. 

Assim, como output desta tarefa, foi solicitado aos alunos que, durante a época 

festiva fizessem o registo fotográfico de condutas e comportamentos social e 

ambientalmente incorretos relativamente à poluição por plásticos, registando o local e a 

data onde a foto foi recolhida e uma breve legenda explicativa da situação em causa. 

 

 

Tarefa 4 – Dos MACRO aos microplásticos 

Esta tarefa tinha o objetivo de permitir aos alunos conhecer e compreender a 

origem e as características dos plásticos que os tornam tão amplamente utilizados nos 

dias de hoje, bem como as consequências da sua excessiva utilização e do seu descarte 

indevido. O contexto desta atividade foi elaborado atendendo ao Objetivo 14 “proteger 

a vida marinha” da Agenda 2030 das Nações Unidas para Desenvolvimento 

Sustentável. Este contexto de partida foi escolhido para evidenciar as preocupações das 

entidades decisoras relativas ao ambiente à escala global. 

Esta tarefa, encontra-se dividida em duas partes. A primeira explora um vídeo 

informativo sobre a origem e a evolução dos plásticos assim como os benefícios e 

consequências do seu uso e a segunda propõe uma pesquisa online sobre os 

microplásticos para permitir aos alunos compreenderem como é que os microplásticos 

derivam dos macroplásticos e em que medida estes são perigosos para o ambiente. 

Nesta primeira parte, os alunos foram convidados a visualizarem o vídeo Os plásticos 

explicados em minutos disponibilizado pela National Geographic7 no âmbito da 

campanha Planeta ou Plásticos? O objetivo era sensibilizar para a questão da poluição 

do meio ambiente por estes materiais. A acompanhar o vídeo desenvolveu-se e 

disponibilizou-se um guião de visualização para que os alunos registassem algumas 

ideias-chave acerca destes polímeros. A segunda parte da tarefa orientava os alunos 

para uma pesquisa na Web, guiada por palavras-chave, como “microplásticos”, 

“formação”, “origem”, para que os alunos pudessem descobrir mais informações acerca 

dos microplásticos, nomeadamente, o que são, qual a sua origem, os tipos mais comuns 

e as suas consequências para a vida marinha. Neste sentido, foi pedido aos alunos que, 

após a realização da pesquisa, apresentassem um breve resumo das suas descobertas. 

 
7 https://www.natgeo.pt/video/tv/o-que-e-o-plastico  

https://www.natgeo.pt/video/tv/o-que-e-o-plastico
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Tarefa 5 – Os microplásticos no mar: Jogar para sensibilizar 

Esta tarefa apresentava uma natureza mais lúdica e tinha o objetivo de promover 

a consciencialização dos alunos para a problemática da poluição das águas por 

plásticos, em geral, e por microplásticos, em particular, e sobre as consequências da 

presença destes materiais para o ambiente e para os ecossistemas.  

À semelhança da tarefa anterior, também esta se divide em duas partes. A 

primeira parte inclui a exploração do jogo Dumb Ways to Kill Oceans8 que focava alguns 

aspetos prejudiciais para os ambientes aquáticos, como é o caso da poluição dos 

oceanos por plásticos e microplásticos. O jogo apresentava, entre cada nível, uma 

questão relativamente a diferentes problemáticas ambientais, como, por exemplo, o 

aquecimento global, o lixo marinho ou a degradação dos corais. Assim, para 

acompanhar o jogo foi desenvolvido um questionário que continha, para além das 

questões apresentadas no jogo (que nos permitia manter um registo das respostas dos 

alunos), algumas outras questões, também, sobre conhecimentos e comportamentos 

relacionados com a sustentabilidade dos ambientes marinhos. Na segunda parte desta 

tarefa foi apresentado um excerto da notícia O mundo está cada vez mais contaminado 

por plásticos9 e das respetivas infografias, publicadas pela RTP, bem como alguns 

outros exemplos de infografias (Teixeira, 2018) relacionadas com esta temática. Tendo 

em conta estes exemplos, os conhecimentos construídos e competências 

desenvolvidas nas tarefas anteriores, foi proposto aos alunos que criassem um poster 

ou infografia onde se evidenciasse a formação dos microplásticos, os danos que estes 

podem provocar para o ambiente e alguns gestos que cada um pode adotar para 

contribuir para diminuir a quantidade de plástico nos oceanos. Os materiais 

desenvolvidos nesta tarefa foram recursos depois utilizados em momentos de 

divulgação do projeto e dos seus resultados junto das escolas, tal como se descreve em 

maior detalhe adiante na secção 5.4.3.  

 

Tarefa 6 – Microplásticos no mar: um perigo invisível 

A última tarefa online apresentou-se com o objetivo de levar os alunos a 

compreender melhor a origem dos microplásticos nas águas costeiras, nomeadamente, 

das águas costeiras portuguesas, bem como descobrir técnicas de identificação da 

 
8 https://gamingfortheoceans.org/  

9 https://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/o-mundo-esta-cada-vez-mais-contaminado-por-plasticos_n841198  

https://gamingfortheoceans.org/
https://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/o-mundo-esta-cada-vez-mais-contaminado-por-plasticos_n841198
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presença destes resíduos nas águas. Como contexto a explorar nesta tarefa, focou-se 

a grande extensão das regiões costeiras que Portugal continental apresenta e a sua 

contaminação por plásticos e microplásticos. Refere-se ainda que esta contaminação 

se deve a diferentes fontes como o descarte indiferenciado destes resíduos diretamente 

nas zonas conteiras e aos resíduos que chegam à nossa costa, provenientes de outros 

locais como é o caso do mar Mediterrâneo.  

Esta tarefa divide-se em três momentos distintos. Num primeiro momento, foi 

disponibilizada informação sobre a densidade populacional de Portugal, por município 

(PORDATA, 2020b), para que os alunos fizessem uma previsão, justificada, de quais as 

regiões/distritos que consideravam ter uma maior contribuição para a incidência de 

microplásticos nas águas costeiras portuguesas, tendo em conta os conhecimentos 

adquiridos sobre a formação de microplásticos ao longo da exploração das tarefas 

anteriores. Na segunda parte, disponibilizou-se o texto Contaminação das águas e 

regiões costeiras com plásticos e microplásticos, elaborado pelo investigador, que 

continha informações relevantes acerca dos fatores que contribuem para a presença de 

microplásticos nas águas costeiras, e em sequência, solicitou-se aos alunos que, 

voltassem a responder à questão apresentada na primeira parte desta tarefa para 

compararem as suas respostas. A última parte desta etapa contemplava a visualização 

do vídeo How to sample Micro Plastics10 produzido por uma equipa de cientistas do 

College of Charleston com o objetivo e demonstrar uma possível técnica de identificação 

de microplásticos presentes em amostras de água recolhidas junto à costa. O vídeo 

original tem o áudio em inglês e a sua legendagem para português foi feita pelo 

investigador de modo a tornar a tarefa acessível a todos os alunos para que a sua 

concretização não estivesse dependente do domínio da língua inglesa pelos alunos. 

Para que os alunos retirassem as conclusões mais relevantes do vídeo, foi elaborado 

um guião de exploração que acompanhou a sua visualização e que foi disponibilizado, 

junto da tarefa, na página do projeto PVC. Neste sentido, tentou-se com a última tarefa 

desta Etapa I do projeto PVC, em particular com a exploração do vídeo, realizar uma 

ponte de transição entre esta etapa que decorreu de forma assíncrona, essencialmente 

virtual e focada na consciencialização para as problemáticas ambientais, em particular 

nas consequências da contaminação dos ambientes marinhos por plásticos e 

microplásticos, e a Etapa II – Tarefas prático-laboratoriais (5.4.2.) – que apresenta uma 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=FJ36Gt6Rn0k  (editado e legendado)  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ36Gt6Rn0k
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natureza hands-on e com um maior foco na aprendizagem da Química através da 

análise de parâmetros físico-químicos de qualidade das águas costeiras, da deteção de 

microplásticos nessas águas e da identificação qualitativa de plásticos contaminantes 

das praias.  

 

 

5.4.2. Etapa II – Tarefas prático-laboratoriais 

A Etapa II do projeto contempla um conjunto de atividades de índole prático-

laboratorial que, tal como se apresenta no diagrama da Figura 5.4, se podem agrupar 

em duas categorias de atividades distintas: 1) recolha e análise dos parâmetros físico-

químicos das águas costeiras e 2) recolha e análise dos plásticos encontrados nas 

praias analisadas e consciencialização para a importância social e ambiental da 

redução, reutilização e reciclagem destes materiais. Como ponte entre estas duas 

categorias de atividades, foi feita a deteção de microplásticos presentes nas águas 

recolhidas, uma vez que a presença ou ausência de microplásticos pode ser um 

indicador da qualidade das águas costeiras e, ao mesmo tempo, permite contextualizar 

a análise dos macroplásticos encontrados nas praias numa atividade de monitorização 

da qualidade das águas costeiras.  

 

 

Figura 5.4 – Interligação estabelecida entre os temas principais das tarefas prático-laboratoriais desenvolvidas na Etapa 
II do projeto PVC. 

 

Assim, nesta Etapa II planeou-se e desenvolveu-se um conjunto materiais 

pedagógicos com vista ao envolvimento dos alunos na: recolha e análise de parâmetros 

físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas costeiras (Parte I) e na 

identificação qualitativa de plásticos recolhidos nas praias (Parte II), tal como 

seguidamente se descreve. 

 

Qualidade 

das águas     
Plásticos 

Micro- 

plásticos 
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5.4.2.1. Parte I - Recolha e análise de parâmetros físico-químicos e 

deteção de microplásticos nas águas costeiras 

Tal como já oportunamente referido, a Química é uma ciência de natureza prática 

e laboratorial pelo que o recurso a atividades hands-on é reconhecido como uma forma 

bem-sucedida de promover a sua aprendizagem (Bruner, 1990; Morais, 2015). Aliando, 

estas dinâmicas a cenários de aprendizagem baseados em contextos relevantes e 

significativos para os alunos, pode, assim, promover-se o interesse e o envolvimento 

ativo dos alunos na construção do seu conhecimento (Broman et al., 2015). 

Como também já tivemos oportunidade de referir, a contaminação dos oceanos 

tem sido amplamente reportada na comunicação social e tem sido objeto de estudo de 

muitas investigações recentes. Contudo, esta investigação relacionada com a presença 

dos microplásticos no oceano não tem sido talhada com uma finalidade educacional 

(Mahaffy et al., 2019). Poucos estudos são encontrados na literatura sobre atividades 

de identificação de microplásticos envolvendo dinâmicas pedagógicas. Por exemplo, 

Rowe e colaboradores (2019) implementaram uma dinâmica pedagógica junto de 

alunos de Química do ensino superior envolvendo a deteção e identificação de 

microplásticos presentes em sedimentos. Hoffman e Turner (2015) implementaram um 

projeto relacionado com a deteção de microesferas de plástico presentes em produtos 

de higiene e de beleza envolvendo alunos de Química do ensino secundário. Em geral, 

atividades que envolvem a monitorização da qualidade físico-química das águas (Jung 

et al., 2017; Herman-Mercer et al., 2018; Dameris et al., 2020) e a quantificação de 

microplásticos (Hoffman & Turner, 2015; Rowe et al., 2019; Schiffer et al., 2020; Scircle 

& Cizdziel, 2020) são realizadas sem nenhuma relação entre si. Assim, numa tentativa 

de inovar e de preencher esta lacuna encontrada na literatura, foi desenvolvida esta 

segunda etapa de implementação do projeto PVC que se apresenta nesta secção. 

A deteção da presença de microplásticos na água, em conjunto com a 

determinação de alguns dos seus parâmetros físico-químicos, contribui para o 

conhecimento acerca da qualidade das águas costeiras que se encontra diretamente 

relacionada com a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos. Para além da 

promoção da consciencialização dos alunos e das comunidades escolar e familiar 

acerca dos problemas ambientais, como é o caso do lixo marinho e da presença dos 

microplásticos nas águas costeiras, e da importância e do papel da Química na 

sociedade – objetivo para o qual se estruturaram as atividades desenvolvidas na Etapa 
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I do projeto PVC – as estratégias de intervenção desenhadas nesta segunda etapa têm 

como principal objetivo a promoção da aprendizagem de conteúdos de Química.  

Assim, o primeiro passo para o desenho das atividades associadas a esta etapa 

passou por definir quais os parâmetros físico-químicos das águas costeiras relevantes 

para a monitorização da sua qualidade. Considerando também a intenção de envolver 

os alunos na partilha dos seus resultados da qualidade das águas recolhidas com os 

resultados obtidos em outros projetos de ciência cidadã, também relacionados com a 

monitorização da qualidade das águas, pesquisaram-se projetos que tivessem objetivos 

comuns com o projeto PVC. Dessa pesquisa realçam-se os projetos CoastWatch 

Portugal e EarthEcho Water Challenge como os mais pertinentes pois são projetos 

relacionados com a monitorização das águas e têm um forte pendor educacional. De 

entre estes projetos, selecionou-se o projeto EarthEcho Water Challenge para partilhar 

os resultados do projeto PVC. Esta escolha foi feita pois, este é um projeto de ciência 

cidadã internacional, com grande destaque junto da comunidade académica e que 

envolve(u) um grande número de cidadãos cientistas nas suas atividades (cerca de 

340 000 participantes espalhados por 80 países). Deste modo, possibilitou-se aos 

alunos participantes no projeto PVC que dessem um contributo mais relevante para a 

comunidade científica. Assim, foi incluído nas dinâmicas pedagógicas implementadas 

no projeto PVC a análise dos parâmetros físico-químicos das águas relevantes para o 

projeto EarthEcho Water Challenge: temperatura, pH, turbidez e oxigénio dissolvido. 

Contudo, como se pretendeu incluir no projeto PVC uma exploração mais rica dos 

conteúdos de Química subjacentes à temática deste nosso projeto, para além destes 

parâmetros, incluímos também a análise das concentrações de nitratos e de nitritos e a 

salinidade, em linha com os parâmetros de referência da qualidade da água indicados 

pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2020).  

No sentido do enriquecimento químico do projeto PVC, foi feita também a 

exploração de alguns conceitos relacionados com a Química dos polímeros que incluiu, 

no desenho das dinâmicas pedagógicas, a deteção dos microplásticos nas águas 

costeiras. Para tal, foram pesquisados protocolos de deteção de microplásticos nas 

águas costeiras que fossem pedagogicamente adequados ao 3.º Ciclo do Ensino 

Básico. Assim, considerou-se conveniente efetuar a deteção de microplásticos 

presentes nessas águas, através da observação ampliada por microscópio dos resíduos 

sólidos presentes nas águas atendendo a algumas das propriedades observáveis mais 

comuns dos microplásticos, tal como sugerido na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3. 

Ilustração de algumas características das partículas de microplásticos frequentemente 

encontradas na água do mar (A Rocha, 2018). 

 

Filamentos 

Fibras simples ou múltiplas 

Fragmentos 

Peças duras e angulares 

Muitas vezes coloridos 

  

Fragmentos de espumas 

Brancos e esponjosos, 

Muitas vezes esféricos 

Ocorrem isolados ou aglomerados 

Pelletes 

Cilíndricos ou ovalados 

Principalmente brancos ou translúcidos, mas 

também surgem coloridos 

  

Películas 

Peças finas e flexíveis de plástico 

Muitas vezes transparentes 

Outros 

Outras peças que podem incluir grânulos 

esféricos ou com dimensões até 5 mm. 

  

 

As atividades que compõe esta segunda etapa do projeto decorreram em dois 

momentos: 1) na praia, aquando da recolha das amostras de água, com a análise de 

alguns dos seus parâmetros físico-químicos como a temperatura, o pH, a turbidez, o 

oxigénio dissolvido e as concentrações de nitratos e de nitritos; e 2) no laboratório com 

a determinação da salinidade e a deteção dos microplásticos presentes nessas águas. 

Assim, para levar a cabo a implementação destas atividades, foi desenvolvido um kit 

pedagógico com os materiais, equipamentos e reagentes necessários à análise dos 

parâmetros de qualidade das águas costeiras elencados, bem como à deteção dos 

microplásticos presentes nessas águas (Araújo et al., 2020). Na elaboração deste kit 

pedagógico, foi tida em consideração a sua portabilidade para que permitisse a análise 

de alguns parâmetros das águas costeiras diretamente na praia, e o uso de materiais 

de baixo custo e de reagentes de fácil acesso para que, no futuro, os professores 
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pudessem replicar as atividades propostas no kit com outros alunos. Na Tabela 5.4 

apresenta-se os itens presentes no kit, a sua quantidade, preço e alguma informação 

adicional.  

 

Tabela 5.4. 

Conteúdo do kit pedagógico portátil de baixo custo (incluindo o preço desses 

materiais) para recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de 

microplásticos nas águas costeiras (Araújo et al., 2020). 

 

Item Quantidade Preço Informação adicional 

Frascos 

5 0,75 €  5 = 3,75 € 
Material: Propileno 

Capacidade: 1 L 

10 0,28 €  10 = 2,80 € 
Material: Vidro 

Capacidade: 5 mL 

Placas de Petri 25 0,19 €  25 = 4,75 € 
Material: poliestireno 

Dimensões: 10 cm   2 cm 

Rede metálica 5 0,30 €  5 = 1,50 € 

Material: aço 

Porosidade: 0.5 mm 

Diâmetro da rede: 15 cm 

Filtro 25 0,05 €  25 = 1,25 € 

Material: nylon 

Porosidade: 37 m  

Diâmetro da rede: 7 cm 

Discos de Secchi 25 – Diâmetro: 3 cm 

Tiras de teste 

para nitratos e 

nitritos 

25 0,28 €  25 = 7,00 € 

Marca: SERA® Quick Test 

Teste: colorimétrico  

Alcance para a concentração de nitratos:  

0 – 20 mg/L 

Alcance para a concentração de nitritos:  

0 – 0,1 mg/L 

Reagente para 

oxigénio 

dissolvido 

50 0,83 €  50 = 41,5 € 

Marca: Lamotte® Dissolved Oxygen 

TesTabs  

Teste: colorimétrico  

Alcance: 0 – 8 ppm 

Sensor de pH 2 4,99 €  2 = 9,98 € 

Marca: sem marca 

Alcance: 0 – 14 

Resolução: 0,01 

Precisão:  0,05 

Termómetro 

digital 
1 4,99 €  2 = 9,98 € 

Marca: sem marca 

Alcance: 0,1 °C – 80 °C 

Resolução: 0.1 °C 

Precisão:  2% 

Microscópio 

digital 
1 17,92 € 

Marca: Jiusion 

Alcance do foco: 10 mm – 250 mm 

Ampliação: 40 – 1000   

Procedimentos 

Instruções de 

Segurança 

Folhas de registo 

15 

conjuntos 
– – 

  TOTAL: 100, 43 €  
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Deste modo, cada kit tem um custo aproximado de 100 euros e permite efetuar 

até 25 análises de cada parâmetro. Como os alunos de cada turma realizaram a 

exploração do kit pedagógico em grupos de trabalho, cada kit poderia ser replicado entre 

4 e 5 vezes.  

No que diz respeito à recolha das águas costeiras, no kit disponibilizaram-se 

frascos de polipropileno para o efeito. Já para a determinação das concentrações de 

nitratos e de nitritos da água foram fornecidos testes colorimétricos (SERA® Quick Test) 

disponíveis comercialmente para monitorização da qualidade das águas de aquários 

(Bartlett, 2013; Boulais et al., 2017) e para a quantificação do oxigénio dissolvido foi 

fornecido o reagente Lamotte® Dissolved Oxygen TesTabs seguindo as instruções dos 

fornecedores. O kit continha um termómetro digital para a determinação da temperatura. 

Para a determinação do pH foram disponibilizados sensores portáteis e de baixo custo 

que foram previamente calibrados. A calibração dos sensores de pH fornecidos no kit 

pedagógico foi efetuada utilizado soluções tampão Merck® de pH 7,00 e pH 4,00 e a sua 

precisão foi controlada com recurso a um elétrodo de pH de bancada Vernier®. Para a 

determinação da turbidez da água disponibilizou-se um disco de Secchi que, por 

comparação da tonalidade observada do disco quando este se encontra mergulhado 

em água, com diferentes tonalidades tabeladas, possibilitava a conversão dessa 

observação em Unidades de Turbidez Jackson (JTU). No que respeita à determinação 

da salinidade da água, foi desenhada uma atividade laboratorial para a sua 

determinação indireta a partir da massa de sais dissolvidos na água do mar obtida por 

cristalização da água do mar filtrada. E, por fim, a deteção dos microplásticos presentes 

na água do mar pôde ser feita por observação (atendendo às características das 

partículas de microplásticos frequentemente encontradas na água do mar, 

apresentadas na Tabela 5.3) através da ampliação com o microscópio digital dos 

resíduos sólidos presentes na amostra que ficaram retidos no filtro de nylon de 

porosidade 37 μm após a filtração da amostra de água recolhida. Para além dos 

recursos já descritos, o kit pedagógico disponibilizava também protocolos elaborados 

por nós para a recolha e a análise dos diferentes parâmetros físico-químicos das águas 

costeiras bem como para a deteção dos microplásticos presentes nessas águas. 

Adicionalmente, foram ainda elaboradas instruções de segurança relativas aos 

procedimentos a efetuar, em especial, em relação ao momento da recolha das águas 

na praia (Ver Anexo II). Os protocolos de análise de cada um dos parâmetros a analisar 

seguiram a mesma estrutura: uma breve introdução focada na Química por detrás de 
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cada parâmetro analisado e na sua relevância para os ecossistemas marinhos e um 

procedimento detalhado para a sua determinação. Foi ainda desenvolvida uma ficha de 

registos (Ver Anexo III) – para o registo do local de amostragem e dos resultados obtidos 

para os parâmetros analisados.  

Na Figura 5.5 apresenta-se o resultado do desenvolvimento dos kits pedagógicos 

portáteis e de baixo custo. 

 

 

 

Figura 5.5 – Fotografias dos kits pedagógicos desenvolvidos para análise dos parâmetros físico-químicos das águas. 

 

Do ponto de vista didático, sugere-se a discussão sobre a presença de 

microplásticos nas águas costeiras para ser um ponto de partida para a exploração de 

conceitos introdutórios relacionados com a Química dos polímeros. Estes conteúdos, 

apesar de não se encontrarem definidos nos currículos de Físico-Química do 3.º. Ciclo 

do Ensino Básico, foram abordados como uma extensão do currículo que permitiu fazer 

a transposição para a outra atividade prático-laboratorial do projeto PVC – Identificação 

qualitativa de plásticos recolhidos nas praias (que se apresenta na secção seguinte).  
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5.4.2.2. Parte II - Identificação qualitativa de plásticos recolhidos 

nas praias 

A segunda parte prático-laboratorial do projeto PVC está relacionada com a 

identificação qualitativa dos plásticos de maiores dimensões recolhidos nas praias. Esta 

atividade prático-laboratorial foi desenvolvida para complementar a atividade de recolha 

e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas 

costeiras. Assim, com foco no lixo marinho, esta atividade carece que durante a saída 

de campo para a recolha e monitorização das águas costeiras, seja feita também a 

recolha e acondicionamento de alguns plásticos encontrados nas praias para 

posteriormente serem analisados no laboratório. 

A identificação qualitativa de plásticos permite, por um lado, explorar com maior 

profundidade a questão do lixo marinho e da sensibilização para esta problemática e, 

por outro, explorar, para além dos conteúdos de Química dos polímeros, alguns outros 

conceitos de Química, técnicas de separação e análise bem como desenvolver 

competências laboratoriais dos alunos. Adicionalmente, a exploração pedagógica de 

conteúdos relacionados com a Química dos polímeros permite compreender, não só as 

propriedades destes materiais como a sua versatilidade e o baixo custo de produção, 

mas também a origem dos microplásticos encontrados nas águas costeiras pois, apesar 

dos microplásticos serem também produzidos a nível industrial para diversas 

finalidades, muitos dos microplásticos presentes no oceano resultam da degradação, 

por ação da radiação solar, de macroplásticos semelhantes àqueles recolhidos nas 

praias. 

Desta forma, à semelhança do kit pedagógico (Parte I) desenvolvido para a 

recolha e a análise de parâmetros físico-químicos e a deteção de microplásticos nas 

águas costeiras, elaborou-se também um outro kit pedagógico (Parte II) com os 

materiais, equipamentos e reagentes necessários à realização de uma atividade 

laboratorial de identificação qualitativa de plásticos recolhidos nas praias. 

Nesta fase, foram pesquisados possíveis procedimentos experimentais que 

permitissem a identificação qualitativa de polímeros com base nas suas propriedades 

físico-químicas. Tendo em conta que o público-alvo não possuía conhecimentos de 

Química dos polímeros, tentou-se selecionar um procedimento laboratorial que 

maximizasse conhecimentos e/ou técnicas conhecidas pelos alunos ou 

pedagogicamente adequadas a este nível de escolaridade. Neste sentido, o 
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procedimento experimental proposto no kit 3510 D desenvolvido pela Criateste®11, 

pareceu-nos ser um dos mais adequados à implementação com os alunos do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico uma vez que a identificação qualitativa de plásticos se baseia em 

grande parte nas suas propriedades físico-químicas, como a sua densidade, ou na sua 

interação com solventes orgânicos, ácidos ou outros reagentes. Ainda assim, foram 

feitas as adaptações consideradas adequadas e necessárias para que se utilizassem, 

não só, materiais de menor custo e de fácil acesso, mas também para se encontrarem 

reagentes e solventes alternativos diminuindo os riscos associados à sua manipulação. 

Cada um destes kits pedagógicos estava equipado com material que permite que 

até oito grupos de alunos trabalhem em simultâneo e possui reagentes e solventes 

suficientes para executar, pelo menos 50 ensaios de identificação de um plástico 

desconhecido. Pela grande diversidade e quantidade de reagentes e de solventes 

consumíveis na execução das atividades propostas no kit, além destes materiais, foi 

também disponibilizado a cada uma das escolas participantes no projeto PVC, 

quantidade adicionais dos reagentes e solventes utilizados para que os professores 

tenham a oportunidade de replicar esta atividade com outros alunos.  

Para além destes materiais, equipamentos, reagentes e solventes, foi também 

elaborado para disponibilizar no kit: 1) um manual de apoio onde se fornecem algumas 

informações relativas a cada um dos tipos de plásticos que o kit permite identificar 

(nome, abreviatura, fórmula química, código de reciclagem e aplicações mais comuns), 

2) procedimentos laboratoriais necessários à identificação de cada uma das amostras 

de plásticos, e 3) informações e instruções de segurança relativas a cada um dos 

procedimentos realizados (Ver Anexo IV). Foi ainda elaborada uma folha de registo das 

observações experimentais relativas aos testes físico-químicos realizados para a 

identificação qualitativa de plásticos (Ver Anexo V).  

Na Tabela 5.5 apresenta-se, em detalhe, os itens presentes no kit, a sua 

quantidade, preço e alguma informação adicional acerca dos reagentes e dos solventes 

utilizados.  

  

 
11 http://criateste.com/produtos.htm 

http://criateste.com/produtos.htm
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Tabela 5.5. 

Informação acerca dos materiais fornecidos no kit pedagógico de identificação 

qualitativa de plásticos. 

 

Item Quantidade 
Preço 

aproximado 
Informação adicional 

Tesoura 8 1,5 €  8 = 12 € – 

Lima 8 0,5 €  8 = 4 € – 

Pinça 8 2,5 €  8 = 20 € Material: Aço inoxidável 

Colher 16 0,50 €  16 = 8 € Material: Aço inoxidável 

Placas de cerâmica 8 1 €  8 = 8 € Dimensões: 10 cm  10 cm 

Esguicho com água 

destilada 
8 2 €  8 = 16 € 

Material: Polietileno 

Capacidade: 50 mL 

Pipetas de Pasteur 80 
0,16 €  80 = 12,8 

€ 

Material: Polietileno 

Capacidade: 3 mL 

Tubos de ensaio com 

tampa 
40 0,30 €  40 = 12 € 

Material do tubo: Vidro transparente 

Dimensões do tubo: 16 mm  100 mm 

Material da tampa: Borracha 

Acetilacetona 250 mL 24 € 
Fabricante: TCI Chemicals 

Pureza: > 99,0% 

Solução aquosa de 

cloreto de sódio 
250 mL – Densidade: 1,10 g/cm3 

Solução de água e 

etanol I 
250 mL – Densidade: 0,91 g/cm3 

Solução de água e 

etanol II 
250 mL – Densidade: 0,94 g/cm3 

Ciclohexanona 250 mL 33 € 
Fabricante: Sigma-Aldrich 

Pureza:  99,5% 

Ácido sulfúrico 50 mL 0,40 € 
Fabricante: Sigma-Aldrich 

Pureza: 95% - 97%  

Xileno 50 mL 0,25 € 
Fabricante: Sigma-Aldrich 

Pureza:  75,0% 

Solução alcoólica de 

iodo 
50 mL – Concentração: 2% (m/m) 

Solução aquosa de 

tiossulfato de sódio 
50 mL – Concentração: 2% 

Procedimentos 

Instruções de 

segurança 

Folhas de registo 

16 

conjuntos 
 – 

  TOTAL: 150,45 €  

 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

122 

 

Na Figura 5.6 apresenta-se o resultado do desenvolvimento do kit pedagógico de 

identificação qualitativa de plásticos fornecido às escolas participantes no projeto PVC. 

 

 

Figura 5.6 – Kit pedagógico de identificação qualitativa de plásticos fornecido às escolas participantes no projeto PVC. 

 

Este kit pedagógico permite, através dos testes físico-químicos disponibilizados, 

identificar nove tipos distintos de plásticos: politereftalato de etileno (PET), polietileno de 

alta densidade (PEAD ou HDPE), polietileno de baixa densidade (PEBD ou LDPE), 

policloreto de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poliamida ou nylon (PA), 

policarbonato (PC) e polimetacrilato de metilo ou acrílico (PMMA), que são os plásticos 

mais comuns e produzidos em maior escala. Nesta atividade estão contemplados 

diversos testes, nomeadamente, de aquecimento, de solubilidade (1 e 2), de densidade 

(1 a 4) ou testes químicos (1 a 3) que, de forma independente ou combinados entre si, 

através de uma marcha sistemática permitem identificar qualitativamente plásticos 

desconhecidos.  

De forma breve, apresentam-se os testes físico-químicos disponibilizados no kit e 

a forma como permitem identificar plásticos distintos (tal como se esquematiza, adiante, 

na Figura 5.7). 

O teste de aquecimento realiza-se submetendo a amostra de plástico 

desconhecido ao aquecimento por uma lamparina de álcool (não fornecida no kit por ser 
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um material de laboratório comum que todas as escolas referiram ter disponível). Este 

teste permite distinguir materiais plásticos (como aqueles que o kit permite identificar) 

dos materiais termofixos como, por exemplo, as resinas fenólicas, a melamina ou a 

ebonite. Quando submetidos a aquecimento, os materiais termofixos entram em 

combustão enquanto que os materiais plásticos amolecem e fundem. 

O poliestireno e o polimetacrilato de metilo dissolvem-se em acetilacetona (teste 

de solubilidade 1) ao contrário dos restantes tipos de plásticos. Como as densidades 

destes dois tipos de plásticos são distintas (poliestireno = 1,050 g/cm3 e polimetacrilato de metilo 

= 1,050 g/cm3), ao serem imersos numa solução aquosa de cloreto de sódio de 

densidade 1,10 g/cm3 (teste de densidade 1), verifica-se que o poliestireno flutua e o 

polimetacrilato de metilo afunda permitindo, assim, a identificação qualitativa destes 

polímeros. 

O politereftalato de etileno, os polietilenos de alta e de baixa densidade, o 

policloreto de vinilo, o polipropileno, a poliamida e o policarbonato, não se dissolvem na 

presença da acetilacetona. Tendo em conta as densidades destes materiais, conclui-se 

que os polietilenos de alta (0,915 g/cm3    0,935 g/cm3) e de baixa densidade (0,940 

g/cm3    0,970 g/cm3) e o polipropileno (0,85 g/cm3    0,95 g/cm3), apresentam 

densidades inferior à da água ( = 1,0 g/cm3) pelo que, quando mergulhados em água 

(teste de densidade 2) estes materiais flutuam ao contrário dos restantes (politereftalato 

de etileno, policloreto de vinilo, poliamida e policarbonato) que afundam. Quando se 

mergulham os polietilenos de alta e de baixa densidade e o polipropileno numa solução 

de água e etanol de densidade 0,91 g/cm3 (teste de densidade 3) verifica-se que apenas 

o polipropileno flutua pois apresenta uma densidade inferior à da solução. Este teste 

permite assim distinguir o polipropileno dos polietilenos de alta e de baixa densidade. 

Como os polietilenos de alta e de baixa densidade também possuem densidades 

distintas, é possível identificá-los com base nesta sua propriedade. Pode, por exemplo, 

recorrer-se a uma solução de água e etanol de densidade 0,94 g/cm3 (teste de 

densidade 4) pois quando mergulhados na solução, o polietileno de alta densidade 

afunda e o polietileno de baixa densidade flutua. 

A identificação dos materiais de politereftalato de etileno, policloreto de vinilo, 

poliamida ou policarbonato pode ser feita com recurso a testes químicos e testes de 

solubilidade. Ao contrário do policloreto de vinilo e do policarbonato, o politereftalato de 

etileno e a poliamida reagem em contacto com o ácido sulfúrico concentrado (teste 

químico 1) observando-se a formação de uma matéria esponjosa/fibrosa. Por outro lado, 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

124 

 

a poliamida, na presença da solução alcoólica de iodo (teste químico 3), adquire uma 

cor acastanhada enquanto o politereftalato de etileno não regista nenhuma alteração. 

Deste modo, com o teste químico 3 é possível identificar a poliamida e o politereftalato 

de etileno. O policloreto de vinilo e o policarbonato não reagem com o ácido sulfúrico 

concentrado, mas, na presença do xileno (teste químico 2), o policarbonato adquire uma 

cor branca permitindo assim a sua identificação. O policloreto de vinilo dissolve-se em 

ciclohexanona (teste de solubilidade 2) pelo que também é possível identificar este 

material através deste teste. Porém, se após seguir os testes definidos na marcha 

sistemática de identificação de plásticos, a amostra de material desconhecido não se 

dissolver em ciclohexanona, o material em questão poderá ser outro polímero que não 

aqueles identificados pelos testes presentes no kit pedagógico ou um material de origem 

distinta. A Figura 5.7 apresenta de forma resumida e esquematizada a marcha 

sistemática de identificação dos plásticos mais comuns que os alunos seguiram durante 

esta etapa do projeto PVC e que acompanha o manual de apoio à exploração do kit 

pedagógico (Ver Anexo IV).  

 

 

Figura 5.7 – Marcha sistemática de identificação de plásticos (adaptado do kit de identificação qualitativa de polímeros 
Criateste® 3510 D). 
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Visto que a exploração de conteúdos relacionados com a Química dos polímeros 

se encontra fora do currículo da disciplina de Físico-Química no 3.º Ciclo do Ensino 

Básico, e por forma a evitar a ocupação de um maior número de aulas relacionadas com 

estes conteúdos, decidiu-se que todas as soluções necessárias à realização da marcha 

sistemática de identificação de plásticos seriam previamente fornecidas aos alunos. No 

entanto, a exploração de conteúdos e de técnicas laboratoriais relacionadas com a 

preparação de soluções, nomeadamente as soluções dos testes de densidade e as 

soluções de iodo e de tiossulfato de sódio utilizadas no teste químico 3, poderia ser uma 

tarefa adicional e interessante a planear e a realizar pelos alunos. 

A implementação do projeto PVC no terreno foi planeada de modo a que os 

alunos, após realizarem as duas etapas iniciais, se envolvessem numa dinâmica ativa 

de comunicação e divulgação dos seus resultados, assim como de sensibilização para 

o contexto explorado no projeto junto da comunidade científica (através da partilha dos 

resultados em plataformas de ciência cidadã) e da comunidade escolar (através da 

elaboração de exposições e da participação em palestras) como se apresenta na secção 

seguinte deste capítulo. 

 

 

5.4.3. Etapa III – Comunicação e divulgação dos resultados 

O desenho do projeto PVC contemplou, numa última etapa (Etapa III), a 

comunicação e a divulgação das atividades do projeto e dos resultados obtidos pelos 

alunos nas atividades prático-laboratoriais, realizadas durante a Etapa II, bem como nas 

tarefas online de sensibilização e consciencialização para a questão da poluição dos 

oceanos por plásticos realizadas na Etapa I e corroboradas ao longo de todo o projeto. 

Para a divulgação inicial do projeto PVC, junto dos alunos e da comunidade 

escolar, foi planeado e elaborado por nós um conjunto de pósteres que foram expostos 

nas salas das turmas participantes no projeto bem como nas suas escolas (Ver Anexo 

VI). Esta tarefa, teve como objetivo envolver a comunidade escolar na investigação 

dando-lhes a conhecer as dinâmicas em que alguns alunos iriam colaborar ao longo do 

ano letivo.  
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Para a divulgação dos resultados obtidos no projeto PVC, os alunos participantes 

foram incentivados a fazer a comunicação desses resultados na plataforma de ciência 

cidadã EarthEcho Water Challenge12 (Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.8 – Página Inicial do projeto EarthEcho Water Challenge. 

 

A partilha dos resultados nesta plataforma, permite aos alunos fazerem parte da 

comunidade participante no projeto que contou já com mais de 340 mil participantes de 

80 países, contribuindo ativamente para o conhecimento dos cientistas, das entidades 

e dos cidadãos sobre a qualidade das águas, no sentido de lhes permitir tomar medidas 

adequadas protegendo os recursos aquáticos que são vitais para a sustentabilidade do 

planeta e das suas comunidades.  

Para além desta comunicação dos resultados que dá ainda mais sentido à 

abordagem de ciência cidadã, um dos objetivos desta Etapa III do projeto PVC era 

envolver os alunos em dinâmicas de divulgação científica, quer pela divulgação dos 

seus resultados, quer pelo desenvolvimento de campanhas de sensibilização para a 

temática da qualidade da água e do lixo marinho. Com este intuito, foi também planeado 

um concurso que visava premiar os alunos que elaborassem os melhores pósteres e/ou 

infografias decorrente da tarefa 5 da Etapa I do projeto PVC. 

Uma vez planificadas todas as etapas de implementação do projeto PVC, foi 

elaborado um email de apresentação que foi enviado a vários professores de Físico-

Química que habitualmente colaboram com outras atividades, projetos ou formações da 

 
12 https://www.monitorwater.org/  

https://www.monitorwater.org/
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Faculdade de Ciências da Universidade do Porto no sentido de se estabelecerem 

colaborações profícuas para a implementação do projeto PVC junto dos seus alunos. A 

partir destes contactos foi estabelecida uma colaboração com os professores que 

demonstraram interesse em envolver os seus alunos no projeto PVC. Assim, no capítulo 

seguinte desta tese apresenta-se, detalhadamente, a metodologia que orientou a 

implementação e a avaliação deste projeto de investigação. 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGIA 

 

 

6.1. Introdução 

O sexto capítulo desta tese inicia-se com a caracterização do desenho 

metodológico que orientou este estudo (6.2). Neste sentido, nas secções seguintes 

deste capítulo identifica-se e caracteriza-se a amostra (6.3); faz-se uma descrição 

detalhada das estratégias de intervenção adotadas (6.4), nomeadamente das três 

principais etapas da implementação do projeto PVC, isto é, das tarefas online (6.4.1), 

das tarefas prático-laboratoriais (6.4.2) e da comunicação e divulgação dos resultados 

(6.4.3); apresentam-se as técnicas e os instrumentos de recolha de dados (6.5) como o 

Questionário de atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à problemática 

do lixo marinho (6.5.1), os instrumentos de aferição de conhecimentos (6.5.2), os guiões 

de entrevista (6.5.3) e os registos diversos realizados pelos alunos. A terminar este 

capítulo, descreve-se a recolha de dados (6.6) bem como o seu tratamento (6.7), em 

particular, descrevem-se os procedimentos a adotar na análise das respostas dos 

alunos ao Questionário de atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à 

problemática do lixo marinho (6.7.1), nomeadamente, a validação das escalas de 

atitudes face à ciência (6.7.1.1), à disciplina de Físico-Química (6.7.1.2) e ao ambiente 

e à problemática do lixo marinho (6.7.1.3) – descrevem-se também os procedimentos a 

adotar na análise das respostas dos alunos ao teste de conhecimentos (6.7.2), na 

análise das entrevistas (6.7.3) e dos registos dos alunos (6.7.4). 

 

 

6.2. Caracterização do estudo 

A realização de uma investigação passa por planear e implementar vários 

procedimentos “from broad assumptions to detailed methods of data collection, analysis, 

and interpretation” (Creswell, 2014, p. 31). A decisão mais geral a ser tomada é a 

seleção da metodologia de investigação que deve ser adotada para estudar um 

determinado assunto. “Informing this decision should be the philosophical assumptions 

the researcher brings to the study; procedures of inquiry (called research designs); and 
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specific research methods of data collection, analysis, and interpretation” (Creswell, 

2014, p. 31). A escolha de uma metodologia de investigação adequada não só se 

encontra relacionada com a natureza do problema ou problemas aos quais a 

investigação pretende dar resposta, mas também na experiência pessoal dos 

investigadores e nas audiências às quais o estudo se destina (Creswell, 2014). As 

metodologias de investigação definem os procedimentos de recolha, análise, 

interpretação e discussão dos dados obtidos na investigação que representam 

diferentes modelos para a condução de uma investigação. “Rigorous research designs 

are important because they guide the methods decisions that researchers must make 

during their studies and set the logic by which they make interpretations at the end of 

studies” (Creswell & Clark, 2007, p. 58). 

Em educação, as metodologias de investigação sofreram grandes mudanças nos 

últimos 50 anos (Lund, 2012) destacando-se, sobretudo abordagens metodológicas: 1) 

qualitativa, 2) quantitativa e 3) de combinação de métodos (Teddlie & Tashakkori, 2003). 

Na primeira metade do século XX, a abordagem quantitativa dominou a investigação 

em educação (Lund, 2012). Contudo, pelo facto de em educação os objetos de estudo 

serem complexos, a perspetiva positivista, sobre a qual assenta a abordagem 

metodológica quantitativa, veio-se a revelar como inadequada e insuficiente para o 

estudo desses objetos.  

É que, a linearidade dessa perspetiva tem como finalidade trazer à luz dados 

objetivos, medíveis, regularidades e tendências observáveis, por isso coloca-se 

em questão se esta será a aproximação mais adequada para estudar algo, como 

os processos humanos e sociais, que são abrangentes, dinâmicos e enleados 

(Craveiro, 2007, p. 202). 

Por este motivo, na segunda metade do século XX, o paradigma positivista foi 

substituído pelo construtivista (Cook & Campbell, 1979) e, nesta base, emerge a 

abordagem metodológica qualitativa como orientadora da investigação em educação no 

sentido de permitir uma melhor compreensão das realidades complexas que são o seu 

objeto de estudo. Como refere Craveiro (2007), “nesta abordagem, pretende-se 

interpretar em vez de mensurar e procura-se compreender a realidade tal como ela é, 

experienciada pelos sujeitos ou grupos a partir do que pensam e como agem (seus 

valores, representações, crenças, opiniões, atitudes, hábitos)” (p. 202). 

As diferenças entre estas duas abordagens metodológicas têm suscitado um 

extenso debate junto da comunidade académica, especialmente, do ponto de vista da 
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sua base filosófica. No entanto, Brannen (1992) refere que a distinção mais comum 

entre estas duas abordagens se situa a nível dos métodos utilizados, nomeadamente, 

no processo de recolha, organização e análise dos dados. Como refere Graff (2011), 

“quantitative researchers typically focus on numeric data and analysis [and] qualitative 

researchers typically focus on narrative data and analysis” (p. 47). Contudo, De 

Landsheer (1985) refere que, tanto a abordagem quantitativa, como a abordagem 

qualitativa, por si só, não são capazes de darem resposta a todas as questões que 

surgem na investigação em educação. Nas palavras de Minayo e Sanches (1993) 

Nenhuma das duas, porém, é boa, no sentido de ser suficiente para a 

compreensão completa dessa realidade. Um bom método será sempre aquele, 

que permitindo uma construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a 

dinâmica da teoria. Portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de 

oferecer elementos teóricos para a análise, o método tem que ser 

operacionalmente exequível (p. 239). 

Uma vez que estas abordagens metodológicas apresentam uma natureza 

diferenciada, há muitos autores que as consideram incompatíveis (Teddlie & 

Tashakkori, 2003) no entanto, “with the development and perceived legitimacy of both 

qualitative and quantitative research in the social and human sciences, mixed methods 

research, employing the combination of quantitative and qualitative approaches, has 

gained popularity” (Creswell, 2009, p. 203). Assim, há “autores (Serrano, 2004; Lincoln 

& Guba, 2006) que sugerem a combinação das duas [abordagens metodológicas] 

sempre que seja útil e adequado para compreender, explicar ou aprofundar a realidade 

em estudo” (Craveiro, 2007, p. 202). A abordagem de combinação de métodos, que se 

estabelece formalmente a partir do início do século XXI, continua a fortalecer-se como 

metodologia de investigação como resultado da “complementaridade entre métodos 

quantitativos e qualitativos, através da sua aplicabilidade nos diferentes momentos da 

investigação” (Craveiro, 2007, pp. 202-203). A utilização conjunta das abordagens 

quantitativa e qualitativa é justificada pelo aproveitamento das suas forças e 

potencialidades com vista à maximização da qualidade da investigação (Poeschl, 2006). 

Como tal, na investigação em educação são várias as possibilidades e combinações 

metodológicas que podem ser utilizadas (Craveiro, 2007).   

Nas palavras de Serapioni (2000):  

Os métodos quantitativos são débeis em termos de validade interna (nem sempre 

sabemos se medem o que pretendem medir), entretanto são fortes em termos de 
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validade externa: os resultados adquiridos são generalizáveis para o conjunto da 

comunidade. Ao contrário, os métodos qualitativos têm muita validade interna 

(focalizam as particularidades e as especificidades dos grupos sociais estudados), 

mas são débeis em termos de sua possibilidade de generalizar os resultados para 

toda a comunidade (p. 188). 

Assim, a combinação destas duas abordagens metodológicas permite atingir um 

grau de validade interna (através da sua componente qualitativa) e externa (na 

componente qualitativa) muito positivo o que assegura que as conclusões da 

investigação sejam “concretas e adequadas às particularidades de todos os setores 

sociais que se pretende atingir” (Serapioni, 2000, p. 189).  

Brannen (1992) refere que a combinação de métodos pode ser estruturada 

segundo várias abordagens consoante a relevância e a pertinência dos métodos 

quantitativos e qualitativos para as conclusões esperadas em cada uma das etapas 

principais do projeto ou de acordo com o momento do projeto em que cada um dos 

métodos é aplicado. Assim, de acordo com as características desta abordagem 

metodológica, e no caso concreto desta investigação, adotaremos a combinação de 

métodos como a abordagem metodológica orientadora da investigação. 

“Once a researcher has selected a mixed methods approach for a study, the next 

step is to decide on the specific design that best addresses the research problem” 

(Creswell & Clark, 2007, p. 58). Creswell (2014) afirma existirem várias tipologias para 

classificar e identificar os desenhos metodológicos aplicados à abordagem de 

combinação de métodos. Como tal, apresentam-se de seguida, em maior detalhe, essas 

tipologias elencando alguns dos seus aspetos e particularidades, de modo a justificar a 

opção feita nesta investigação. Assim, destacam-se as três principais tipologias de 

desenho desta metodologia, nomeadamente, o modelo paralelo convergente, o modelo 

explanatório sequencial e o modelo exploratório sequencial (Creswell & Clark, 2007). 

O modelo convergente paralelo, também designado por triangulação 

metodológica, é o desenho de combinação de métodos mais utilizado, sendo o seu 

principal objetivo “obtain different but complementary data on the same topic” (Morse, 

1991, p. 122) para que o problema da investigação seja melhor compreendido. Neste 

desenho, os métodos de natureza quantitativa e os de natureza qualitativa são 

aplicados, numa só fase, ou seja, na mesma janela temporal, e com um peso 

semelhante. Geralmente, neste desenho, a recolha e análise dos dados quantitativos e 

qualitativos é feita separadamente convergindo, depois, para a melhor compreensão do 
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problema de investigação (Creswell, 2014). De acordo com Creswell e Clark (2007), 

este desenho metodológico apresenta diversas vantagens, pois i) é um modelo intuitivo 

que foi o primeiro a ser apresentado na literatura e, por isso, é, frequentemente, adotado 

por investigadores que se iniciam nesta metodologia; ii) é um modelo eficiente, em que 

os dois tipos de dados são recolhidos durante a investigação, praticamente em 

simultâneo; e, iii) porque a recolha de dados quantitativos e qualitativos pode ser 

efetuada independentemente por investigadores diferentes, esta metodologia permite 

potenciar os conhecimentos ao nível da recolha e do tratamento de cada tipologia de 

dados de cada indivíduo da equipa de investigação. 

O modelo explanatório sequencial é um desenho metodológico desenvolvido em 

duas fases que se inicia com uma primeira fase de recolha e análise quantitativa de 

dados, seguindo-se de uma fase qualitativa que dá sequência à primeira (Creswell, 

2014). Neste modelo, os métodos qualitativos aplicados na segunda fase da 

investigação, devem ter em consideração as conclusões obtidas na etapa quantitativa. 

Para Creswell e Clark (2007) este desenho metodológico é de mais fácil implementação 

pois pode ser conduzido apenas por um investigador que recolhe e analisa os dados 

das duas etapas do desenho de cada vez; e o desenho metodológico torna-se apelativo 

para quem desenvolve, habitualmente, estudos quantitativos uma vez que este modelo 

apresenta um forte peso quantitativo nos métodos utilizados. 

Por fim, o modelo exploratório sequencial, à semelhança do modelo explanatório 

sequencial, é também um desenho metodológico desenvolvido em duas fases. A 

primeira, de grande pendor qualitativo ajuda o investigador a delinear e a construir a 

segunda etapa da investigação que é quantitativa. Creswell e Clark (2007) apontam 

ainda como vantagens deste modelo o facto de as suas fases serem separadas, o que 

as torna fáceis de descrever, implementar e apresentar; e a utilização de métodos 

quantitativos, torna esta abordagem que é maioritariamente qualitativa, apelativa para 

os investigadores com maior afinidade para estes desenhos metodológicos. 

Tendo em conta o problema e os objetivos inicialmente definidos para a 

investigação que se apresenta nesta tese, e analisando as características principais das 

abordagens metodológicas aqui apresentadas, optou-se pela triangulação metodológica 

como a abordagem orientadora desta investigação. Tal como esta abordagem 

metodológica exige, na presente investigação recorremos a dados de natureza 

quantitativa (QUAN), recolhidos através de inquéritos por questionários e testes de 

avaliação de conhecimentos, bem como dados de natureza qualitativa (QUAL) 
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recolhidos através de inquéritos por entrevista e de outros registos de natureza 

diversificada produzidos pelos alunos como, por exemplo, a elaboração de comentários, 

pósteres, infografias, registos fotográficos, em extensão semelhante e na mesma janela 

temporal. Estes dados, de natureza diversificada, convergem, depois, em 

complementaridade, para a melhor compreensão do problema e das questões de 

investigação propostas. Assim, de acordo com Creswell e Clark (2007), a metodologia 

adotada nesta investigação poderá ser resumida como um desenho QUAN+QUAL 

(sendo que o igual número de letras maiúsculas referente à parte quantitativa e à parte 

qualitativa simbolizam o peso e o grau de importância equivalentes destes métodos para 

as conclusões da investigação e o sinal + pretende representar o paralelismo temporal 

que ocorre entre a recolha dos dados das duas naturezas) tal como esquematizado na 

Figura 6.1.  

 

 

Figura 6.1 – Esquematização da triangulação metodológica utilizada na presente investigação (Creswell & Clark, 2007). 

 

Esta metodologia pode assumir diferentes designações de acordo com outros 

autores. Por exemplo, McMillan e Shumacher (2006) referem-se a esta triangulação 

metodológica como QUANT-QUALI sendo que o igual número de letras referentes à 

parte quantitativa e à parte qualitativa e a utilização de maiúsculas sugere o igual 

contributo e importância de cada parte para a investigação. 

 

 

6.3. Amostra 

Nesta secção apresenta-se a descrição e caracterização da amostra e do método 

de amostragem utilizado na presente investigação. 

A amostra é constituída por alunos de 26 turmas da disciplina de Físico-Química 

dos três níveis do 3.º Ciclo do Ensino Básico – 7.º, 8.º e 9.º anos – num total de 574 

QUAN + QUAL 

Interpretação dos resultados 

QUAN 
Dados e Resultados 

QUAL 
Dados e Resultados 
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alunos. Na Tabela 6.1 apresenta-se uma caracterização sumária e holística da amostra 

em estudo. 

 

Tabela 6.1. 

Caracterização sumária da amostra utilizada na investigação. 

 

Ano de escolaridade 
N.º de participantes 

Total por ano 
GE GC 

7.º ano 138 alunos 38 alunos 176 alunos 

8.º ano 279 alunos 68 alunos 347 alunos 

9.º ano 25 alunos 26 alunos 51 alunos 

Total por grupo 442 alunos 132 alunos 574 alunos 

 

A amostra era constituída por 273 rapazes (    ) e 301 raparigas (    ) pertencentes 

a uma escola da cidade do Porto, duas de Vila Nova de Gaia e uma da cidade de 

Estarreja, que no âmbito desta investigação designamos, respetivamente, por Escolas 

A, B, C e D. Desta amostra, 442 alunos fazem parte do grupo experimental (GE) – no 

qual foi o implementado o programa de intervenção – e 132 pertencem ao grupo de 

controlo (GC) – o qual não foi intervencionado. Complementando a informação já 

apresentada, na Tabela 6.2 encontra-se uma caracterização mais pormenorizada da 

amostra. Os alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos das turmas participantes apresentam uma 

média de idades de 12, 13 e 14 anos, respetivamente. Devido ao baixo número de 

alunos participantes de ambos os grupos que apresentam retenções (18 alunos), pode 

concluir-se que o aproveitamento escolar da amostra é satisfatório. 

A amostra apresenta uma distribuição bastante equitativa relativamente ao sexo 

dos participantes, em particular no que diz respeito ao grupo experimental. A exceção 

verifica-se na turma do 9.º ano do GE onde esse desvio é mais significativo (36% de 

participantes do sexo masculino e 64% de participantes do sexo feminino), porém, como 

veremos de seguida, as turmas de 9.º ano correspondem ao grupo menos representado 

na amostra. O grupo experimental da amostra utilizada é constituído por 31% de alunos 

do 7.º ano, 63% de alunos do 8.º ano e apenas 6% de alunos do 9.º ano de escolaridade. 

Esta assimetria na distribuição da amostra, deve-se, essencialmente à distribuição de 

serviço dos professores que se mostraram interessados em colaborar na investigação 

pelo que, a discussão dos dados e as conclusões desta investigação estarão mais 
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focadas nos grupos de alunos mais representativos da amostra, isto é, nos 7.º e 8.º anos 

de escolaridade. 

 

 

Tabela 6.2. 

Caracterização detalhada da amostra utilizada na investigação. 

 

 7.º ano 

(média de idades: 12) 

8.º ano 

(média de idades: 13) 

9.º ano 

(média de idades: 14) 
Total por 
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 GE GC GE GC GE GC 
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42 

20    

22    

1 

14 

10    

4    

– – – – – – – – 3 

56 

30    

26    
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2 

56 

28    

28    

– – 5 

148 

60    

88    

– – – – – – 7 

204 

88    

116    
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C
 

2 

40 

16    

24    

– – 1 

12 

7    

5    

4 

68 

27    

41    

1 

25 

9    

16    

1 

26 

16    

10    

9 

17 

75    

96    

E
s
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D
 

– – 1 

24 

12    

12    

6 

119 

68    

51    

– – – – – – 
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63    
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138 

64    

74    
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38 

22    

16    

12 
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135    

144    
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68 

27    

41    
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9    

16    

1 

26 

16    

10    

26 
574 

273    

301     
8 turmas 

176 alunos 

86    + 90    

16 turmas 

347 alunos 

162    + 185    

2 turmas 

51 alunos 

25    + 26    

 

 

No que diz respeito ao método de amostragem, a amostra utilizada é uma amostra 

por conveniência (Cohen et al., 2007) selecionada entre a população de alunos das 

turmas que os professores, que se mostraram interessados e motivados para colaborar 

nesta investigação, lecionavam. É, portanto, uma amostra não probabilística cuja 

principal vantagem reside na sua praticidade pois permite selecionar uma amostra da 

população que é acessível e que, apesar de não ser representativa da população pode 

traduzir-se, pela sua dimensão e diversidade, numa boa imagem do universo estudado. 
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As turmas de Físico-Química que integraram os GE eram lecionadas pelos nove 

professores que colaboraram nesta investigação e que implementaram, no terreno, as 

estratégias de intervenção desenvolvidas. Os GC foram selecionados com base em 

outras turmas lecionadas pelos professores de Físico-Química colaboradores da 

investigação (três turmas) ou recorrendo a turmas do 3.º Ciclo do Ensino Básico 

lecionadas por outros professores de Físico-Química dessas mesmas escolas que 

também se disponibilizaram para colaborar nesta investigação cedendo parte das suas 

aulas para que fossem aplicados os instrumentos de recolha de dados junto destes 

alunos (quatro turmas). Não obstante a variável professor não se manter constante (por 

restrições de turmas dos professores de Físico-Química colaboradores da 

investigação), procurou-se que as turmas pertencentes aos GE e aos GC fossem as 

mais equivalentes entre si, isto é, que apresentassem nível de aproveitamento, taxas de 

retenção e a distribuição de sexo semelhantes. Este facto permite que os resultados 

obtidos possam ser comparáveis.  

Relativamente aos nove professores que lecionam as turmas dos GE, importa 

referir que estes eram todos do sexo feminino, com uma média de idades de 51 anos e 

que, na sua maioria, pertenciam aos quadros das escolas onde lecionavam. Apenas um 

dos professores se encontrava vinculado com a escola através de um contrato de 

trabalho a termo certo o que condicionou o processo de recolha de dados, tal como se 

descreve adiante na secção 6.5.3. É também importante referir que os professores 

envolvidos no programa de intervenção possuem vários anos de experiência na 

lecionação dos vários níveis de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico (com uma 

média de 20 anos de experiência de lecionação a este nível) tendo uma formação 

académica de base na área da Físico-Química com vertente educacional (sendo seis 

professores licenciados, três mestres e um doutor). 

Todos os intervenientes participaram nesta investigação de forma voluntária. 

Como referido, os professores envolvidos acederam, voluntariamente, ao nosso pedido 

de colaboração. Também os alunos tiveram liberdade para decidir sobre a sua 

participação na investigação sem que isso acarretasse qualquer prejuízo ao nível da 

sua avaliação formal. Adicionalmente, foi assinado pelos professores e pelos 

encarregados de educação dos alunos um consentimento informado sobre a sua 

participação no estudo (Ver Anexo VII) onde se descreviam as dinâmicas em que 

estariam envolvidos, se recolhia a autorização para a sua participação na investigação 
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e se garantia o tratamento de todos os dados pessoais de forma anónima e confidencial 

e de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

 

6.4. Descrição da implementação das estratégias de intervenção 

adotadas 

No sentido de dar resposta às questões de investigação, e de cumprir os objetivos 

previamente apresentados no capítulo I desta tese, procedeu-se à análise do impacto 

da participação dos alunos no projeto de ciência cidadã PVC – Perceiving the Value of 

Chemistry behind water and microplastics dedicado à monitorização da qualidade das 

águas costeiras na: i) aprendizagem de conteúdos de Química, ii) afetividade dos alunos 

perante a ciência e perante a disciplina de Físico-Química e iii) promoção da consciência 

ambiental.  

As estratégias de intervenção adotadas durante a fase de intervenção deste 

projeto foram desenhadas e elaboradas por nós, assim como todos os recursos 

necessários à sua adequada execução. Tal como apresentado no capítulo V, este 

projeto apresenta uma abordagem de ciência cidadã para o ensino da Química 

contextualizada com a problemática da qualidade das águas costeiras e do lixo marinho, 

em particular, da sua poluição por plásticos. Assim, as dinâmicas desenhadas cruzam-

se, de forma transversal, com os conteúdos de Química definidos para disciplina no 3.º 

Ciclo do Ensino Básico. Adicionalmente, o projeto permite a exploração de novos 

conteúdos para além daqueles apresentados no currículo formal da disciplina. 

Neste sentido, o primeiro passo para a implementação do programa de 

intervenção no terreno foi dado com o estabelecimento de vários contactos, via correio 

eletrónico, com vários professores de Físico-Química no sentido de apresentar o projeto 

PVC e de solicitar a sua colaboração para a implementação do projeto junto dos seus 

alunos. Após este contacto, e antes da implementação do projeto no terreno, reunimos 

com os professores que demonstraram interesse em colaborar connosco, para 

conhecerem melhor o projeto de investigação e os seus intentos, bem como o nível de 

colaboração e de envolvimento que necessitávamos deles para levar a cabo a 

investigação. Uma vez que os nove professores se mostraram disponíveis para 

colaborar, de acordo com as necessidades da investigação, estes entraram em contacto 

com os Conselhos Pedagógicos das suas escolas que consentiram também a 

colaboração na investigação e, em particular, que autorizaram a inclusão de algumas 
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das atividades propostas no plano anual de atividades das turmas participantes. Assim, 

após o consentimento informado dos alunos e dos seus encarregados de educação 

sobre a sua participação no estudo, deu-se início à implementação das estratégias de 

intervenção junto das turmas participantes durante as aulas de Físico-Química, na 

maioria dos casos, ou nas aulas de Projeto, como aconteceu na Escola B, que eram 

lecionadas pelos professores de Físico-Química. Ao longo de todo o trabalho de campo, 

acompanhou-se de perto os professores, através de contactos regulares presenciais, 

telefónicos ou via correio eletrónico, apoiando a implementação das várias fases da 

intervenção do projeto de investigação e dos instrumentos de recolha de dados. 

Atendendo aos objetivos que orientam a presente investigação, e tal como já 

descrito no capítulo V, planeou-se e implementou-se um conjunto de estratégias e de 

recursos que promovessem a aprendizagem da Química e o desenvolvimento de 

competências durante os três principais momentos de intervenção do projeto PVC 

(Etapas I, II e III). Cada uma destas três principais etapas da implementação do projeto 

PVC junto dos alunos decorreu em três momentos distintos com dinâmicas e objetivos 

diversos, tal como de apresenta, de forma sumária, na Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2 – Cronograma da implementação do projeto PVC nas escolas. 

 

A Etapa I deste projeto – Tarefas online de consciencialização – foi desenvolvida 

para promover uma proximidade inicial e uma maior afetividade e conhecimento dos 

alunos para com o contexto explorado. Neste sentido, foi desenvolvido um conjunto de 

tarefas de consciencialização de natureza diversificada que foram realizadas online e 

de forma assíncrona na plataforma Moodle, de onde resultaram um conjunto de registos 

realizados pelos alunos. A Etapa II – Tarefas prático-laboratoriais – contemplou duas 

partes distintas: a recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de 
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microplásticos nas águas costeiras (Parte I) e a identificação qualitativa de plásticos 

recolhidos nas praias (Parte II). Para a implementação desta etapa foram desenvolvidos 

dois kits pedagógicos específicos (um para a recolha e análise de parâmetros físico-

químicos e deteção de microplásticos nas águas costeiras e outro para a identificação 

qualitativa de plásticos) contemplando materiais, reagentes, protocolos e procedimentos 

de segurança que permitiam aos alunos, desenvolverem as atividades propostas no 

sentido de promover o conhecimento de Química e o desenvolvimento de competências 

gerais e específicas contempladas no currículo da disciplina bem como competências 

de dimensão atitudinal. No final do programa de intervenção, os alunos estiveram 

envolvidos na Etapa III – Comunicação e divulgação dos resultados – que, como o 

próprio nome indica, está direcionada para a comunicação científica e para a divulgação 

dos resultados obtidos pelos alunos ao longo do projeto PVC. Neste sentido, de seguida, 

passamos à descrição detalhada das estratégias de intervenção adotadas durante as 

várias etapas do projeto PVC. 

 

 

6.4.1. Etapa I - Tarefas online de consciencialização 

A primeira etapa de implementação do projeto PVC era constituída por seis tarefas 

virtuais assíncronas realizadas na página do projeto, na plataforma Moodle. Antes da 

participação nesta etapa, os alunos dos GE, foram divididos em pequenos grupos de 

trabalho de dois a cinco elementos, consoante a dimensão das turmas, num total de 123 

grupos. Estes grupos foram estabelecidos pelos professores das turmas tendo em conta 

os grupos de trabalho que, habitualmente, são formados para as aulas laboratoriais da 

turma e mantiveram-se ao longo de todo o programa de intervenção. Deste modo, foi 

atribuída uma conta de utilizador na plataforma Moodle a cada grupo de alunos e a cada 

um dos nove professores envolvidos no projeto. Como referido no capítulo V, a página 

do projeto PVC desenvolvida na plataforma Moodle teve como principal foco o 

acolhimento das tarefas desenvolvidas nesta primeira etapa do projeto.  

No que concerne especificamente às tarefas online de consciencialização para a 

importância da Química na sociedade e para as problemáticas ambientais como a 

poluição dos oceanos por plásticos e microplásticos, cada uma das seis tarefas 

desenvolvidas estava, inicialmente, prevista para ser disponibilizada a cada três 

semanas tendo os alunos em média 15 dias para a sua conclusão. No entanto, 

verificaram-se alguns ajustes a este planeamento inicial uma vez auscultados os alunos 
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e professores participantes. Tal deveu-se ao facto de em determinados momentos do 

ano letivo, se verificar uma sobrecarga de trabalhos e de estudo, exigidos pelas várias 

disciplinas, pelo que os alunos acabavam por necessitar de mais tempo para poderem 

concluir as tarefas propostas no projeto PVC. Na Tabela 6.3, apresenta-se a 

calendarização destas tarefas. 

 

Tabela 6.3. 

Calendarização da Etapa I - tarefas de consciencialização online. 

 

Tarefa Data de início Data de conclusão 

1 It’s all about Chemistry 11/11/2018 24/11/2018 

2 P3: “P” de plástico … “P” de poluição … 

“P” de Portugal 
02/12/2018 15/12/2018 

3 Happy New Year: tanta diversão como 

poluição! 
22/12/2018 12/01/2019 

4 Dos MACRO aos microplásticos 20/01/2019 02/02/2019 

5 Os microplásticos no mar: Jogar para 

sensibilizar 
10/02/2019 09/03/2019 

6 Microplásticos no mar: um perigo 

invisível  
03/03/2019 23/03/2019 

 

A tarefa 1 decorreu dentro do prazo de 15 dias previamente estipulado. No 

entanto, a segunda tarefa coincidiu com uma época onde se acumulavam momentos de 

avaliação e de realização de tarefas para as várias disciplinas, devido à proximidade 

com o final do primeiro período letivo. Por esse motivo, após auscultarmos a opinião dos 

professores, acabamos por prolongar a conclusão da tarefa por mais uma semana, para 

que, já no período da pausa letiva do Natal, os alunos pudessem realizá-la. A terceira 

tarefa, por ser uma tarefa disponibilizada durante a pausa letiva do Natal, considerou-

se adequado que tivesse uma natureza distinta das anteriores (envolveu o registo 

fotográfico de comportamentos ambientalmente desajustados) e uma duração superior 

para que os alunos que, eventualmente, não submetessem os seus registos durante a 

pausa letiva, o pudessem submeter logo após o início do segundo período letivo. Já 

para tarefa 4, apesar de ser a primeira tarefa constituída por duas partes distintas, 

considerou-se adequado o período de duas semanas para a sua conclusão. No caso da 

tarefa 5, devido à sua natureza criativa – a criação de um póster ou infografia sobre o 

processo de formação dos microplásticos e as suas consequências para o ambiente e 

para o Homem, –exigiu uma maior dedicação dos alunos para sua realização pelo que 

o prazo habitual de 15 dias para a sua conclusão foi duplicado, sobrepondo-se já a sua 
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conclusão com o início da tarefa 6. Esta última tarefa da Etapa I do projeto PVC dividiu-

se em três partes que decorreram em momentos distintos pelo que a sua duração inicial 

foi de três semanas.  

Um cronograma com o planeamento das tarefas online de consciencialização foi 

fornecido aos alunos no momento inicial da implementação do programa de intervenção. 

Este cronograma foi impresso e afixado em cada uma das salas de aula das turmas 

para que este estivesse sempre à sua disposição. Esse cronograma estava também 

disponível no calendário do Moodle que notificava os participantes do início e do fim de 

cada tarefa. Ainda assim, sempre que uma nova tarefa era disponibilizada na página do 

projeto PVC, os professores de Físico-Química, tinham o cuidado de, na primeira aula 

dessa semana com as turmas envolvidas no projeto, relembrarem que a atividade 

estava disponível, qual era o prazo para a sua conclusão e qual o endereço da página 

do projeto PVC a que tinham de aceder. Na sequência, durante o período em que as 

tarefas se encontravam disponíveis, os professores alertavam com frequência os alunos 

para a sua realização pois, após o prazo estabelecido para sua conclusão, ficariam 

impossibilitados de submeterem as suas respostas ou os seus materiais na página do 

projeto. Excetuando a primeira tarefa que foi realizada em aula para os professores 

poderem auxiliar os alunos a navegarem pela página do projeto, nomeadamente para 

estes aprenderem a aceder à página do projeto, inserirem as suas credenciais de 

acesso, consultarem as tarefas e saberem como fazer a submissão das suas respostas, 

na maioria das vezes, os alunos realizavam as tarefas em momentos extra-aula. 

Após a conclusão das tarefas de consciencialização online, iniciou-se um outro 

momento da implementação do projeto PVC: a Etapa II - Tarefas pratico-laboratoriais 

tal como se apresentou no cronograma da Figura 6.2, e se descreve com mais detalhe 

de seguida. 

 

 

6.4.2. Etapa II – Tarefas prático-laboratoriais 

Após o período de outono e inverno (ou seja, aproximadamente durante cinco 

meses) em que decorreram as tarefas online associadas da Etapa I do projeto PVC, já 

na primavera (final do mês de março) deu-se início à intervenção prático-laboratorial 

que se iniciou com a recolha de águas costeiras e de plásticos encontrados nas praias. 

A menção às estações do ano em que se desenrolaram as etapas iniciais do projeto 

PVC é relevante no sentido em que, foi necessário estarem reunidas as condições 
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meteorológicas adequadas para que os alunos pudessem proceder à recolha das águas 

costeiras em segurança. Por este motivo, decidiu-se que a Etapa I do projeto PVC teria 

a extensão de cinco meses para permitir um trabalho de consciencialização mais 

sistemático e para que a etapa prático-laboratorial decorresse durante os meses de 

primavera. 

Nesta etapa, foi implementado um conjunto de estratégias pedagógicas e de 

recursos desenhados e criados para envolver os alunos (em duas partes): na recolha e 

análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas costeiras 

(Parte I) e na identificação qualitativa de plásticos recolhidos nas praias (Parte II). A 

implementação destas partes da Etapa II do projeto PVC são descritas com maior 

detalhe nesta secção. 

 

 

6.4.2.1. Parte I – Recolha e análise de parâmetros físico-químicos e 

deteção de microplásticos nas águas costeiras 

A recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas 

águas costeiras só foi possível devido à organização de uma saída de campo 

coordenada pelos professores de Físico-Química participantes no projeto PVC. Importa 

referir que estas saídas de campo foram realizadas contando também com a estreita 

colaboração das coordenações pedagógicas das escolas e dos colegas de outras 

disciplinas, nomeadamente de Ciências Naturais e de Geografia, no sentido de se 

potenciar a interdisciplinaridade e de se maximizar o potencial pedagógico da atividade. 

A saída de campo a uma região costeira próxima das respetivas escolas, 

nomeadamente, nas cidades de Vila Nova de Gaia, Porto e Murtosa, teve a duração de 

meio dia e decorreu em alguns dias dos meses de março e abril de 2019. Os professores 

organizaram as saídas de campo de modo conveniente tentando conciliar esta etapa do 

projeto PVC com o calendário escolar dos alunos e com as condições climatéricas. 

Assim, os alunos das Escolas A, B e C visitaram as respetivas praias durante algumas 

das manhãs letivas enquanto os alunos da Escola D visitaram a praia numa das suas 

tardes livres de acordo com a disponibilidade dos professores envolvidos. Assim, na 

Tabela 6.4 apresentam-se os momentos em que cada uma das escolas realizou as 

saídas de campo à praia. 
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Tabela 6.4. 

Calendarização das saídas de campo promovidas na Parte I da Etapa II do projeto 

PVC. 

 

Escola 
Datas das visitas à praia   

(2019) 

A 6 de abril 

B 25 a 29 de março 

C 1 a 4 de abril 

D 25 a 29 de março e 24 a 26 de abril 

 

Tal como descrito no capítulo V, a Etapa II do projeto PVC foi concebida para ser 

implementada em dois momentos: 1) na praia, aquando da recolha das amostras de 

água, com a análise de alguns dos seus parâmetros físico-químicos como a 

temperatura, o pH, a turbidez, o oxigénio dissolvido e as concentrações de nitratos; e 2) 

no laboratório com a determinação da salinidade e a deteção dos microplásticos 

presentes nessas águas. Como tal, para o desenvolvimento do kit usado para a 

realização das tarefas da Etapa II, teve-se em consideração quer os objetivos 

pedagógicos das atividades em causa, quer a sua portabilidade para que permitisse a 

análise de alguns parâmetros das águas costeiras diretamente na praia. Neste sentido, 

tendo em conta o número de grupos de trabalho participantes em cada escola, foram 

distribuídos vários destes kits pedagógicos para garantir que todos os alunos tivessem 

a oportunidade de realizar as atividades propostas tal como se apresenta na Tabela 6.5. 

Note-se que cada um destes kits, permitia, em média a realização de 25 ensaios – 

motivo pelo qual às escolas B, C e D foram fornecidos 2 kits pedagógicos. No entanto, 

à Escola B, foram distribuídos reagentes adicionais para que pudessem ser realizados 

até 70 ensaios no conjunto dos kits fornecidos de modo a que os alunos pudessem 

realizar e replicar alguns dos testes em caso de erro experimental ou de confirmação de 

resultados.  
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Tabela 6.5. 

Distribuição pelas escolas dos kits pedagógicos de recolha e análise de parâmetros 

físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas costeiras. 

 

Escola Nº de grupos de trabalho Nº de kits fornecidos 

A 10 1 

B 48 2* 

C 28 2 

D 37 2 

 

No momento da chegada à praia, os professores de Físico-Química responsáveis 

pela atividade, alertaram os alunos para os perigos associados ao mar e para as regras 

de segurança a cumprir durante a toda a atividade. Posteriormente, estes professores 

coordenaram os momentos de recolha das águas e supervisionaram a realização das 

análises dos parâmetros físico-químicos das águas e o registo dos resultados (Figura 

6.3) para que tudo decorresse em segurança. 

 

 

 

Figura 6.3 – Recolha das águas costeiras e análise dos seus parâmetros físico-químicos: Recolha das águas (A), 
determinação de: turbidez (B), pH (C) e concentrações de nitratos e de nitritos (D).  

A B 

D C 
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Durante a saída de campo, no que diz respeito às atividades diretamente 

relacionadas com a implementação do projeto PVC, cada grupo de alunos demorou, 

aproximadamente, uma hora a realizar a recolha da amostra de água e cerca de uma 

hora a realizar as análises físico-químicas das águas costeiras (temperatura, pH, 

turbidez, concentrações de nitratos e de nitritos e oxigénio dissolvido). Nas duas 

semanas seguintes, em duas aulas laboratoriais de aproximadamente uma hora cada, 

os grupos de alunos realizaram, tal como previsto, as análises físico-químicas 

complementares das águas costeiras: a determinação da salinidade da água do mar e 

a deteção dos microplásticos presentes nessas águas que ficaram acondicionadas em 

condições de baixa luminosidade e temperatura. Na primeira aula laboratorial, os alunos 

prepararam uma montagem para realizar: 1) a peneiração da amostra de 1L de água 

para eliminar os resíduos de maiores dimensões recorrendo à rede de porosidade 0,5 

mm, seguindo-se 2) a filtração da água recorrendo-se ao filtro de nylon. Após a filtração, 

100 g da amostra foram colocados num cristalizador. Na segunda aula laboratorial, 

depois de todo o solvente estar evaporado, determinou-se a sua salinidade. 

Os alunos detetaram ainda os microplásticos presentes na amostra de água 

recolhida através de uma análise visual dos resíduos sólidos que ficaram retidos na 

peneira e no filtro, recorrendo ao uso do microscópio digital fornecido no kit pedagógico 

de recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas 

águas costeiras (Araújo et al. 2020). Como o kit fornecido apenas continha um 

microscópio, os grupos de alunos tinham de realizar um de cada vez esta tarefa. Assim, 

os restantes alunos estiveram envolvidos noutras atividades como a análise visual dos 

resíduos de maiores dimensões retidos na peneira ou na conclusão da ficha de registos 

fornecida (Ver Anexo III), onde deviam fazer o registo do local de amostragem, dos 

resultados obtidos para parâmetros analisados, bem como a resposta a um conjunto de 

questões sobre a atividade desenvolvida. Ainda durante este momento, alguns dos 

alunos tiveram oportunidade para fazer o registo na plataforma do projeto de ciência 

cidadã EarthEcho Water Challenge para depois publicarem os seus resultados dos 

parâmetros físico-químicos das águas costeiras analisadas, tal como se descreve 

adiante na secção 6.4.3. da presente tese. 
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6.4.2.2. Parte II – Identificação qualitativa de plásticos recolhidos 

nas praias 

A segunda parte prático-laboratorial da Etapa II do projeto PVC visava a 

identificação qualitativa de plásticos de maiores dimensões através da aplicação de uma 

marcha sistemática de identificação de plásticos (Criateste, 2018). 

O momento inicial desta tarefa ocorreu aquando das saídas de campo 

organizadas pelos professores para a recolha e análise das águas costeiras. Durante 

esses momentos, para além da recolha das águas das praias, os grupos de alunos 

tiveram também a oportunidade de recolherem plásticos de maiores dimensões que 

poluíam aquelas praias. Assim, para além da ajuda na limpeza das praias, procurou-se 

promover a consciencialização e a sensibilização para a problemática do lixo marinho, 

em particular da poluição das praias por plásticos. Dos plásticos recolhidos, os alunos 

reservaram, pelo menos uma amostra de maiores dimensões, para posterior análise 

laboratorial, visando potenciar a aprendizagem de conteúdos básicos de Química dos 

polímeros, e de alguns outros conceitos de Química, bem como o desenvolvimento de 

competências laboratoriais dos alunos. 

Cada kit pedagógico de identificação qualitativa de plásticos, permitia a 

implementação, em simultâneo, das atividades propostas por até oito grupos de alunos 

(cada turma, estava dividida, em média, em cinco grupos de trabalho, no entanto, o 

número máximo de grupos por turma era oito), pelo que, foram distribuídos kits 

pedagógicos pelas escolas participantes no projeto PVC de acordo com as suas 

necessidades. Adicionalmente, foi fornecido um conjunto de reagentes e solventes 

adicionais para que os professores pudessem replicar esta atividade com outros alunos. 

Na Tabela 6.6 encontra-se informação sobre a distribuição destes kits pedagógicos para 

a identificação qualitativa de plásticos pelas escolas tendo em conta os grupos de alunos 

participantes. 

 

Tabela 6.6. 

Distribuição pelas escolas dos kits pedagógicos de identificação qualitativa de 

plásticos. 

 

Escola Nº de grupos de trabalho Nº de kits fornecidos 

A 10 1 

B 48 2 

C 28 2 

D 37 2 
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Para realizarem a atividade prático-laboratorial de identificação qualitativa dos 

plásticos recolhidos das praias, os alunos exploraram o kit pedagógico recorrendo aos 

materiais de apoio por nós desenvolvidos, nomeadamente, o manual com as fichas de 

identificação dos plásticos e as suas aplicações, os protocolos experimentais para a 

realização de cada um dos testes propostos e as instruções de segurança relativas a 

todos os procedimentos (Ver Anexo IV). Os alunos iniciaram a exploração das atividades 

propostas no kit pedagógico com a preparação das amostras de plástico para análise, 

seguindo-se posteriormente o teste de aquecimento para distinguir os plásticos dos 

termofixos. Os passos seguintes eram definidos pela marcha sistemática de 

identificação de plásticos e os alunos, à medida que os realizaram, iam registando as 

suas observações na ficha de registo das observações experimentais fornecida (Ver 

Anexo V). 

A exploração pedagógica do kit foi realizada num período de duas a seis semanas 

(variando de acordo com as escolas e a sua planificação letiva) após o momento da 

recolha dos plásticos nas praias, em duas aulas laboratoriais consecutivas de 60 

minutos cada, isto é, durante os meses de abril e de maio de 2019. A duração de cada 

atividade foi variável pois, se o plástico desconhecido a analisar fosse um termofixo, os 

alunos apenas teriam de realizar a preparação das amostras e o teste de aquecimento 

sendo a atividade, neste caso, de curta duração. Nestas situações, foi sugerido aos 

alunos que realizassem a identificação de um outro plástico desconhecido para 

maximizar o desenvolvimento de competências laboratoriais e a aprendizagem de 

conteúdos de Química. Em oposição, se o plástico desconhecido fosse, por exemplo, 

uma amostra de PVC, a sua identificação qualitativa envolveria, para além da 

preparação das amostras e do teste de aquecimento, cinco testes físico-químicos 

adicionais, em particular os testes químicos e de solubilidade, cujos tempos de espera 

para que se observe a ocorrência de reações químicas ou das dissoluções tornam a 

atividade adequada para 120 minutos de aula (recordar a marcha sistemática de 

identificação de plásticos apresentada na Figura 5.7). 

Na Figura 6.4 apresentam-se alguns registos fotográficos da realização da 

atividade de identificação qualitativa dos plásticos utilizando o kit pedagógico fornecido. 
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Figura 6.4 – Implementação da atividade prático-laboratorial de identificação qualitativa de plásticos. 

 

Após a realização da atividade, houve lugar a um momento de partilha e discussão 

dos resultados encontrados pelos vários grupos de alunos, no sentido de se perceberem 

possíveis tendências relativamente aos tipos de plásticos mais comuns encontrados nas 

praias e que constituem o lixo plástico marinho. Esses resultados foram posteriormente 

partilhados com a comunidade escolar e com as famílias nos momentos de divulgação 

promovidos na Etapa III do projeto PVC como se apresenta de seguida.  

 

 

6.4.3. Etapa III – Comunicação e divulgação dos resultados 

A conclusão da implementação no terreno do projeto PVC fez-se com a Etapa III 

de comunicação e divulgação dos resultados e da promoção de campanhas de 

sensibilização relacionadas com o contexto em estudo. No entanto, esta foi uma etapa, 

mais ou menos, transversal a todo o programa de intervenção uma vez que, 

pontualmente, surgiu inserida em algumas das tarefas do projeto PVC desenvolvidas. 

Por exemplo, durante a Etapa I, os alunos desenvolveram pósteres e infografias com 

vista à sua exposição na sala de aula ou na escola no sentido de sensibilizar a 

comunidade escolar para o contexto do projeto. Também durante a Etapa II, os alunos 

recolheram evidências relativamente à problemática do lixo marinho, nomeadamente 

através da recolha de plásticos espalhados pelas praias e da deteção de microplásticos 

nas águas costeiras que lhes permitiram, posteriormente, na Etapa III, envolverem-se 

nos vários momentos de divulgação planeados. 

Inicialmente, durante o mês de outubro de 2018, a divulgação do projeto junto dos 

alunos intervenientes e das suas várias etapas de implementação foi realizada, numas 
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escolas, pelo investigador responsável por este projeto e, noutras, pelos professores de 

Físico-Química de acordo com a disponibilidade e a vontade de todos. Por exemplo, por 

um lado, houve professores que acharam mais adequado serem eles próprios a 

apresentarem os projetos às suas turmas, uma vez que têm uma maior proximidade 

com os alunos e consideravam que o impacto desse momento era favorecido pela sua 

intervenção. Por outro, houve professores que preferiram que fosse o investigador a 

fazer esta apresentação aos alunos porque consideravam ter um impacto mais positivo 

junto dos mesmos. Neste momento inicial, foi também divulgado o concurso que visava 

premiar os alunos que elaborassem os melhores pósteres e/ou infografias de promoção 

da consciencialização para as consequências da poluição por plásticos e por 

microplásticos (esta tarefa de desenvolvimento de recursos foi realizada, adiante, no 

âmbito da tarefa 5 da Etapa I do projeto). A promoção do concurso foi realizada 

divulgando que os dois trabalhos mais originais, criativos e de maior rigor científico iriam 

ser premiados com uma lente para acoplar à câmara de um smartphone, transformando-

o num microscópio digital portátil. 

Com o objetivo de promover também o projeto PVC junto das escolas, após a sua 

apresentação junto das turmas participantes, os professores de Físico-Química 

afixaram em locais estratégicos da escola, os pósteres de divulgação do projeto por nós 

elaborados (Ver Anexo VII). Estes pósteres ficaram também afixados nas salas de aula 

das turmas participantes para, por um lado, estes se recordarem das tarefas em que 

iriam estar envolvidos, e por outro, para que eles tivessem sempre um registo presente 

com o endereço da página do projeto PVC para consulta das atividades propostas. 

Os resultados do concurso relativo ao melhor trabalho realizado na tarefa 5 da 

Etapa I, foram divulgados, durante o mês de abril de 2019, aos professores que, 

posteriormente, transmitiram essa informação às turmas. Os elementos dos grupos de 

alunos que apresentaram os dois melhores trabalhos classificados de acordo com os 

critérios referidos receberam esse prémio, entregue pelo investigador responsável, no 

início do mês de maio de 2019, num momento da aula de Físico-Química disponibilizado 

para o efeito. A Figura 6.5 mostra o momento da entrega deste prémio a um dos grupos 

de alunos vencedores da Escola D.  
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Figura 6.5 – Entrega dos prémios relativos ao melhor trabalho realizado no âmbito da Tarefe 5 da Etapa I do projeto PVC. 

 

A divulgação dos resultados obtidos no projeto PVC na plataforma de ciência 

cidadã EarthEcho Water Challenge é um outro momento que se insere nesta etapa de 

comunicação e divulgação dos resultados obtidos. Assim, após a recolha dos dados 

relativos aos parâmetros físico-químicos das águas costeiras, seguiu-se o momento de 

partilha desses dados com projeto EarthEcho Water Challenge. Durante parte da 

segunda aula laboratorial da Etapa II da recolha e análise de parâmetros físico-químicos 

e deteção de microplásticos nas águas costeiras ou após esta, num momento não letivo, 

os vários grupos de alunos, partilharam os resultados relativos aos parâmetros físico-

químicos das águas costeiras analisados na página daquele projeto. A partilha dos 

resultados foi efetuada, no máximo, até um mês após a recolha das águas costeiras. Os 

alunos que partilharam os resultados durante a aula laboratorial fizeram-no usando os 

seus smartphones pessoais. Nos momentos não letivos, os alunos puderam fazer inserir 

os seus resultados na plataforma do projeto EarthEcho Water Challenge utilizando quer 

os recursos da escola, nomeadamente, computadores, quer os seus próprios recursos 

como computadores pessoais, smartphones ou tablets. 

Neste sentido, para efetuarem a partilha dos resultados, após acederem ao 

endereço do projeto13, os grupos de alunos tiveram de efetuar o seu registo tal como se 

apresenta na Figura 6.6.  

 

 
13 https://www.monitorwater.org/ 

https://www.monitorwater.org/
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Figura 6.6 – Página de registo no projeto EarthEcho Water Challenge. 

 

A página do projeto EarthEcho Water Challenge encontra-se em inglês. Contudo, 

os alunos tinham a possibilidade de alterar o idioma da página selecionando-o no canto 

superior direito (Ver Figura 6.6) para uma melhor compreensão das instruções de 

registo. Nesta página, os alunos procederam ao seu registo no projeto clicando em 

Inscrever-se. No processo de inscrição, os alunos inseriram os dados de autenticação 

criados para acesso à página Moodle do projeto PVC. 

Após terem efetuado o registo e posterior autenticação na página inicial do projeto 

EarthEcho Water Challenge, os alunos foram redirecionados para uma página onde 

podem partilhar alguns dos resultados obtidos durante a Etapa II do projeto PVC. Antes 

da indicação dos resultados das análises aos parâmetros físico-químicos das águas, os 

alunos tinham de indicar, obrigatoriamente, o local e o momento da análise (data e hora) 

e o número de pessoas envolvidas na análise (Figura 6.7). 

 

 

Figura 6.7 – Página do projeto EarthEcho Water Challenge para identificação do local e dos intervenientes na recolha e 
análise da qualidade das águas. 
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Posteriormente, os alunos concluíram a partilha dos seus resultados relativos à 

qualidade da água analisada preenchendo a página disponibilizada para o efeito (Figura 

6.8). 

 

Figura 6.8 – Página do projeto EarthEcho Water Challenge para partilha de resultados da qualidade das águas. 

 

Nesta etapa do projeto PVC pretendia-se também promover momentos de 

comunicação e de divulgação contendo um forte cariz de sensibilização para a poluição 

do ambiente por plásticos e, em particular, dos ambientes marinhos junto da 

comunidade escolar, uma vez que esta problemática era de interesse para as 

comunidades locais. Como tal, na senda do envolvimento dos alunos na comunicação 

dos seus resultados e dos trabalhos desenvolvidos por si, nomeadamente, pósteres e 

infografias, foram realizadas, nas escolas, exposições de sensibilização e de 

consciencialização ambiental abertas à comunidade escolar e às famílias, realizadas 

em momentos coincidentes com a entrega das avaliações de final de período em que 

os pais e encarregados de educação que se deslocavam às escolas eram convidados 

a visitar. 

No sentido de promover um maior envolvimento dos alunos em momentos de 

divulgação científica, alguns alunos, em colaboração com os seus professores de 

Físico-Química, organizaram uma palestra na sua escola. Estas palestras eram abertas 

à comunidade, em que foram convidados especialistas para apresentarem e discutirem 

os seus trabalhos de investigação na área da Química ou do Ambiente, nomeadamente 

sobre assuntos relacionados com os microplásticos. Nestes momentos de divulgação, 

os alunos envolvidos foram também intervenientes e apresentaram os trabalhos 

realizados no projeto PVC bem como os seus resultados experimentais. Por exemplo, 
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na Escola B, o investigador responsável por esta tese foi convidado a participar na 

sessão Venha tomar café com … Um mar de plástico, que decorreu no dia 24 de maio 

de 2019 e nas Escolas A e C foi também convidado para ministrar a palestra 

MicroPlásticos e o Papel da Química na Sociedade, que decorreu, respetivamente, 24 e 

a 26 de abril de 2019. Cada uma destas palestras, abertas à comunidade escolar e às 

famílias contaram com a presença de 50 a 100 pessoas, para além daqueles envolvidos 

na sua organização. Estes momentos foram planeados no sentido de permitir o debate 

entre o investigador e a audiência sobre questões relacionadas com o projeto PVC e 

com a consciencialização para as problemáticas ambientais, tendo sempre em vista a 

explicitação do papel da Química na sociedade. Estas interações permitiam também 

que alguns alunos participantes no projeto PVC tivessem a oportunidade de tomar a 

palavra para apresentarem à audiência um pouco do trabalho desenvolvido no âmbito 

do projeto PVC, bem como os seus resultados relativamente à qualidade das águas 

costeiras e à presença dos microplásticos nessas águas. Na Escola D, decorreu 

também uma palestra aberta à comunidade sobre a temática dos microplásticos que, 

por ser organizada por professores da área das Ciências Naturais, focava mais as 

consequências dos microplásticos para a fauna marinha. No entanto, alguns alunos 

participantes no projeto PVC tiveram também a oportunidade de subir ao palco para 

apresentarem os seus trabalhos tanto ao investigador convidado como à comunidade 

escolar e familiar também numa dinâmica de interatividade entre todos os 

intervenientes. 

Durante as várias etapas da implementação do projeto PVC aqui descritas, foram 

implementados alguns instrumentos de recolha de dados que permitiram a avaliação do 

impacto do programa de intervenção. Assim, nas secções seguintes deste capítulo 

descrevem-se com maior detalhe esses instrumentos de recolha de dados e as técnicas 

utilizadas para o tratamento dos dados recolhidos. 

 

 

6.5. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Como referem Carmo e Ferreira (2008), a escolha adequada das técnicas de 

recolha de dados a utilizar depende dos objetivos de investigação que se querem 

alcançar e da metodologia de investigação adotada. Assim, para avaliar o 

desenvolvimento e a implementação das várias etapas de intervenção do projeto PVC 

junto dos alunos participantes, utilizaram-se como técnicas de recolha de dados os 
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inquéritos por questionário e por entrevista e a análise documental de registos e 

produtos desenvolvidos pelos alunos. 

Em resposta aos objetivos e questões de investigação, utilizaram-se 

questionários, como pré-teste e pós-teste, para aferir as atitudes dos alunos face à 

ciência, face à disciplina de Físico-Química e face ao ambiente e à problemática do lixo 

marinho promovidas pelo envolvimento no projeto PVC. Para tal, para além da 

comparação das atitudes dos alunos antes e após a implementação do projeto PVC, foi 

também feita a comparação entre as atitudes dos alunos do grupo experimental com as 

atitudes do grupo de controlo para que fosse possível compreender o real impacto das 

estratégias intervencionadas. Do ponto de vista da recolha quantitativa de dados, para 

além dos questionários relativos às atitudes, foram também aplicados aos GE, 

questionários como testes de conhecimentos com vista à aferição da aprendizagem dos 

conteúdos de Química explorados ao longo do projeto PVC. Estes foram aplicados após 

a conclusão do programa de intervenção e, depois, após um período de quatro a seis 

meses para verificar a retenção dos conhecimentos adquiridos. A vertente mais 

marcadamente qualitativa da recolha de dados esteve assente nos registos de natureza 

diversificada produzidos pelos alunos como, por exemplo, a elaboração de comentários, 

pósteres, infografias, registos fotográficos, decorrentes das tarefas de 

consciencialização online exploradas na Etapa I do projeto PVC, e na realização de 

entrevistas, após a conclusão do programa de intervenção, a vários alunos participantes 

dos GE que se voluntariaram e aos professores coadjuvantes. Foram também 

realizadas algumas observações, e registadas sob a forma notas de campo, resultantes 

de: i) conversas informais com os professores coadjuvantes, em vários momentos de 

contacto de acompanhamento da implementação do projeto PVC; ii) observações livres 

de alguns momentos-chave do projeto PVC, nomeadamente saídas de campo para 

recolha e análise das águas costeiras e realização de algumas atividades prático-

laboratoriais; iii) momentos de comunicação científica realizados pelos alunos. 

 

 

6.5.1. Questionário de atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao 

ambiente e à problemática do lixo marinho 

De acordo com Cohen e colaboradores (2007) “the questionnaire is a widely used 

and useful instrument for collecting survey information, providing structured, often 

numerical data, being able to be administered without the presence of the researcher, 
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and often being comparatively straightforward to analyse” (p. 317). No entanto, estas 

vantagens são contrabalançadas pelo tempo gasto no seu desenvolvimento e na sua 

validação e pelas limitações dos dados recolhidos. Nas palavras destes autores “the 

researcher will have to judge the appropriateness of using a questionnaire for data 

collection, and, if so, what kind of questionnaire it should be” (p. 317). 

Assim, para a recolha de dados relativos às atitudes dos alunos, por se tratar de 

uma amostra de grandes dimensões (574 alunos), a recolha decorreu em dois 

momentos distintos (antes e após a participação dos alunos no projeto PVC) e para 

garantir que as questões eram apresentadas a todos os alunos, nos dois momentos, de 

forma semelhante, privilegiou-se a técnica de inquérito por questionário (Ghiglione & 

Matalon, 2001). Segundo McMillan e Schumacher (2006), a recolha de dados através 

do inquérito por questionário é uma das técnicas mais comuns em investigação 

educacional e que se aplica em situações semelhantes à da investigação aqui 

apresentada. 

A qualidade dos dados recolhidos encontra-se diretamente relacionada com a 

qualidade do instrumento utilizado para a sua recolha. De acordo com Coutinho (2000), 

a qualidade de um instrumento está, intimamente, relacionada com a sua validade e 

fidelidade. Para este autor, a validade de um instrumento indica se, de facto, o 

instrumento “mede aquilo que acreditamos (ou queremos) que ele meça” (p. 9), ou seja, 

o instrumento tem de ser consistente e cobrir todos os aspetos da variável que se quer 

estudar, bem como, estar adequado aos objetivos da investigação. Por outro lado, a 

fidelidade do instrumento garante que “se medirmos hoje com ele ou noutra ocasião 

(dentro de 15 minutos, depois de amanhã, daqui a um mês) obteremos os mesmos 

resultados” (Coutinho, 2000, p.4). Assim, a elaboração das escalas de atitudes, que se 

descrevem de seguida, atendeu, para além da sua fidelidade, à validade de conteúdo 

(também descrita como validade de face) e cujo objetivo é “investigar se o conteúdo dos 

itens da prova cobre os aspetos mais relevantes do constructo/conceito que o 

instrumento pretende medir” (Coutinho, 2000, p. 9). Este é um indicador de natureza 

subjetiva, e, como tal, não é possível obter um valor numérico para caracterizar este 

indicador. Atendeu-se também à validade de constructo (ou de conceito) deste 

instrumento que é “o sentido de validade mais ampla e atual” (Coutinho, 2000, p. 10). 

Para Almeida e Freire (1997) “o que está em causa neste tipo de validade é o grau de 

consonância entre os resultados obtidos no teste, a teoria e a prática a propósito das 

dimensões em avaliação” (p. 159). 
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Tendo em consideração estes aspetos, sentimos necessidade de elaborar a 

escala de atitudes face à ciência (adaptando de Schreiner & Sjøberg, 2004; Glynn & 

Koballa, 2006; Summers, 2012) e ao ambiente e à problemática do lixo marinho 

(adaptando de Teixeira, 2018) para que se apresentassem como escalas adequadas 

aos objetivos desta investigação. No que concerne à medição das atitudes face à Físico-

Química, utilizou-se a escala atitudinal validada por Neto e colaboradores (2011) que foi 

adaptada, apenas quanto aos níveis de resposta apresentados (passando de uma 

escala de 4 níveis de resposta para 7). Ou seja, em cada uma das escalas atitudinais 

utilizadas recorreu-se a uma escala do tipo Likert de 7 pontos, onde os alunos 

respondentes pudessem expressar o seu nível de concordância com cada afirmação, 

consistindo as respostas em: 1. Discordo fortemente; 2. Discordo; 3. Discordo 

parcialmente; 4. Não concordo nem discordo; 5. Concordo parcialmente; 6. Concordo; 

e 7. Concordo fortemente. Todos os itens das escalas eram fechados e foram 

respondidos por escrito pelos alunos. Tal como referem Ghiglione e Matalon (2001), 

tentou-se que as questões apresentadas no questionário fossem de grande clareza, 

sem ambiguidade e construídas evitando negações para minimizar possíveis dúvidas 

quanto à interpretação das questões apresentadas. 

As referidas escalas – face à ciência, à disciplina de Físico-Química e ao ambiente 

e ao lixo marinho – foram devidamente organizadas no Questionário de atitudes face à 

ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à problemática do lixo marinho (Ver anexo 

VIII). Para além das três escalas o questionário era constituído por uma parte inicial 

contendo um código de identificação do questionário, a identificação da escola e do ano 

de escolaridade do aluno. Este era um código sequencial de três dígitos que os 

professores associaram a cada aluno participante, de modo a que, para fins da 

investigação, os dados recolhidos fossem completamente anonimizados. Na introdução 

do questionário foram também disponibilizadas informações relativas ao tempo médio 

de resposta, aos objetivos do instrumento e à confidencialidade e ao anonimato das 

respostas. Foi ainda fornecido um contacto de correio eletrónico para que os 

respondentes pudessem colocar qualquer dúvida ou questão acerca da investigação 

realizada.  

O questionário, contendo as três escalas de atitudes, foi implementado como pré-

teste, antes do início das intervenções associadas ao projeto PVC (durante o mês de 

outubro e o início do mês de novembro de 2018), e como pós-teste, alguns meses 

depois (durante os meses de abril e de maio de 2019) após a conclusão do projeto. O 
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questionário foi respondido durante os tempos letivos dos alunos, geralmente, nas aulas 

da disciplina de Físico-Química. O tempo médio de resposta situou-se nos 25 minutos. 

Após o processo de validação do questionário, este foi submetido para apreciação 

da equipa de Proteção de Dados da Universidade do Porto que validou a sua aplicação 

junto dos alunos de acordo com o programa de intervenção (Ver Anexo IX). Foi também 

efetuado um pedido de autorização, junto da plataforma de Monitorização de Inquéritos 

em Meio Escolar, para a implementação deste instrumento que foi aprovado pelo 

Diretor-Geral da Educação (Ver Anexo X).  

 

 

6.5.1.1. Escala de atitudes face à ciência 

Tal como se referiu no capítulo IV, um dos aspetos chave na aprendizagem das 

ciências são as atitudes dos alunos.  

O desenvolvimento de atitudes positivas face à ciência pode motivar o interesse 

dos alunos para a educação e carreiras científicas (…) Porque as atitudes dos 

alunos face à ciência afetam o seu futuro escolar e as escolhas profissionais, 

medir o efeito das atitudes dos alunos é importante e requer instrumentos com 

qualidades psicométricas robustas (Neto et al., 2013). 

Após uma pesquisa intensiva de instrumentos para avaliar as atitudes dos alunos 

face à ciência, não se encontrou nenhum que fosse totalmente adequado à faixa etária, 

ao contexto e aos objetivos pretendidos para esta investigação. Assim, foi desenvolvida 

uma nova escala de atitudes face à ciência (EAC), adequada às necessidades de 

investigação. A escala foi inspirada em outros instrumentos publicados na literatura 

(Schreiner & Sjøberg, 2004; Glynn & Koballa, 2006; Abd-El-Khalick et al., 2015) 

contendo alguns itens presentes nesses instrumentos e outros de autoria própria.  

Os itens retirados da literatura foram sujeitos a uma tradução para língua 

portuguesa e, posteriormente, a uma retroversão, de novo para a língua inglesa por 

forma a garantirmos que o significado destes se mantinha apesar da tradução. Alguns 

destes itens foram ainda adaptados para evitar a negação, procurando uma 

compreensão mais fácil do seu significado. 

Para efeitos de validação de conteúdo, a EAC, que é constituída por 16 afirmações 

relativamente às quais os respondentes puderam expressar o seu grau de 

concordância, foi respondida, em primeiro lugar, por um estudante de cada ano de 

escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico, de forma a garantir a sua adequação ao 
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público-alvo, nomeadamente para que todas as afirmações apresentadas fossem 

inteligíveis e de fácil compreensão. Este ensaio serviu também para aferir um tempo 

médio de resposta à EAC que se situou nos cinco minutos. Posteriormente, a escala de 

atitudes foi submetida à opinião de dois professores especialistas em Educação em 

Ciências. Posteriormente, após auscultadas e implementadas as opiniões destes alunos 

e dos especialistas, foi elaborada uma versão final da EAC que foi depois validada, tal 

como se apresenta na secção 6.7.1,1 e aplicada, como pré-teste e como pós-teste, a 

todos os alunos envolvidos na investigação (GE e GC). 

 

 

6.5.1.2. Escala de atitudes face à disciplina de Físico-Química 

Para além de se pretender conhecer as atitudes dos alunos face à ciência, em 

geral, no âmbito desta investigação pretendeu-se também compreender atitudes que os 

alunos apresentavam perante a disciplina de Físico-Química. 

Sobre este assunto, o Questionário de Atitudes Face às Ciências Físico-Químicas 

(QAFCFQ), desenvolvido por Neto e colaboradores (2011), mostra-se adequado aos 

objetivos de investigação propostos, nomeadamente ao conhecimento da perceção dos 

alunos, no domínio afetivo, relativamente a esta disciplina no contexto utilizado (o 

QAFCFQ foi validado e implementado numa amostra com características semelhantes 

à amostra utilizada nesta investigação, nomeadamente, alunos portugueses do 3.º Ciclo 

do Básico e Secundário). Como tal, a sua estrutura manteve-se inalterada para garantir 

que a sua fiabilidade e validade não seriam afetadas. 

O QAFCFQ original apresenta 26 afirmações de resposta fechada para que os 

alunos expressassem o seu grau de concordância de acordo com uma escala tipo Likert 

de 4 pontos: onde a pontuação máxima (4 pontos) refere-se ao grau de concordância 

mais elevado e a pontuação mínima (1 ponto) corresponde ao maior grau de 

discordância. Para uma uniformização das respostas atribuídas às três escalas de 

atitudes utilizadas para uma escala de Likert com sete níveis de resposta. Como as 

opções de resposta do QAFCFQ foram alteradas optamos por submeter o questionário 

ao mesmo ensaio que a EAC e com os mesmos intervenientes. Este momento inicial 

permitiu concluir que, em média, os alunos demoraram doze minutos a responder à 

escala de atitudes. Após este momento, gerou-se uma versão da escala de atitudes face 

à Físico-Química (EAFQ) que, tal como a EAC, foi também validada (Ver secção 6.7.1.2) 
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e implementada junto dos alunos do GE e GC, antes e após a sua participação no 

projeto PVC. 

 

 

6.5.1.3. Escala de atitudes face ao ambiente e à problemática do 

lixo marinho 

O contexto subjacente ao projeto PVC merece também uma análise do ponto de 

vista atitudinal para que se compreendam as atitudes, os valores e os comportamentos 

que os alunos apresentam face a este assunto. Assim, para a aferir as atitudes dos 

alunos face ao ambiente e à problemática do lixo marinho foi desenvolvida uma escala 

de atitudes (EALM). 

Das várias escalas atitudinais encontradas na literatura, nenhuma focava os 

aspetos mais cruciais para esta investigação, nomeadamente, a questão da 

contaminação dos ambientes marinhos por plásticos e, particularmente, por 

microplásticos. Deste modo, sentimos a necessidade de desenvolver uma nova escala 

de atitudes inspirada em exemplos da literatura. Assim, a EALM é constituída por 18 

questões, 13 das quais retiradas e adaptadas da literatura (Teixeira, 2018) e cinco 

questões da nossa própria autoria. Ao contrário do que ocorreu para a EAC, não houve 

necessidade de se proceder à tradução das questões da EALM retiradas da literatura, 

uma vez que estas se encontravam já validadas em língua portuguesa. Algumas 

adaptações foram realizadas no sentido de transformar as questões que se 

encontravam na negativa em afirmativas e, uma vez que esta escala desenvolvida por 

Teixeira (2018) foi validada e aplicada para alunos do ensino superior, em algumas 

situações houve a necessidade de simplificação da linguagem tal como apontaram os 

alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico que participaram no ensaio inicial de validação da 

escala. Das respostas dadas por estes alunos concluiu-se que o tempo médio 

necessário para a conclusão das respostas à EALM foi de oito minutos. A validade de 

conteúdo da EALM foi efetuada também pelos dois especialistas em Educação em 

Ciências que estiveram envolvidos na validação das restantes escalas. Tendo em conta 

as considerações feitas pelos alunos participantes neste ensaio inicial e pelos 

especialistas, foi então elaborada a versão final da EALM que foi validada, tal como se 

apresenta na secção 6.7.1.3, e utilizada como instrumento de recolha de dados na 

presente investigação. 

 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

160 

 

6.5.2. Teste de conhecimentos 

A promoção da aprendizagem da Química é também um dos objetivos do 

programa de intervenção desenhado para esta investigação. Assim, a construção de 

instrumentos de aferição de conhecimentos torna-se essencial para que se possa 

avaliar o impacto das estratégias desenvolvidas na aprendizagem conceptual dos 

conteúdos de Química inerentes ao programa de intervenção. 

Para tal, elaborou-se um teste de conhecimentos, que é um questionário com 24 

questões fechadas, mais especificamente, de escolha múltipla (Ver Anexo XI). As 

questões apresentadas no teste de conhecimentos foram elaboradas com o objetivo de 

abrangerem os vários conteúdos de Química explorados no âmbito do projeto PVC, 

nomeadamente, conceitos relacionados com os parâmetros físico-químicos das águas 

costeiras analisados, os polímeros, as propriedades físico-químicas dos materiais e as 

técnicas, procedimentos, instrumentos e regras de segurança referentes às atividades 

prático-laboratoriais realizadas ao longo do projeto PVC. 

Considerou-se este um instrumento de recolha de dados adequado para os dados 

relativos à aprendizagem dos alunos pois, tal como referem Ghiglione e Matalon (2001), 

visto que este se destina à recolha de dados numa amostra de grandes dimensões (442 

alunos) onde se pretende que as questões sejam apresentadas a todos os respondentes 

de igual forma. Por outro lado, a aferição dos seus conhecimentos é feita, habitualmente, 

com recurso a instrumentos de avaliação que recorrem a esta tipologia de inquérito e, 

por isso, esta é uma forma que lhes é familiar para esta finalidade.  

Antes da versão final do teste ser concluída, este foi, também, respondido por um 

aluno de cada ano de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico e por dois professores 

especialistas em Educação em Química que, com os seus contributos, atestaram a 

validade de conteúdo deste instrumento. Os alunos que responderam ao teste de 

conhecimentos neste ensaio inicial demoraram, em média, 40 minutos para a sua 

conclusão pelo que a sua aplicação decorreu numa aula de 60 minutos para garantir 

que todos os alunos possuíram o tempo necessário para a sua conclusão.  

Como o teste de conhecimentos elaborado estava focado, exclusivamente, no 

contexto e nos conteúdos de Química explorados ao longo do projeto PVC, 

considerámos que os ganhos de aprendizagem que se viessem a verificar seriam 

resultantes do programa de intervenção, uma vez que, em muitas situações, dada a 

especificidade das questões apresentadas, os alunos teriam de ter participado no 

projeto para poderem responder em conformidade. Neste sentido, para os alunos do 7.º 
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ano de escolaridade, 16 das 24 questões do teste de conhecimentos abordavam 

conteúdos de Química explorados pela primeira vez no âmbito do projeto PVC como por 

exemplo, as questões 1.1 e 4.1 que se apresentam de seguida: 

1. Uma das amostras de água recolhida junto à foz de um rio apresenta uma 

turbidez de 40 JTU. A que se deve a turbidez da água da amostra? 

A. Pequenas partículas suspensas na água 

B. Pequenas partículas dissolvidas na água 

C. Outros líquidos dissolvidos na água 

D. Gases dissolvidos na água. 

 

4. Uma amostra de água recolhida na praia de Matosinhos apresenta um pH de 

7,9 e uma outra amostra, recolhida na praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia, 

apresenta um pH de 8. Ambas as amostras de água se encontravam à mesma 

temperatura: 

4.1 Seleciona a opção correta: 

A. A água da praia de Matosinhos é mais ácida que a água da praia da 

Madalena. 

B. A água da praia da Madalena é mais ácida que a água da praia da 

Madalena. 

C. A água da praia de Matosinhos é mais alcalina que a água da praia da 

Madalena. 

D. Pode considerar-se que ambas as amostras possuem igual acidez. 

 

Já para os 8.º e 9.º anos de escolaridade, apenas 14 das 24 questões envolviam 

conteúdos nunca explorados no âmbito da disciplina de Físico-Química. A título de 

exemplo, apresentam-se também duas das questões focadas em conteúdos sobre a 

Química dos polímeros presentes no teste de conhecimentos:  

8. Um plástico recolhido na praia apresenta o seguinte símbolo  que fornece 

informação acerca da composição química daquele objeto. Seleciona de que tipo 

de plástico se trata.  

A. Policarbonato (PC) 

B. Policloreto de vinilo (PVC) 

C. Poliestireno (PS) 

D. Polipropileno (PP) 
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9. O polimetil-metacrilato, conhecido por acrílico, tal como todos os polímeros, é 

formado por extensas cadeias de unidades estruturais ligadas entre si.  

9.1 A ligação que se estabelece entre as unidades estruturais num polímero é uma 

ligação  

A. Polimérica 

B. Intermolecular 

C. Química 

D. Física 

 

Por este motivo, e porque, à partida, ambos os grupos, GE e GC, seriam 

equivalentes entre si (tal como previamente explicitado), o teste de conhecimentos foi 

aplicado apenas aos alunos do GE, em dois momentos distintos, após a conclusão do 

programa de intervenção. Este teste foi aplicado, a cada um dos alunos do GE, numa 

aula de Físico-Química após a conclusão das atividades de intervenção do projeto PVC 

(entre abril e maio de 2019) e, também, após um período de quatro a seis meses após 

a conclusão das atividades do projeto PVC (entre setembro e novembro de 2019), para 

aferir o grau de retenção dos conteúdos abordados ao longo da implementação do 

projeto PVC. 

 

 

6.5.3. Guião de Entrevista 

Tal como referem Cohen e colaboradores (2007), a utilização do inquérito por 

entrevista em investigação “marks a move away from seeing human subjects as simply 

manipulable and data as somehow external to individuals, and towards regarding 

knowledge as generated between humans, often through conversations” (p. 349). Como 

Kvale (1996) destaca, uma “interview [is] an interchange of views between two or more 

people on a topic of mutual interest” (p. 14). Assim, o inquérito por entrevista é num 

instrumento flexível de recolha de dados, permitindo a utilização de canais 

multissensoriais: verbal, não-verbal, falado e auditivo (Cohen et al., 2007). A entrevista 

é uma forma de comunicação entre o entrevistador e o(s) entrevistado(s) com vista à 

obtenção de informações relevantes para a investigação. A entrevista é controlada pelo 

entrevistador, mas, ao contrário do inquérito por questionário, a sua flexibilidade permite 

haver espaço para a espontaneidade e o entrevistador pode insistir no sentido de obter 

respostas mais completas e sobre assuntos mais profundos, sensíveis e complexos. A 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

163 

 

flexibilidade das entrevistas faz com que estas possam assumir diversos formatos de 

modo a se adaptarem às diferentes circunstâncias. “In short, the interview is a powerful 

implement for researchers” (Cohen et al., 2007, p. 349). 

Quanto ao grau de sistematização de uma entrevista, estas podem ser 

classificadas como estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas (Foddy & 

Campos, 1996; Ghiglione & Matalon, 1997; Moreira, 2004; Hill & Hill, 2009). Na presente 

investigação, recorreu-se à entrevista semiestruturada através de um conjunto de 

questões previamente elaboradas presentes nos guiões de entrevista para os alunos e 

para os professores (Ver Anexos XII e XIII). Estes guiões são instrumentos orientadores 

da entrevista “where topics and open-ended questions are written but the exact 

sequence and wording does not have to be followed with each respondent” (Cohen et 

al., 2007, p. 361) de modo a permitir ao entrevistador estender, elaborar, adicionar, 

fornecer detalhes para esclarecer ou qualificar resposta do entrevistado, abordando, 

assim, a riqueza, a profundidade da resposta e a sua abrangência.  

Os guiões elaborados para as entrevistas a alunos e professores, são constituídos 

por seis partes. A primeira parte contém um conjunto de informações a apresentar aos 

respondentes acerca dos objetivos e da estrutura da entrevista e a segunda parte, 

contém um conjunto de questões acerca da caracterização do entrevistado. As restantes 

quatro partes são constituídas por conjuntos de questões relativas ao programa de 

intervenção, ao seu impacto ao nível da aprendizagem dos alunos e das suas atitudes, 

bem como à avaliação global do desenho e da implementação do projeto PVC. 

Antes da sua implementação, os guiões de entrevista foram submetidos à opinião 

de dois especialistas em Educação em Ciências que atestaram a validade do seu 

conteúdo. Foram feitos os contactos com os professores participantes na investigação 

para agendamento das suas entrevistas e estes facilitaram também o agendamento das 

entrevistas com os alunos que se voluntariaram para participar neste momento de 

recolha de dados.  

Era nossa intenção entrevistar alunos dos grupos mais representativos da 

amostra, em particular, alunos do 7.º e do 8.º ano de escolaridade, e todos os 

professores envolvidos no programa de intervenção. Não foi possível entrevistar alunos 

da turma do 9.º ano uma vez que estes não se voluntariaram para nos concederem a 

entrevista pois, o seu foco principal de atenção estava voltado para a preparação das 

provas de avaliação externas a que estavam sujeitos no final do ano letivo. Também 

não foi possível entrevistar um dos professores envolvidos no projeto uma vez que este 
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era um professor contratado e o seu contrato de trabalho terminou logo após a 

implementação do programa de intervenção, pelo que, no momento previsto para a 

realização das entrevistas, este se mostrou indisponível para tal. 

As quatro entrevistas realizada a alunos e as sete entrevistas realizadas a 

professores decorreram entre junho e julho de 2019. Também tendo em conta a sua 

disponibilidade, as entrevistas foram conduzidas, na sua maioria, de forma individual, 

mas, houve também a necessidade de se realizarem algumas entrevistas em pequenos 

grupos: os alunos foram entrevistados em grupos de dois, três ou quatro elementos, 

totalizando 12 alunos entrevistados; também os dois professores participantes da 

Escola B, por sua solicitação, foram entrevistados em conjunto. Dependendo do número 

de intervenientes em cada entrevista e do rumo que o inquérito tomou, a duração destas 

variou entre 11 e 45 minutos. 

 

 

6.5.4. Registos realizados pelos alunos 

Como já referido, na Etapa I do projeto PVC desenvolveu-se um conjunto de seis 

tarefas que decorreram de forma assíncrona na página do projeto PVC na plataforma 

Moodle e solicitavam aos alunos outputs sob a forma de registos de diversos formatos 

que foram posteriormente analisados tal como se apresenta no capítulo seguinte desta 

tese. 

Esses registos foram efetuados pelos grupos de trabalho diretamente na página 

da plataforma Moodle dedicada ao projeto PVC. 

Na tarefa 1 – It’s all about Chemistry, que consistiu na visualização de um vídeo, 

foi solicitado aos alunos que efetuassem uma descrição do vídeo com a mensagem que 

este pretende passar e que indicassem uma área científica ou tecnológica onde a 

Química pudesse ter fortes contributos para o seu desenvolvimento. Este inquérito foi 

apresentado aos alunos sob a forma de um questionário onde a primeira questão, de 

resposta aberta, tinha o limite estipulado de 500 caracteres, incluindo espaços, e a 

segunda, de resposta restrita solicitava a apresentação de apenas uma determinada 

área. 

A tarefa 2 – P3: “P” de plástico … “P” de poluição … “P” de Portugal, propunha aos 

alunos a realização de uma pesquisa na Web guiada por palavras-chave e, como registo 

foi pedido que os estes selecionassem uma notícia que considerassem relevante para 

o objetivo proposto, indicando o seu URL, e que elaborassem um breve comentário com, 
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no máximo, 750 caracteres, incluindo espaços, sobre o papel que a química pode ter na 

problemática da poluição por plásticos. 

Como forma de registo da tarefa 3 – Happy New Year: tanta diversão como 

poluição!, foram partilhadas fotografias recolhidas pelos alunos, durante a pausa letiva 

do Natal, sobre condutas e comportamentos social e ambientalmente incorretos 

relativamente à poluição por plásticos. 

Na tarefa 4 – Dos macro aos micro(plásticos), foi apresentado aos alunos, um 

inquérito por questionário com 12 questões de resposta aberta, tendo sido elaborado 

como um guião de visualização de um vídeo. Nesta tarefa, foi ainda sugerido aos alunos 

que realizassem uma pesquisa na Web orientada por palavras-chave que lhes 

permitisse descobrir o que são microplásticos, qual a sua origem, os tipos mais comuns 

e as suas consequências para a vida marinha. Na sequência desta tarefa foi solicitado 

aos alunos que apresentassem um breve resumo das suas descobertas com um limite 

máximo de 800 caracteres, incluindo espaços. 

A tarefa seguinte, tarefa 5 - Os microplásticos no mar: Jogar para sensibilizar, 

solicitava-se aos alunos que explorassem um jogo de computador e que na sequência 

dessa exploração respondessem a um questionário de seis questões de escolha 

múltipla. Ainda nesta tarefa foi solicitado aos alunos que elaborassem um póster ou uma 

infografia acerca da temática da poluição dos oceanos por plásticos e por 

microplásticos. 

Como registos da última das tarefas de consciencialização online, a tarefa 6 – 

Microplásticos no mar: um perigo invisível, os alunos tiveram de analisar informações 

multi-representadas relativas à densidade populacional em Portugal e elaborar um 

comentário justificado, de até 750 caracteres, incluindo espaços, onde inferissem uma 

relação causa-efeito entre a densidade populacional e a concentração de microplásticos 

nos meios aquáticos. A última parte da tarefa consistiu na visualização de um vídeo em 

que foi apresentado um guião de visualização sob a forma de um inquérito por 

questionário com oito questões de resposta aberta sobre técnicas laboratoriais de 

deteção de microplásticos nas águas costeiras. 

No subcapítulo seguinte, apresentam-se algumas considerações sobre o 

processo de recolha de dados. 
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6.6. Recolha de dados 

A recolha de dados relativos à presente investigação teve início no começo do ano 

letivo 2018/2019, e antes da implementação das primeiras dinâmicas do programa de 

intervenção. A Figura 6.9, que se apresenta abaixo, sistematiza todos os momentos de 

recolha de dados e os respetivos instrumentos utilizados. Neste momento inicial, antes 

da implementação do programa de intervenção, foi aplicado, como pré-teste, a todos os 

alunos envolvidos na investigação (GE e GC) uma versão impressa do Questionário de 

atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à problemática do lixo marinho, 

que continha as escalas EAC, EAFQ e EALM. Após o término da aplicação deste 

questionário, deu-se início ao programa de intervenção junto dos GE com as atividades 

de consciencialização decorrentes da Etapa I do projeto PVC. Das várias tarefas 

solicitadas aos alunos durante esta etapa, resultaram dados de registos de natureza 

diversa e repostas a questionários que ficaram disponíveis, em formato digital, na 

plataforma Moodle, para posterior análise. Durante a Etapa II do projeto PVC, 

realizaram-se as atividades prático-laboratoriais distintas de recolha e análise de 

parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas costeiras e de 

identificação qualitativa de plásticos recolhidos nas praias. Após estas etapas, os alunos 

dos GE responderam a um teste de conhecimentos que foi aplicado pelos professores 

de Físico-Química. Por último, na Etapa III, os alunos partilharam os dados por si obtidos 

no projeto PVC com outro projeto de ciência cidadã, o EarthEcho Water Challenge, e, 

em colaboração com os seus professores, promoveram campanhas de sensibilização 

para a problemática do lixo marinho junto da comunidade escolar e familiar. Apesar de 

não haver uma recolha de dados formal relativa a este momento de divulgação do 

projeto PVC e dos seus resultados, foram obtidos alguns indicadores através da análise 

das notas de campo recolhidas pelo investigador. 

No final do programa de intervenção, foi aplicado, de novo o Questionário de 

atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à problemática do lixo marinho, 

também em versão impressa, como pós-teste, sendo questões que o constituem iguais 

àquelas que constituem o pré-teste. Neste momento, foram, também, realizadas 

algumas entrevistas a alunos voluntários dos GE e a oito dos nove professores 

participantes. Estas entrevistas foram realizadas nas escolas, em horário previamente 

acordado, e a gravação do áudio da entrevista foi consentida pelos participantes e 

estava confirmada através da assinatura do consentimento informado. Por fim, o último 

momento de recolha de dados aconteceu já no ano letivo seguinte, após as férias de 
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verão, com a aplicação do teste de conhecimentos para aferição da retenção dos 

conteúdos abordados durante o projeto PVC junto dos alunos do GE, tal como 

sistematizado na Figura 6.9. 

 

 

Figura 6.9 – Instrumentos de recolha de dados e respetivos momentos de aplicação ao longo da implementação do 
projeto PVC. 

 

 

6.7. Tratamento dos dados 

Após a recolha dos dados, segue-se a fase do seu tratamento com vista à 

obtenção de conclusões que respondem às questões e aos objetivos de investigação.  

Visto que a presente investigação segue uma combinação de métodos, mais 

precisamente uma triangulação metodológica (QUANT+QUAL,) utilizaram-se 

procedimentos estatísticos para a análise dos dados quantitativos e a técnica de análise 
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de conteúdo para o tratamento dos dados qualitativos. Assim, na Tabela 6.7, apresenta-

se uma visão esquematizada da relação entre as técnicas de recolha de dados, os 

instrumentos utilizados, os dados obtidos a partir de cada instrumento e as técnicas de 

análise de dados utilizadas. 

 

Tabela 6.7. 

Técnicas de recolha de dados, instrumentos utilizados, dados obtidos e técnicas de 

análise de dados utilizadas. 

 

Técnicas 

de recolha 

de dados 

Instrumentos de 

recolha de dados 
Dados obtidos 

Técnicas de análise de 

dados 

Procedimentos 

estatísticos 

Análise de 

conteúdo 

In
q

u
é
ri

to
 p

o
r 

q
u

e
s
ti

o
n

á
ri

o
 

EAC 
Atitudes dos alunos em relação à 

ciência 
X  

EAFQ 
Atitudes dos alunos em relação à 

Físico-Química  
X  

EALM 

Atitudes dos alunos em relação ao 

ambiente e à problemática do lixo 

marinho 

X  

Teste de 

conhecimentos 

Aprendizagem dos conteúdos de 

química abordados no Projeto PVC 
X  

In
q

u
é
ri

to
 p

o
r 

e
n

tr
e
v
is

ta
 Guião de 

entrevista a alunos 

Interação dos alunos com os kits 

pedagógicos fornecidos 

Opinião dos alunos/professores acerca 

do programa de intervenção 

Sugestões com vista à melhoria da 

dinâmica implementada. 

 X 

Guião de 

entrevista a 

professores 

 X 

R
e
g

is
to

s
 

Tarefas online de 

consciencialização 

Consciencialização para problemáticas 

ambientais e para o papel da química 

na sociedade 

X X 

O
b

s
e
rv

a
ç

ã
o

 

Notas de campo 

Indicadores acerca da implementação 

das várias etapas do projeto PVC 

acompanhamento da implementação 

do projeto PVC 

 X 

 

Habitualmente, os dados obtidos através da aplicação de questionários são de 

natureza quantitativa e, como tal, a sua análise requer o uso de procedimentos 

estatísticos. Desta análise, resultam “conclusões matemáticas [que] devem mostrar um 

certo grau de aproximação ou aderência às observações que são feitas e aos resultados 
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obtidos para o fenómeno em questão” (Minayo & Sanches, 1993, p. 241). Assim, a 

análise estatística dos dados obtidos assenta em procedimentos de estatística descritiva 

e de análise inferencial exploratória de dados que é um conjunto de métodos estatísticos 

que permitem descrever e resumir os atributos mais proeminentes dos dados obtidos a 

partir de uma amostra com grandes dimensões (Almeida & Freire, 2000). Para se 

proceder a esta análise dos dados recorreu-se aos softwares IBM SPSS Statistics 

Version 25 e Microsoft Excel que permitiram, depois, apresentar a síntese dos 

resultados obtidos em tabelas e gráficos de modo a possibilitar uma leitura e análise 

mais fácil e intuitiva dos mesmos. 

A análise de conteúdo está para o tratamento de dados qualitativos, tal como a 

análise estatística está para o tratamento de dados quantitativos. Esta é a técnica mais 

utilizada em Ciências Sociais para a análise de discursos e outras narrativas (Esteves, 

2006). Esta técnica é definida por Bardin (2009) como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) 

destas mensagens (p. 44). 

É um método muito empírico, dependente do tipo de «fala» a que se dedica e ao 

tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe pronto-a-vestir 

em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes 

dificilmente transponíveis (p. 32). 

De acordo com Henry e Moscovici (1968) os procedimentos aplicados à análise 

de conteúdos podem ser classificados como exploratórios, em que o quadro de análise 

não está, à partida, determinado e que se constrói à partida de evidências encontradas 

na narrativa, ou como fechados, onde as categorias de análise são pré-definidas, à 

partida, pelo investigador. Relativamente aos procedimentos fechados que se adotaram 

para a análise dos dados qualitativos recolhidos, Henry e Moscovici (1968) citados por 

Bardin (1977) referem que,  

Pôr em funcionamento um procedimento fechado é começar-se a partir de um 

quadro empírico ou teórico de análise de certos estados psicológicos, 

psicossociológicos ou outros, que tentam particularizar, ou então a propósito dos 

quais se formularam hipóteses ou se levantaram questões. Reúnem-se textos […] 
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Depois observam-se esses textos através de um determinado quadro teórico […], 

quadro esse pré-estabelecido e que não pode ser modificado (p. 99). 

No tratamento dos dados obtidos por análise de conteúdo, após a codificação do 

material, de acordo com as categorias pré-definidas, tenta-se interpretar os resultados 

com o objetivo de lhes atribuir significado. 

Na presente investigação, recorremos à análise de conteúdo para analisar os 

dados qualitativos que foram obtidos a partir dos registos dos alunos e das entrevistas 

semiestruturadas, realizadas aos alunos e professores. De acordo com os objetivos 

iniciais propostos para cada um destes instrumentos de recolha de dados, utilizamos 

categorias definidas à priori que orientaram a análise destes materiais. No entanto, da 

análise exploratória conduzida aos registos dos alunos emergiram, novas subcategorias 

de análise, como se refere adiante no subcapítulo 6.7.4. No caso da análise às 

entrevistas conduzidas a alunos e a professores, a análise exploratória inicial, veio 

confirmar as categorias e subcategorias de análise previamente definidas. 

 

 

6.7.1. Análise das respostas às escalas de atitudes 

As respostas dadas pelos alunos ao Questionário de atitudes face à ciência, à 

Físico-Química, ao ambiente e à problemática do lixo marinho aplicado com pré-teste e 

como pós-teste foram registadas diretamente num documento do software IBM SPSS 

Statistics. Neste documento, para além das respostas dadas por cada aluno, foram 

também introduzidas informações relativas à identificação do questionário e ao grupo 

em que o aluno respondente se enquadrava (GC ou GE). 

Cada uma das escalas de atitudes que constituem o questionário – EAC, EAFQ, 

EALM – tal como descrito anteriormente, foram submetidas aos mesmos procedimentos 

estatísticos. A sua análise foi individualizada e baseou-se em procedimentos de 

estatística descritiva e de análise fatorial exploratória com a finalidade de se conhecer 

a perceção dos alunos em relação: à ciência; à disciplina de Físico-Química; e ao 

ambiente e à problemática do lixo marinho (tal como indicado na Tabela 6.7). Os 

resultados de pré-teste e os do pós-teste, bem como os resultados do grupo 

experimental e do grupo de controlo, para cada escala foram ainda submetidos a uma 

análise comparativa com o objetivo de se compreender qual o contributo do programa 

de intervenção para as atitudes dos alunos relativamente aos temas explorados. 
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6.7.1.1 Validação da escala de atitudes face à ciência 

A validação da EAC foi conduzida com os dados resultantes do pré-teste aplicado 

antes do início do programa de intervenção. Estes dados foram submetidos a uma 

análise estatística descritiva e os resultados apresentam-se na Tabela 6.8.  

As respostas dos alunos a cada um dos itens apresentam, em geral, valores 

positivos, isto é, valores superiores ao ponto intermédio da escala utilizada. Só os itens 

“12 – Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas” (M = 3.53, DP = 1.83), “3 

– A minha família encoraja-me a ter uma profissão relacionada com a ciência” (M = 3.65, 

DP = 1.93) e “5 – Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na escola” (M = 

3.87, DP = 1.83), apresentam valores médios inferiores ao ponto intermédio da escala 

de medida. Por outro lado, os itens “7 – As aulas de ciências levam-me a questionar o 

mundo que nos rodeia” (M = 5.52, DP = 1.41), “16 – As aulas de ciência aumentaram a 

minha curiosidade sobre coisas que ainda não conseguimos explicar” (M = 5.44, DP = 

1.55), “14 – Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência” (M = 5.36, DP = 1.25) e 

“6 – Eu gosto de aprender ciência” (M = 5.32, DP = 1.42) são aqueles que apresentam 

maior valor médio nesta escala. Atendendo a que neste tópico nos guiamos pelo objetivo 

de validação da escala de atitudes face à ciência, remeteremos uma análise mais 

detalhada destes resultados para o capítulo VII. 
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Tabela 6.8. 

Análise descritiva das respostas dos alunos à EAC. 

 

Itens N Média 
Desvio 

Padrão 

1_A ciência é fácil para mim. 556 4.74 1.19 

2_Irei continuar a estudar ciência quando sair da escola. 558 4.07 1.91 

3_A minha família encoraja-me a ter uma profissão relacionada com a ciência. 552 3.65 1.93 

4_As aulas de ciências contribuem para desenvolver o meu espírito crítico. 554 4.62 1.55 

5_Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na escola. 557 3.87 1.83 

6_Eu gosto de aprender ciência. 549 5.32 1.42 

7_ As aulas de ciências levam-me a questionar o mundo que nos rodeia. 553 5.52 1.41 

8_Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na minha carreira profissional. 553 4.75 1.69 

9_Eu estou confiante de que consigo compreender ciência. 556 5.08 1.30 

10_As aulas de ciências ensinaram-me a analisar criticamente os resultados obtidos 

nas atividades laboratoriais.  

555 5.12 1.32 

11_Eu gostaria de ter uma profissão relacionada com ciência. 555 4.15 2.04 

12_Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas. 552 3.53 1.83 

13_As aulas de ciências motivam-me a procurar a explicação para as situações do 

dia a dia. 

556 4.72 1.51 

14_Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência. 551 5.36 1.25 

15_A minha família encoraja o meu interesse pela ciência. 554 4.41 1.76 

16_As aulas de ciência aumentaram a minha curiosidade sobre coisas que ainda 

não conseguimos explicar. 

556 5.44 1.55 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida utilizada: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo 

parcialmente; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

 

Uma análise fatorial exploratória foi também conduzida com estes dados com vista 

à definição das dimensões de análise presentes na EAC. Assim, realizou-se uma análise 

de componentes principais com rotação Varimax da escala de onde emergiram três 

fatores que explicam 63.4% da variância (superior ao mínimo desejável de 60%), tal 

como se pode observar na Tabela 6.9 (Costello & Osborne, 2005; Tabachnik & Fidell, 

2006). Nesta tabela, apresentam-se apenas as componentes da matriz com valores 

superiores a 0.50 (mínimo exigido de 0.40 (Field et al., 2012)) destacando-se a negrito 

as saturações superiores em cada fator. 

A Medida de Adequação da Amostra KMO = 0.938 indica que a qualidade dos 

dados é “excelente” para aplicação da análise fatorial (Field et al., 2012). O teste de 

esfericidade de Bartlett é estatisticamente significativo (χ2 (120) = 8328.98; p < .001) 

permitindo concluir que as variáveis estão correlacionadas o suficiente entre si para 

conduzir uma análise de componentes principais. 
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Tabela 6.9. 

Análise fatorial exploratória da EAC. 

 

Itens 
Fator 

1 2 3 

11_Eu gostaria de ter uma profissão relacionada com ciência. .811   

3_A minha família encoraja-me a ter uma profissão relacionada com a ciência. .795   

2_Irei continuar a estudar ciência quando sair da escola. .734   

8_Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na minha carreira profissional. .700   

15_A minha família encoraja o meu interesse pela ciência. .673   

7_ As aulas de ciências levam-me a questionar o mundo que nos rodeia.  .804  

16_As aulas de ciência aumentaram a minha curiosidade sobre coisas que ainda 

não conseguimos explicar. 

 .776  

13_As aulas de ciências motivam-me a procurar a explicação para as situações do 

dia a dia. 

 .716  

10_As aulas de ciências ensinaram-me a analisar criticamente os resultados obtidos 

nas atividades laboratoriais.  

 .627  

4_As aulas de ciências contribuem para desenvolver o meu espírito crítico.  .505  

1_A ciência é fácil para mim.   .772 

9_Eu estou confiante de que consigo compreender ciência.   .722 

14_Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência.   .632 

6_Eu gosto de aprender ciência.   .622 

12_Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas.   .567 

5_Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na escola.   .535 

% variância explicada 23.4 20.4 19.6 

Variância total explicada 63.4 

Método de Rotação: Varimax com a normalização de Kaiser. Rotação convergiu em 5 iterações. 

 

Após a condução da análise de componentes principais, procedeu-se à 

interpretação dos resultados obtidos, definindo as dimensões subjacentes a cada um 

dos fatores que emergiram da análise, tal como se evidencia na Tabela 6.10. Do 

primeiro fator resultante da análise de componentes principais emergiu a dimensão 

Futuro que engloba questões relacionadas com a influência da ciência nos percursos 

académico e profissional futuros, bem como a influência da família em escolhas 

relacionadas com a ciência. Por outro lado, o segundo fator revela a dimensão Análise 

crítica que contempla questões relacionadas com o desenvolvimento de competências, 

como a curiosidade, o espírito e o pensamento críticos, potenciadas pelas aulas de 

ciências. Por fim, a última dimensão, Afinidade, engloba questões do domínio afetivo 

face à ciência e às aulas de ciências como o gosto pela aprendizagem destas ciências 

ou a autoeficácia. 
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Tabela 6.10. 

Dimensões da EAC. 

 

Fator Dimensão Itens 

1 1. Futuro 

11_Eu gostaria de ter uma profissão relacionada com ciência. 

3_A minha família encoraja-me a ter uma profissão relacionada com a ciência. 

2_Irei continuar a estudar ciência quando sair da escola. 

8_Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na minha carreira profissional. 

15_A minha família encoraja o meu interesse pela ciência. 

2 
2. Análise 

crítica 

7_As aulas de ciências levam-me a questionar o mundo que nos rodeia. 

16_As aulas de ciência aumentaram a minha curiosidade sobre coisas que ainda 

não conseguimos explicar. 

13_As aulas de ciências motivam-me a procurar a explicação para as situações do 

dia a dia. 

10_As aulas de ciências ensinaram-me a analisar criticamente os resultados obtidos 

nas atividades laboratoriais.  

4_As aulas de ciências contribuem para desenvolver o meu espírito crítico. 

3 3. Afinidade 

1_A ciência é fácil para mim. 

9_Eu estou confiante de que consigo compreender ciência. 

14_Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência. 

6_Eu gosto de aprender ciência. 

12_Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas. 

5_Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na escola. 

 

Uma análise da consistência interna foi também conduzida. A análise da 

fiabilidade da escala (alfa de Cronbach) revela bons valores de consistência interna para 

os três fatores: 1. Futuro (0.869), 2. Análise crítica (0.821) e 3. Afinidade (0.862) tal como 

se sistematiza na Tabela 6.11. 

 

Tabela 6.11. 

Estatísticas de consistência interna da EAC. 

 

Dimensões Nº Itens Alfa de Cronbach Correlação item-total 

1. Futuro 5 0.869 0.638-0.754 

2. Análise crítica 5 0.821 0.534-0.693 

3. Afinidade 6 0.862 0.560-0.747 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0.80 para todas as dimensões, 

pelo que a fiabilidade da escala é elevada. As correlações itens-total são sempre 

positivas e com valores mínimos superiores a 0.5 para todas as situações. Portanto, 

verifica-se uma adequada consistência interna das dimensões da EAC (Briggs & Cheek, 

1986). 

A EAC foi ainda submetida a uma análise fatorial confirmatória cujos resultados, 

por não serem centrais para a validação da escala de atitudes, são apresentados, 
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detalhadamente, no Anexo XIV. Esta análise permite concluir que os itens deste 

construto: i) são significativos, ii) são consistentes, e iii) apresentam validade 

convergente. Assim, podemos concluir que as três dimensões estudadas podem ser 

utilizadas para medir as atitudes dos alunos face à ciência. 

Deste modo, para se compreender melhor de que forma o programa de 

intervenção contribuiu para mudanças atitudinais dos alunos, após a validação da EAC, 

os resultados das dimensões de análise presentes nesta escala foram, posteriormente, 

comparados com os resultados obtidos através da aplicação da EAC como pós-teste, 

tal como será alvo de apresentação no capítulo VII e de discussão no capítulo VIII da 

presente tese. 

 

 

6.7.1.2. Validação da escala de atitudes face à disciplina de Físico-

Química 

A aplicação do QAFCFQ conduziu à obtenção de resultados diferentes no que diz 

respeito às dimensões desta escala, tal como referido no capítulo IV. Ou seja, numa 

primeira análise psicométrica da escala, os autores sugeriram a existência de três 

fatores “prazer”, “facilidade e gosto pelo estudo de Físico-Química” e “utilidade da 

Físico-Química no dia a da” (Neto et al., 2011), no entanto, num estudo subsequente, a 

estrutura fatorial da escala já se apresentava diferente, sugerindo a existência dos 

fatores “prazer em aprender”, “ansiedade”, “competência” e “utilidade” (Neto et al., 

2013). Por este motivo, foi, também, conduzida uma análise estatística à EAFQ. 

Com os dados do pré-teste, foi conduzida uma análise descritiva dos resultados 

da EAFQ, tal como se apresenta na Tabela 6.12. As respostas dos alunos a cada um 

dos itens apresentam, em geral, valores positivos, isto é, valores superiores ao ponto 

intermédio da escala utilizada. Só os itens “5 – Penso que a disciplina de Físico-Química 

deveria ser obrigatória para todos os cursos” (M = 3.57, DP = 1.84) e “26 – Estudar 

Físico-Química tranquiliza-me” (M = 3.79, DP = 1.58), apresentam valores médios 

inferiores ao ponto intermédio da escala de medida. Por outro lado, os itens “24 – A 

disciplina de Físico-Química irrita-me (inv)” (M = 5.74, DP = 1.40), “10 – A expressão 

“Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável (inv)” (M = 5.68, DP = 1.46) 

e “9 – Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo (inv)” (M = 5.62, DP = 1.47) 

são aqueles que apresentam maior valor médio nesta escala. Atendendo a que neste 

tópico nos guiamos pelo objetivo de validação da escala de atitudes face à disciplina de 
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Físico-Química, remeteremos uma análise mais detalhada destes resultados para o 

capítulo VII. 

 

Tabela 6.12. 

Análise descritiva das respostas dos alunos à EAFQ. 

 

Itens N Média 
Desvio 

Padrão 

1_Divirto-me a estudar Físico-Química. 557 4.89 1.72 

2_Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-Química. 556 4.81 1.33 

3_Consigo ter bons resultados a Físico-Química sem dificuldade. 552 4.40 1.56 

4_Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade de ir à escola. 553 4.22 1.66 

5_Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para todos os 

cursos. 

555 3.57 1.84 

6_Para mim Físico-Química é uma disciplina difícil (inv). 555 4.57 1.78 

7_Estudar Físico-Química dá-me alegria. 557 4.02 1.59 

8_A Físico-Química é importante para a minha vida. 553 4.65 1.61 

9_Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo (inv). 553 5.62 1.47 

10_A expressão “Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável (inv). 548 5.68 1.46 

11_Percebo a aplicação prática da Físico-Química. 550 4.84 1.31 

12_Ir às aulas de Físico-Química é agradável. 557 5.03 1.44 

13_Para mim é fácil ser bom/a aluno/a a Físico-Química. 552 4.47 1.57 

14_Sinto que resolver as atividades de Físico-Química é útil para a minha vida. 553 4.79 1.49 

15_Quando me aparece um problema de Físico-Química tenho vontade de desistir 

(inv). 

555 5.29 1.56 

16_Gosto de estudar Físico-Química. 553 4.76 1.60 

17_Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia. 552 4.90 1.54 

18_Tenho boas notas a Físico-Química facilmente. 552 4.32 1.60 

19_Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química. 546 4.32 1.41 

20_O meu interesse pela disciplina de Físico-Química vai diminuindo ao longo do 

tempo de escola (inv). 

557 5.24 1.57 

21_Realizo as atividades de Físico-Química com facilidade. 558 4.51 1.37 

22_Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv). 554 5.38 1.60 

23_Resolver problemas de Físico-Química desanima-me (inv). 557 5.30 1.50 

24_A disciplina de Físico-Química irrita-me (inv). 553 5.74 1.40 

25_Estudar Físico-Química dá-me competência. 555 4.85 1.45 

26_Estudar Físico-Química tranquiliza-me. 556 3.79 1.58 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida utilizada: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo 

parcialmente; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

 

Com vista à definição das dimensões de análise emergentes no presente estudo, 

foi também conduzida uma análise fatorial exploratória à EAFQ. Assim, tal como para a 

EAC, realizou-se uma análise de componentes principais com rotação Varimax a escala 

donde emergiram quatro fatores que explicam 68.8% da variância (superior ao mínimo 

desejável de 60%), tal como se pode observar na Tabela 6.13 (Costello & Osborne, 

2005; Tabachnik & Fidell, 2006). Nesta tabela, apresentam-se apenas as componentes 

da matriz com valores superiores a 0.50 (mínimo exigido de 0.40 (Field et al., 2012)) 

destacando-se a negrito as saturações superiores em cada fator. Note-se que alguns 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

177 

 

itens, apesar de formulados pela afirmativa, apresentam na sua formulação atitudes 

negativas face à Físico-Química. Estes casos estão assinalados com (inv) pois 

apresentam a sua escala de medida invertida, por forma a medirem o mesmo construto 

que os restantes itens. 

 

Tabela 6.13. 

Análise fatorial exploratória da EAFQ. 

 

Itens 
Fator 

1 2 3 4 

18_Tenho boas notas a Físico-Química facilmente. .865    

3_Consigo ter bons resultados a Físico-Química sem dificuldade. .852    

13_Para mim é fácil ser bom/a aluno/a a Físico-Química. .818    

19_Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química. .808    

21_Realizo as atividades de Físico-Química com facilidade. .801    

2_Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-Química. .718    

6_Para mim Físico-Química é uma disciplina difícil (inv). .662    

11_Percebo a aplicação prática da Físico-Química. .545    

24_A disciplina de Físico-Química irrita-me (inv).  .826   

23_Resolver problemas de Físico-Química desanima-me (inv).  .798   

22_Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv).  .776   

10_A expressão “Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável 

(inv). 

 .722   

20_O meu interesse pela disciplina de Físico-Química vai diminuindo ao longo 

do tempo de escola (inv). 

 .713   

9_Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo (inv).  .680   

15_Quando me aparece um problema de Físico-Química tenho vontade de 

desistir (inv). 

 .672   

4_Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade de ir à escola.   .742  

7_Estudar Físico-Química dá-me alegria.   .733  

26_Estudar Físico-Química tranquiliza-me.   .711  

1_Divirto-me a estudar Físico-Química.   .696  

5_Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para todos 

os cursos. 

  .692  

16_Gosto de estudar Físico-Química.   .651  

12_Ir às aulas de Físico-Química é agradável.   .620  

17_Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia.    .753 

8_A Físico-Química é importante para a minha vida.    .735 

14_Sinto que resolver as atividades de Físico-Química é útil para a minha 

vida. 

   .705 

25_Estudar Físico-Química dá-me competência.    .614 

% variância explicada 21.8 18.7 17.1 11.3 

Variância total explicada 68.8 

Método de Rotação: Varimax com a normalização de Kaiser. Rotação convergiu em 6 iterações. 

 

A Medida de Adequação da Amostra KMO = 0.962 indica que a qualidade dos 

dados é “excelente” para aplicação da análise fatorial (Field et al., 2012) e o teste de 

esfericidade de Bartlett revela-se estatisticamente significativo (χ2 (325) = 17110.92; p < 

.001) permitindo concluir que as variáveis se relacionam entre si de modo a que 

aplicação da análise de componentes principais seja adequada. 
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Da interpretação dos resultados obtidos definiram-se dimensões subjacentes a 

cada um dos fatores que emergiram da análise, tal como se evidencia na Tabela 6.14. 

O primeiro fator apresentado, de onde emergiu a dimensão Comportamental, engloba 

um conjunto de oito itens evidenciando comportamentos dos alunos face à disciplina de 

Físico-Química e ao seu estudo. A dimensão Afetiva representada no segundo fator 

compreende os itens que evidenciam sentimentos dos alunos em relação a esta 

disciplina e ao seu estudo. Já a terceira dimensão evidencia o cariz Motivacional face à 

disciplina e ao seu estudo presente em sete dos itens desta escala de atitudes. Por fim, 

o último fator que compreende a dimensão Utilidade e competência refere-se às 

aplicações da Física e da Química no dia a dia bem como ao contributo desta disciplina 

para o desenvolvimento de competências dos alunos. 

 

Tabela 6.14. 

Dimensões da EAFQ. 

 

Fator Dimensão Itens 

1. 1. Comportamental 

18_Tenho boas notas a Físico-Química facilmente. 

3_Consigo ter bons resultados a Físico-Química sem dificuldade. 

13_Para mim é fácil ser bom/a aluno/a a Físico-Química. 

19_Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química. 

21_Realizo as atividades de Físico-Química com facilidade. 

2_Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-Química. 

6_Para mim Físico-Química é uma disciplina difícil (inv). 

11_Percebo a aplicação prática da Físico-Química. 

2. 2. Afetiva 

24_A disciplina de Físico-Química irrita-me (inv). 

23_Resolver problemas de Físico-Química desanima-me (inv). 

22_Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv). 

10_A expressão “Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável 

(inv). 

20_O meu interesse pela disciplina de Físico-Química vai diminuindo ao longo 

do tempo de escola (inv). 

9_Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo (inv). 

15_Quando me aparece um problema de Físico-Química tenho vontade de 

desistir (inv). 

3. 3. Motivacional 

4_Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade de ir à escola. 

7_Estudar Físico-Química dá-me alegria. 

26_Estudar Físico-Química tranquiliza-me. 

1_Divirto-me a estudar Físico-Química. 

5_Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para todos 

os cursos. 

16_Gosto de estudar Físico-Química. 

12_Ir às aulas de Físico-Química é agradável. 

4.  
4. Utilidade e 

competências 

17_Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia. 

8_A Físico-Química é importante para a minha vida. 

14_Sinto que resolver as atividades de Físico-Química é útil para a minha vida. 

25_Estudar Físico-Química dá-me competência. 
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A análise da fiabilidade da escala (alfa de Cronbach) foi conduzida para avaliar a 

sua consistência interna. Esta análise revela excelentes valores de consistência interna 

para os fatores: 1. Comportamental (0.934) e 3. Motivacional (0.908); e revela bons 

valores para os restantes fatores: 2. Afetivo (0.898) e 4. Utilidade e competências 

(0.847), tal como se sistematiza na Tabela 6.15. 

 

Tabela 6.15. 

Estatísticas de consistência interna da EAFQ. 

 

Dimensões Nº Itens Alfa de Cronbach Correlação item-total 

1. Comportamental 8 0.934 0.605-0.856 

2. Afetiva 7 0.898 0.626-0.779 

3. Motivacional 7 0.908 0.635-0.770 

4. Utilidade e 

competências 
4 0.847 0.598-0.732 

 

O valor do alfa de Cronbach é superior ao valor de 0.80 para todas as dimensões, 

pelo que podemos considerar que a fiabilidade da escala é elevada. As correlações 

itens-total são sempre positivas e com valores mínimos superiores a 0.5 para todas as 

situações. Portanto, verifica-se uma adequada consistência interna das dimensões da 

EAFQ (Briggs & Cheek, 1986). 

No sentido de confirmar a validade de construto da EAFQ, esta foi ainda 

submetida a uma análise fatorial confirmatória cujos resultados são apresentados, 

detalhadamente, no Anexo XIV (uma vez que não são centrais na validação desta 

escala). Esta análise permite concluir que os itens deste construto: i) são significativos, 

ii) são consistentes, e iii) apresentam validade convergente. Assim, podemos concluir 

que as quatro dimensões estudadas podem ser utilizadas para medir as atitudes dos 

alunos face à disciplina de Físico-Química. 

Tal como efetuado para a EAC, após a validação da EAFQ, os resultados das 

dimensões de análise presentes nesta escala foram comparados com os aqueles 

obtidos através da aplicação da EAFQ como pós-teste, no sentido de se compreender 

melhor o contributo do projeto PVC no domínio afetivo dos participantes, tal como se 

apresentará no capítulo VII e se fará a discussão no capítulo VIII da presente tese. 
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6.7.1.3. Validação da escala de atitudes face ao ambiente e à 

problemática do lixo marinho 

Os dados recolhidos como pré-teste resultantes da aplicação da EALM foram alvo 

de procedimentos de estatística descritiva tal como se apresenta na Tabela 6.16. As 

respostas dos alunos a cada um dos itens apresentam, em geral, valores positivos, isto 

é, valores superiores ao ponto intermédio da escala utilizada. Só os itens “4 – Procuro 

trocar embalagens de uso único por embalagens reutilizáveis” (M = 4.67, DP = 1.73) e 

“17 – Saber da presença de microplásticos em produtos de higiene ou beleza impedir-

me-ia de os comprar” (M = 4.63, DP = 1.70), apresentam valores médios inferiores ao 

ponto intermédio da escala de medida. Por outro lado, os itens “8 – Penso que é da 

responsabilidade do ser humano preservar o ambiente marinho para as futuras 

gerações” (M = 6.34, DP = 1.04) e “15 – Preocupa-me os problemas que o lixo marinho 

pode causar às espécies” (M = 6.18, DP = 1.04) são aqueles que apresentam maior 

valor médio nesta escala. Atendendo a que neste tópico nos guiamos pelo objetivo de 

validação da escala de atitudes face ao ambiente e à problemática do lixo marinho, 

remeteremos uma análise mais detalhada destes resultados para o capítulo VII. 
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Tabela 6.16. 

Análise descritiva das respostas dos alunos à EALM. 

 

Itens N Média 
Desvio 

Padrão 

1_Preocupa-me que alimentos provenientes do ambiente marinho possam conter 

microplásticos. 

558 5.77 1.43 

2_Procuro consumir produtos menos prejudiciais para o ambiente. 555 5.18 1.56 

3_Preocupa-me que a tendência crescente de produção de plásticos e a crescente 

população humana venham a piorar a questão do lixo marinho. 

556 5.87 1.26 

4_Procuro trocar embalagens de uso único por embalagens reutilizáveis. 556 4.67 1.73 

5_Procuro reutilizar e/ou reciclar o plástico que consumo no dia-a-dia. 553 5.47 1.46 

6_Sempre que vou às compras procuro reutilizar os sacos de plástico. 555 5.81 1.44 

7_Faço separação do lixo em minha casa. 555 4.98 2.06 

8_Penso que é da responsabilidade do ser humano preservar o ambiente marinho 

para as futuras gerações. 

556 6.34 1.04 

9_Procuro informar-me sobre que medidas posso tomar para reduzir a minha 

contribuição para a poluição ambiental. 

555 5.20 1.44 

10_Considero que a questão do lixo marinho é uma questão relevante para a nossa 

sociedade atual. 

555 5.79 1.34 

11_Costumo tomar atenção à quantidade de plástico que consumo e/ou desperdiço 

diariamente. 

556 4.78 1.58 

12_Perturba-me saber que a água do mar possa estar poluída globalmente por 

pequenas e impercetíveis partículas plásticas. 

557 5.94 1.22 

13_Estaria disposto (a) a juntar-me a iniciativas de apanha de lixo marinho nas 

praias. 

557 5.23 1.68 

14_Considero preocupante se vier a saber que posso ser um (a) consumidor (a) de 

alimentos que possuem plásticos provenientes de lixo marinho. 

557 5.69 1.40 

15_Preocupa-me os problemas que o lixo marinho pode causar às espécies. 554 6.18 1.04 

16_Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e deito-o num contentor 

apropriado. 

558 6.01 1.37 

17_Saber da presença de microplásticos em produtos de higiene ou beleza impedir-

me-ia de os comprar. 

556 4.63 1.70 

18_Considero que a presença de microplásticos em produtos de higiene pessoal 

deveria de ser proibida ou evitada. 

558 5.59 1.45 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida utilizada: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo 

parcialmente; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

 

Tal como se procedeu para as escalas apresentadas anteriormente, no sentido de 

se proceder à validação de constructo desta escala, conduziu-se uma análise fatorial 

exploratória com vista à definição das dimensões de análise presentes na EALM. Neste 

sentido, foi realizada uma análise de componentes principais com rotação Varimax a 

escala donde emergiram quatro fatores que explicam 60.5% da variância (superior ao 

mínimo desejável de 60%), tal como se pode observar na Tabela 6.17 (Costello & 

Osborne, 2005; Tabachnik & Fidell, 2006). Nesta análise, apresentam-se apenas as 

componentes da matriz com valores superiores a 0.50 (mínimo exigido de 0.40 (Field et 

al., 2012)) destacando-se a negrito as saturações superiores em cada fator. 
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Tabela 6.17. 

Análise fatorial exploratória da EALM. 

 

Itens 
Fator 

1 2 3 4 

8_Penso que é da responsabilidade do ser humano preservar o ambiente 

marinho para as futuras gerações. 

.763    

10_Considero que a questão do lixo marinho é uma questão relevante para 

a nossa sociedade atual. 

.714    

15_Preocupa-me os problemas que o lixo marinho pode causar às espécies. .735    

16_Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e deito-o num 

contentor apropriado. 

.660    

12_Perturba-me saber que a água do mar possa estar poluída globalmente 

por pequenas e impercetíveis partículas plásticas. 

.655    

3_Preocupa-me que a tendência crescente de produção de plásticos e a 

crescente população humana venham a piorar a questão do lixo marinho. 

.615    

14_Considero preocupante se vier a saber que posso ser um(a) 

consumidor(a) de alimentos que possuem plásticos provenientes de lixo 

marinho. 

.615    

2_Procuro consumir produtos menos prejudiciais para o ambiente.  .750   

1_Preocupa-me que alimentos provenientes do ambiente marinho possam 

conter microplásticos. 

 .656   

4_Procuro trocar embalagens de uso único por embalagens reutilizáveis.  .624   

11_Costumo tomar atenção à quantidade de plástico que consumo e/ou 

desperdiço diariamente. 

 .605   

9_Procuro informar-me sobre que medidas posso tomar para reduzir a 

minha contribuição para a poluição ambiental. 

 .546   

13_Estaria disposto (a) a juntar-me a iniciativas de apanha de lixo marinho 

nas praias. 

 .561   

7_Faço separação do lixo em minha casa.   .818  

5_Procuro reutilizar e/ou reciclar o plástico que consumo no dia-a-dia.   .624  

6_Sempre que vou às compras procuro reutilizar os sacos de plástico.   .538  

17_Saber da presença de microplásticos em produtos de higiene ou beleza 

impedir-me-ia de os comprar. 

   .837 

18_Considero que a presença de microplásticos em produtos de higiene 

pessoal deveria de ser proibida ou evitada. 

   .753 

% variância explicada 22.7 18.2 10.1 9.5 

Variância total explicada 60.5 

Método de Rotação: Varimax com a normalização de Kaiser. Rotação convergiu em 7 iterações. 

 

A Medida de Adequação da Amostra KMO = 0.944 indica que a qualidade dos 

dados é “excelente” para aplicação da análise fatorial (Field et al., 2012). O teste de 

esfericidade de Bartlett é estatisticamente significativo (χ2 (153) = 7211.03; p < .001) 

permitindo concluir que as variáveis estão correlacionadas o suficiente entre si para 

conduzir uma análise de componentes principais. 

Após a condução da análise de componentes principais, procedeu-se à 

interpretação dos resultados obtidos, definindo as dimensões subjacentes a cada um 

dos fatores que emergiram da análise, tal como se evidencia na Tabela 6.18. Do 

primeiro fator resultante da análise de componentes principais emergiu a dimensão 
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Coletiva que compreende os itens relacionados com a consciencialização da sociedade 

para os problemas ambientais, em particular com comportamentos globais a adotar pelo 

ser humano no sentido de preservar o meio ambiente. Por outro lado, a dimensão 

Pessoal evoca comportamentos e preocupações individuais relativamente a esta 

problemática. No que concerne à terceira dimensão Reciclagem/Reutilização os três 

itens inseridos nesta dimensão evocam, também, comportamentos pessoais numa 

dimensão mais específica como é o caso da reciclagem e da reutilização de plástico. 

Por último, a dimensão Microplásticos compreende dois itens, especificamente focados 

na consciencialização para a presença de microplásticos no meio ambiente. 

 

Tabela 6.18. 

Dimensões da EALM. 

 

Fator Dimensão Itens 

1. 1. Coletiva 

8_Penso que é da responsabilidade do ser humano preservar o ambiente marinho 

para as futuras gerações. 

10_Considero que a questão do lixo marinho é uma questão relevante para a nossa 

sociedade atual. 

15_Preocupa-me os problemas que o lixo marinho pode causar às espécies. 

16_Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e deito-o num contentor 

apropriado. 

12_Perturba-me saber que a água do mar possa estar poluída globalmente por 

pequenas e impercetíveis partículas plásticas. 

3_Preocupa-me que a tendência crescente de produção de plásticos e a crescente 

população humana venham a piorar a questão do lixo marinho. 

14_Considero preocupante se vier a saber que posso ser um (a) consumidor (a) de 

alimentos que possuem plásticos provenientes de lixo marinho. 

2. 2. Pessoal 

2_Procuro consumir produtos menos prejudiciais para o ambiente. 

1_Preocupa-me que alimentos provenientes do ambiente marinho possam conter 

microplásticos. 

4_Procuro trocar embalagens de uso único por embalagens reutilizáveis. 

11_Costumo tomar atenção à quantidade de plástico que consumo e/ou desperdiço 

diariamente. 

9_Procuro informar-me sobre que medidas posso tomar para reduzir a minha 

contribuição para a poluição ambiental. 

13_Estaria disposto (a) a juntar-me a iniciativas de apanha de lixo marinho nas 

praias. 

3. 
3. Reciclagem/ 

Reutilização 

7_Faço separação do lixo em minha casa. 

5_Procuro reutilizar e/ou reciclar o plástico que consumo no dia-a-dia. 

6_Sempre que vou às compras procuro reutilizar os sacos de plástico. 

4. 4. Microplásticos 

17_Saber da presença de microplásticos em produtos de higiene ou beleza impedir-

me-ia de os comprar. 

18_Considero que a presença de microplásticos em produtos de higiene pessoal 

deveria de ser proibida ou evitada. 

 

Tal como para as restantes escalas de atitudes, também foi conduzida uma 

análise da consistência interna da EALM. O indicador alfa de Cronbach (apresentado 

na Tabela 6.19) revela bons valores de consistência interna para os dois primeiros 
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fatores: 1. Coletiva (0.875) e 2. Pessoal (0.803). Os fatores 3. Reciclagem/ Reutilização 

(0.635) e 4. Microplásticos (0.651) apresentam valores moderados relativamente à 

consistência. 

 

Tabela 6.19. 

Estatísticas de consistência interna da EALM. 

 

Dimensões Nº Itens Alfa de Cronbach Correlação item-total 

1. Coletiva 7 0.875 0.595-0.740 

2. Pessoal 6 0.803 0.488-0.641 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 
3 0.635 0.366-0.591 

4. Microplásticos 2 0.651 0.490 

 

O valor do alfa de Cronbach é superior ao valor de 0.80 para as duas primeiras 

dimensões, o que indica que que estas dimensões apresentam uma elevada fiabilidade. 

Este valor é superior ao valor de 0.60 para as duas restantes dimensões indicando que 

a sua fiabilidade é ainda aceitável. Este facto pode ser justificado pelo reduzido número 

de itens incluídos nas dimensões 3. Reciclagem/Reutilização e 4. Microplásticos. As 

correlações itens-total são sempre positivas e com valores mínimos superiores a 0.3, 

que é o valor mínimo aceitável, para todas as situações. Portanto, verifica-se uma 

adequada consistência interna das dimensões da EALM (Briggs & Cheek, 1986). 

No sentido de confirmar a validade de construto da EALM, este instrumento foi 

ainda submetido a uma análise fatorial confirmatória cujos resultados, não sendo 

essenciais para a compreensão da validade da EALM, são apresentados, 

detalhadamente, no Anexo XIV. Assim, conclui-se que as quatro dimensões estudadas 

podem ser utilizadas para medir a EALM pois, os dados apresentados, mostram que os 

itens desta escala i) são significativos, ii) são consistentes e iii) apresentam validade 

convergente. 

Procedendo de igual modo para esta escala de atitudes, após a sua validação, os 

resultados das dimensões de análise presentes nesta escala foram, posteriormente, 

comparados com os aqueles obtidos através da aplicação da EALM como pós-teste. 

Esta análise permite uma melhor compreensão do contributo do projeto PVC no domínio 

afetivo dos alunos relativamente às temáticas ambientais como é o caso particular do 

lixo marinho, tal como se apresentará no capítulo VII e se fará a discussão no capítulo 

VIII da presente tese. 
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6.7.2. Análise das respostas ao teste de conhecimentos 

As respostas dos alunos aos testes de conhecimentos foram registadas 

diretamente num documento no software IBM SPSS Statistics. Antes de qualquer 

tratamento estatístico, as respostas às questões foram convertidas numa pontuação, 

em percentagem, que pretende ser representativa do desempenho dos alunos no teste 

apresentado. O mesmo procedimento foi efetuado para os dados recolhidos através do 

teste de retenção de conhecimentos. 

Após a aplicação de procedimentos de análise estatística descritiva aos dados 

para uma melhor caracterização das respostas dos alunos a cada uma das questões, 

foi também feita uma análise comparativa entre os resultados obtidos no teste de 

conhecimentos com aqueles obtidos no teste de retenção de conhecimentos. 

A pontuação obtida pelos alunos no teste de conhecimento pode ser encarada 

como um indicador da aprendizagem dos conteúdos avaliados no teste. No entanto, 

após a comparação entre os resultados do teste de conhecimentos com os resultados 

do teste de retenção, é possível compreender até que ponto essa aprendizagem foi 

significativa. 

 

 

6.7.3. Análise das Entrevistas 

À semelhança da análise dos dados qualitativos resultantes das tarefas de 

consciencialização, também os dados das entrevistas realizadas a alunos e a 

professores foram tratados de acordo com a técnica de análise de conteúdo. 

Atendendo às dimensões estabelecidas nos guiões das entrevistas 

semiestruturadas elaboradas para: compreender melhor as dinâmicas de sala de aula 

estabelecidas entre os alunos e os recursos elaborados para o projeto PVC, auscultar 

a opinião de alunos e de professores acerca do programa de intervenção, receber 

sugestões de melhoria relativamente às dinâmicas implementadas, e recolher 

informações complementares aos restantes instrumentos de avaliação, foram definidas 

categorias de análise à priori quer para as entrevistas realizadas aos alunos como para 

aquelas realizadas aos professores. Tendo em conta essas categorias pré-

estabelecidas, foi feita uma análise exploratória dos resultados no sentido de se 

estabelecerem as subcategorias adequadas à análise. Assim, foi possível elaborarmos 

as grelhas de análise que permitiram a estruturação do tratamento dos dados e tornou 

mais simples e objetiva a apresentação dos resultados. Tal como se apresenta na 
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Tabela 6.20, no que concerne às entrevistas conduzidas aos alunos participantes no 

projeto PVC, foram estabelecidas, à priori, três categorias de análise: A. 

Representações dos alunos sobre o projeto PVC, B. Impacto do projeto e C. Atitudes 

tendo análise exploratória conduzida confirmado as subcategorias previamente 

definidas. 

 

Tabela 6.20. 

Estrutura de categorização utilizada na análise das entrevistas aos alunos. 

 

Categorias de 

análise 
Subcategorias de análise 

Designação Designação 
Descrição  

Apresentação de indicadores com referência ... 

A. Representações 

face ao Projeto PVC 

A1. Geral ...acerca do funcionamento geral do Projeto PVC . 

A2. Tarefas online 

...às tarefas online realizadas no âmbito do Projeto PVC, 

nomeadamente o tempo proposto para a realização das 

tarefas e a pertinência dos temas e contextos abordados. 

A3. Tarefas prático-

laboratoriais 

...à pertinência da exploração dos materiais (por exemplo, os 

kits pedagógicos desenvolvidos) e das atividades 

desenhadas para a etapa prático-laboratorial do Projeto PVC. 

B. Impacto do 

Projeto PVC 

B1. Competências  
...às competências científicas desenvolvidas pelos 

estudantes durante a realização das tarefas do Projeto PVC. 

B2. Plano curricular 
...à aprendizagem da Química realizada ao longo do Projeto 

PVC. 

B3. Consciência 

ambiental 

...ao desenvolvimento da consciência ambiental durante o 

envolvimento no Projeto PVC. 

C. Atitudes   

...à mudança atitudes dos alunos, em particular, relativamente 

à disciplina de Físico-Química ou ao contexto ambiental 

explorado durante e/ou após o seu envolvimento no projeto 

PVC. 

 

De igual forma, foram também conduzidas entrevistas aos professores 

coadjuvantes no sentido de se compreender melhor as suas opiniões e perspetivas 

acerca do projeto PVC e da sua implementação. Para a análise destes dados, foram 

definidas, à priori, quatro categorias de análise de acordo com as dimensões exploradas 

no guião da entrevista, a saber: A. Representações dos professores sobre o projeto 

PVC, B. Impacto do projeto nos professores, C. Impacto do Projeto PVC nos alunos e 

D. Atitudes tendo análise exploratória conduzida confirmado as subcategorias 

previamente definidas, tal como se apresenta na Tabela 6.21. 
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Tabela 6.21. 

Estrutura de categorização utilizada na análise das entrevistas aos professores 

coadjuvantes. 

 

Categorias de 

análise 
Subcategorias de análise 

Designação Designação 
Descrição  

Apresentação de indicadores com referência ... 

A. Representações 

face ao Projeto PVC 

A1. Geral ...acerca do funcionamento geral do Projeto PVC. 

A2. Tarefas online 

...às tarefas online realizadas no âmbito do Projeto PVC, 

nomeadamente o tempo proposto para a realização das 

tarefas e a pertinência dos temas e contextos 

abordados 

A3. Tarefas prático-

laboratoriais 

...à pertinência da exploração dos materiais (por 

exemplo, os kits pedagógicos desenvolvidos) e das 

atividades desenhadas para a etapa prático-laboratorial 

do Projeto PVC. 

B. Impacto do 

Projeto PVC nos 

professores 

 
...ao impacto que o Projeto PVC teve ao nível das 

práticas letivas do docente. 

C. Impacto do 

Projeto PVC nos 

alunos 

C1. Competências 

...às competências científicas desenvolvidas pelos 

estudantes durante a realização das tarefas do Projeto 

PVC. 

C2. Plano curricular 
... à aprendizagem da Química realizada ao longo do 

Projeto PVC. 

C3. Consciência 

ambiental 

... ao desenvolvimento da consciência ambiental 

durante o envolvimento no Projeto PVC. 

D. Atitudes   

...à mudança atitudes dos alunos relativamente à 

disciplina de Físico-Química ou ao contexto explorado 

durante e/ou após o seu envolvimento no projeto PVC. 

 

Para as entrevistas, realizadas a oito alunos do 8.º ano, a quatro alunos do 7.º ano 

e a oito professores de Físico-Química participantes no projeto, procedeu-se à gravação 

do seu áudio que, posteriormente, foi transcrito para ser analisado. A versão integral 

destas transcrições pode ser consultada, na íntegra, nos Anexo XV e XVI deste trabalho 

de investigação e os resultados desta análise será apresentado de seguida no capítulo 

VII. 

 

 

6.7.4. Análise dos registos dos alunos 

A análise dos dados recolhidos pelas tarefas online de consciencialização em uma 

natureza diversa. Algumas das tarefas exigem a aplicação de procedimentos 

estatísticos na sua análise (dados de natureza quantitativa recolhidos através de 

inquérito por questionário de resposta fechada) enquanto outras, cujos outputs a 
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analisar são de natureza qualitativa (registos de natureza diversa) serão tratadas 

através da técnica de análise de conteúdo. 

Os dados quantitativos relativos às tarefas de consciencialização foram gerados 

pelas respostas dos alunos à primeira parte da tarefa 5. Para a análise destes dados foi 

utilizado o software Microsoft Excel, e foram aplicados procedimentos de estatística 

descritiva para se apresentarem os resultados da análise desta tarefa de forma 

inteligível. 

Para a análise de conteúdo dos registos produzidos pelos alunos às restantes 

tarefas de consciencialização, foram utilizados procedimentos de análise fechados, com 

categorias pré-definidas. Assim, tal como se apresenta na Tabela 6.22, foi construída a 

grelha de análise que estrutura o tratamento destes dados e que ajuda à síntese dos 

resultados para apresentação e discussão, respetivamente nos capítulos VII e VIII desta 

tese, partindo-se de categorias e subcategorias definidas à priori, de acordo com os 

objetivos propostos para cada uma das tarefas online. Para além destas categorias 

definidas à priori, da análise exploratória efetuada emergiram ainda as subcategorias 

A4 e D3. Na definição inicial das categorias de análise, consideramos que as referências 

relacionadas com os microplásticos poderiam estar enquadradas nas subcategorias A3 

e D2. Contudo, pelo destaque que essas referências assumiram em alguns registos dos 

alunos, após a análise exploratória, considerou-se relevante considerar estas 

subcategorias emergentes. 

  



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

189 

 

Tabela 6.22. 

Estrutura de categorização utilizada na análise dos registos dos alunos elaborados nas 

tarefas de consciencialização online. 

 

Categorias de análise Subcategorias de análise 

Designação Designação 
Descrição  

Apresentação de registos com referência ... 

A. Consciencialização 

A1. Química ... à importância da Química na sociedade e ao seu 

contributo para prevenção e resolução de problemáticas 

ambientais. 

A2. Ambiente ... a atitudes e visões que denotam a consciencialização 

para as problemáticas ambientais em geral. 

A3. Plásticos ...a atitudes e visões que denotam a consciencialização 

para as problemáticas ambientais focadas nos plásticos. 

A4. Microplásticos ..a atitudes e visões que denotam a consciencialização 

para as problemáticas ambientais focadas nos 

microplásticos. 

B. Conhecimento 
B1. Conceptual ...a conhecimentos ao nível conceptual. 

B2. Processual ...a conhecimentos ao nível processual. 

C. Comportamentos 
C1. Ambiente ...a comportamentos pró-ambientais em geral. 

C2. Plásticos ...a comportamentos pró-ambientais focados nos plásticos. 

D. Reflexão 

D1. Química ...a reflexões críticas dos alunos acerca do contributo da 

Química para prevenção e resolução de problemáticas 

ambientais. 

D2. Plásticos ...a reflexões críticas dos alunos acerca das 

problemáticas ambientais focadas nos plásticos. 

D3. Microplásticos ...a reflexões críticas dos alunos acerca das 

problemáticas ambientais focadas nos microplásticos. 
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CAPÍTULO VII 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

7.1. Introdução 

No decorrer do presente capítulo, apresentam-se os resultados obtidos a partir da 

aplicação dos instrumentos de recolha de dados já descritos no capítulo anterior. Assim, 

apresentam-se os resultados das atitudes dos alunos (7.2) face à ciência (7.2.1), à 

disciplina de Físico-Química (7.2.2) e ao ambiente e à problemática do lixo marinho 

(7.2.3). Posteriormente, apresenta-se também a análise dos registos realizados pelos 

alunos (7.3). Nesta secção apresenta-se ainda os resultados relativos ao conhecimento 

dos conteúdos de Química adquiridos pelos alunos e relacionados com o projeto PVC 

(7.4) recolhidos a partir da aplicação do teste de conhecimentos (7.4.1) e do teste de 

retenção de conhecimentos (7.4.2) fazendo-se também uma análise comparativa entre 

os resultados obtidos nestes dois momentos (7.4.3). Por fim, reportam-se, ainda os 

resultados das entrevistas realizadas (7.5) aos professores coadjuvantes (7.5.1) e a 

alguns alunos (7.5.2), bem como alguns indicadores recolhidos a partir de observações 

e de conversas informais com os professores nos vários momentos de contacto e de 

acompanhamento do projeto (7.6). 

 

 

7.2. Atitudes dos alunos 

Na presente secção, apresentam-se os resultados relativos à análise das 

respostas dos alunos ao Questionário de atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao 

ambiente e à problemática do lixo marinho aplicado como pré-teste e como pós-teste 

que, como apresentado anteriormente no capítulo VI desta tese, é constituído por três 

escalas atitudinais, nomeadamente, as escalas de atitudes face à ciência (EAC), à 

disciplina de Físico-Química (EAFQ) e ao ambiente e à problemática do lixo marinho 

(EALM). Esta análise foi feita com recurso ao software de análise estatística IBM SPSS 

Statistics. 

Com o objetivo de compreender se o programa de intervenção promoveu alguma 

alteração ao nível das atitudes dos alunos, apresenta-se de seguida, para cada uma 
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das escalas de atitudes – EAC, EAFQ, EALM – que constituem o questionário aplicado, 

a comparação dos resultados obtidos pelos alunos dos dois grupos (GC e GE) nos dois 

momentos de aplicação do referido questionário, atendendo também a eventuais 

diferenças consoante o sexo e o ano de escolaridade. Assim, de seguida descrevem-se 

de forma individualizada, os resultados obtidos para cada uma das escalas de atitudes 

aplicadas. 

 

 

7.2.1 Atitudes dos alunos face à ciência 

 

7.2.1.1 Análise descritiva 

Tal como já se referiu, a EAC foi aplicada como pré-teste, num momento antes do 

início do programa de intervenção, e como pós-teste, após o final da implementação 

desse programa. Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos pelos alunos 

nestes dois momentos, estes foram sujeitos a procedimentos de estatística descritiva. 

Na Tabela 7.1 apresenta-se a análise conduzida às respostas dos alunos do GC e do 

GE como pré-teste enquanto, na Tabela 7.2, se apresenta a análise às respostas dos 

alunos destes grupos à EAC aplicada como pós-teste. 

Relativamente às respostas dos alunos de ambos os grupos aos itens da EAC 

aplicada como pré-teste, estes apresentam, em geral, valores positivos, isto é, valores 

superiores ao ponto intermédio da escala utilizada (4). Para os alunos do GC, só os 

itens “12 – Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas” (M = 3.53, DP = 

1.86), “3 – A minha família encoraja-me a ter uma profissão relacionada com a ciência” 

(M = 3.63, DP = 1.97), “5 – Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na 

escola” (M = 3.84, DP = 1.86) e “2 – Irei continuar a estudar ciência quando sair da 

escola” (M = 3.97, DP = 1.89), apresentam valores médios inferiores ao ponto intermédio 

da escala de medida. Por outro lado, os itens “7 – As aulas de ciências levam-me a 

questionar o mundo que nos rodeia” (M = 5.36, DP = 1.45), “16 – As aulas de ciência 

aumentaram a minha curiosidade sobre coisas que ainda não conseguimos explicar” (M 

= 5.15, DP = 1.68), “14 – Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência” (M = 5.18, 

DP = 1.34) e “6 – Eu gosto de aprender ciência” (M = 5.18, DP = 1.52) são aqueles que 

apresentam maior valor médio nesta escala. Também as respostas dos alunos do GE 

aos itens da EAC apresentam, para as questões 12 (M = 3.54, DP = 1.82), 3 (M = 3.66, 
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DP = 1.92) e 5 (M = 3.88, DP = 1.82), valores inferiores ao ponto intermédio da escala. 

Por outro lado, são também as questões 7 (M = 5.57, DP = 1.40), 16 (M = 5.53, DP = 

1.51), 14 (M = 5.41, DP = 1.22) e 6 (M = 5.36, DP = 1.38) que registam os valores médios 

mais elevados. No global, verificam-se resultados médios semelhantes entres os dois 

grupos apresentando o GC respostas ligeiramente menos positivas de que o GE à EAC. 

 

Tabela 7.1. 

Análise descritiva das respostas dos alunos do GC e do GE à EAC: Pré-teste. 

 

ITENS 

GC GE 

N Média 
Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

1_A ciência é fácil para mim. 128 4.68 1.17 428 4.76 1.20 

2_Irei continuar a estudar ciência quando sair da escola. 130 3.97 1.89 428 4.10 1.92 

3_A minha família encoraja-me a ter uma profissão 

relacionada com a ciência. 

128 3.63 1.97 424 3.66 1.92 

4_As aulas de ciências contribuem para desenvolver o 

meu espírito crítico. 

128 4.48 1.51 426 4.66 1.57 

5_Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na 

escola. 

129 3.84 1.86 428 3.88 1.82 

6_Eu gosto de aprender ciência. 125 5.18 1.52 424 5.36 1.38 

7_ As aulas de ciências levam-me a questionar o mundo 

que nos rodeia. 

129 5.36 1.45 424 5.57 1.40 

8_Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na 

minha carreira profissional. 

128 4.70 1.81 425 4.76 1.66 

9_Eu estou confiante de que consigo compreender 

ciência. 

129 4.95 1.41 427 5.11 1.27 

10_As aulas de ciências ensinaram-me a analisar 

criticamente os resultados obtidos nas atividades 

laboratoriais.  

129 4.86 1.25 426 5.20 1.33 

11_Eu gostaria de ter uma profissão relacionada com 

ciência. 

129 4.09 2.01 426 4.17 2.05 

12_Eu gosto mais de ciências do que das outras 

disciplinas. 

127 3.53 1.86 425 3.54 1.82 

13_As aulas de ciências motivam-me a procurar a 

explicação para as situações do dia a dia. 

130 4.42 1.53 426 4.81 1.49 

14_Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência. 127 5.18 1.34 424 5.41 1.22 

15_A minha família encoraja o meu interesse pela ciência. 128 4.46 1.81 426 4.40 1.74 

16_As aulas de ciência aumentaram a minha curiosidade 

sobre coisas que ainda não conseguimos explicar. 

128 5.15 1.68 428 5.53 1.51 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida utilizada: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo 

parcialmente; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

 

De igual forma, as respostas dos alunos do GC e do GE a cada um dos itens da 

EAC aplicada como pós-teste, também apresentam, em geral, valores positivos, isto é, 

valores superiores ao ponto intermédio da escala utilizada. No caso das respostas dos 

alunos do GC, só os itens “12 – Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas” 

(M = 3.50, DP = 1.83), “5 – Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na 
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escola” (M = 3.88, DP = 1.87) e “3 – A minha família encoraja-me a ter uma profissão 

relacionada com a ciência” (M = 3.94. DP = 1.89), apresentam valores médios inferiores 

ao ponto intermédio da escala de medida. Por outro lado, os itens “14 – Eu esforço-me 

o suficiente para aprender ciência” (M = 5.26, DP = 1.10), “9 – Eu estou confiante de 

que consigo compreender ciência” (M = 4.92, DP = 1.29), “6 – Eu gosto de aprender 

ciência” (M = 4.86, DP = 1.58) e “7 – As aulas de ciências levam-me a questionar o 

mundo que nos rodeia” (M = 4.85, DP = 1.60) são aqueles que apresentam maior valor 

médio nesta escala. Já para o GE, apenas as questões “3 – A minha família encoraja-

me a ter uma profissão relacionada com a ciência” (M = 3.89. DP = 1.89) e “12 – Eu 

gosto mais de ciências do que das outras disciplinas” (M = 3.66, DP = 1.77) apresentam 

valores médios inferiores ao ponto intermédio da escala. Neste sentido, destacam-se 

com as respostas mais positivas as questões “14 – Eu esforço-me o suficiente para 

aprender ciência” (M = 5.23, DP = 1.41), “6 – Eu gosto de aprender ciência” (M = 5.36, 

DP = 1.43), “10 – As aulas de ciências ensinaram-me a analisar criticamente os 

resultados obtidos nas atividades laboratoriais” (M = 5.36, DP = 1.16), “16 – As aulas de 

ciência aumentaram a minha curiosidade sobre coisas que ainda não conseguimos 

explicar” (M = 5.61, DP = 1.36) e “7 – As aulas de ciências levam-me a questionar o 

mundo que nos rodeia” com os valores médios superiores (M = 5.64, DP = 1.30). Assim, 

da análise da Tabela 7.2 verifica-se que, no pós-teste, os alunos do GE apresentam, no 

global, atitudes face à ciência mais positivas do que os alunos do GC. 
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Tabela 7.2. 

Análise descritiva das respostas dos alunos do GC e do GE à EAC: Pós-teste. 

 

ITENS 

GC GE 

N Média 
Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

1_A ciência é fácil para mim. 111 4.68 1.35 351 4.88 1.21 

2_Irei continuar a estudar ciência quando sair da escola. 111 4.16 1.94 351 4.22 1.91 

3_A minha família encoraja-me a ter uma profissão 

relacionada com a ciência. 

111 3.94 1.89 351 3.89 1.89 

4_As aulas de ciências contribuem para desenvolver o 

meu espírito crítico. 

110 4.16 1.52 348 4.74 1.53 

5_Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na 

escola. 

110 3.88 1.87 350 4.01 1.72 

6_Eu gosto de aprender ciência. 110 4.86 1.58 350 5.36 1.43 

7_ As aulas de ciências levam-me a questionar o mundo 

que nos rodeia. 

111 4.85 1.60 349 5.64 1.30 

8_Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na 

minha carreira profissional. 

110 4.60 1.66 348 4.91 1.56 

9_Eu estou confiante de que consigo compreender 

ciência. 

109 4.92 1.29 349 5.15 1.38 

10_As aulas de ciências ensinaram-me a analisar 

criticamente os resultados obtidos nas atividades 

laboratoriais.  

111 4.50 1.42 350 5.36 1.16 

11_Eu gostaria de ter uma profissão relacionada com 

ciência. 

111 4.34 1.94 349 4.38 1.94 

12_Eu gosto mais de ciências do que das outras 

disciplinas. 

111 3.50 1.83 348 3.66 1.77 

13_As aulas de ciências motivam-me a procurar a 

explicação para as situações do dia a dia. 

109 4.30 1.65 348 4.99 1.37 

14_Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência. 111 5.26 1.10 350 5.23 1.41 

15_A minha família encoraja o meu interesse pela ciência. 111 4.32 1.66 350 4.52 1.69 

16_As aulas de ciência aumentaram a minha curiosidade 

sobre coisas que ainda não conseguimos explicar. 

111 4.68 1.73 351 5.61 1.36 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida utilizada: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo 

parcialmente; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

 

Atendendo às dimensões emergentes da análise fatorial efetuada (ver Tabela 

6.10), foi também realizada uma análise descritiva dos resultados obtidos da aplicação 

da EAC. No caso da aplicação da EAC como pré-teste, é possível concluir que os alunos 

apresentam atitudes mais positivas relativamente à dimensão 2. Análise crítica, seguida 

a dimensão 3. Afinidade e, com valores inferiores destaca-se a dimensão 1. Futuro. 

Porém, todas as dimensões apresentam valor médio superior ao ponto intermédio da 

escala de medida (Ver Tabela 7.3). 
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Tabela 7.3. 

Análise descritiva das dimensões da EAC: Pré-teste. 

 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

1. Futuro 558 4.21 1.50 

2. Análise crítica 558 5.08 1.10 

3. Afinidade 558 4.64 1.13 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida de 1 a 7. 

 

De igual modo, foi também realizada uma análise descritiva dos resultados das 

dimensões obtidos por aplicação da EAC como pós-teste. Neste caso, tal como se 

verifica para os resultados do pré-teste, e como se mostra na Tabela 7.4, a dimensão 2. 

Análise crítica é aquela que apresenta maior valor médio, seguindo-se a dimensão 3. 

Afinidade e, como o valor inferior, a dimensão 1. Futuro. No entanto, todas as dimensões 

apresentam valor médio superior ao ponto intermédio da escala de medida. 

 

 

Tabela 7.4. 

Análise descritiva das dimensões da EAC: Pós-teste. 

 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

1. Futuro 462 4.35 1.48 

2. Análise crítica 462 5.08 1.13 

3. Afinidade 462 4.67 1.17 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida de 1 a 7. 

 

 

7.2.1.2 Comparação dos resultados entre o GC e o GE  

No sentido de se poder comparar a evolução dos resultados dos alunos 

integrantes do GC do pré-teste para o pós-teste, para cada uma das dimensões da EAC, 

apresenta-se, na Tabela 7.5, os valores das médias das respostas destes alunos, e os 

respetivos desvios padrão, nestes dois momentos de aplicação da EAC. Assim, para o 

GC, a partir também da aplicação do teste t, tal como se apresenta na Tabela 7.6, pode 
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concluir-se que o valor médio da dimensão 1. Futuro no pré-teste (M = 4.12, DP = 1.59) 

é inferior ao valor médio no pós-teste (M = 4.26, DP = 1.53), mas essas diferenças não 

são significativas (t108 = 1.235, p = .219). Para a dimensão 2. Análise crítica, verifica-se 

que o valor médio do pré-teste (M = 4.87, DP = 1.13) é superior ao valor médio do pós-

teste (M = 4.49, DP = 1.24), sendo as diferenças significativas (t108 = -3.425, p < .001). 

Também o valor médio da dimensão 3. Afinidade no pré-teste (M = 4.59, DP = 1.19) é 

superior ao valor médio no pós-teste (M = 4.52, DP = 1.17), contudo, não são verificadas 

diferenças significativas (t108 = -.801, p = .425). Portanto, da análise da Tabela 7.6, 

conclui-se que no GC a dimensão 2. Análise crítica diminui significativamente do pré-

teste para o pós-teste e que as dimensões 1. Futuro e 3. Afinidade não variam de forma 

significativa entre estes dois momentos de recolha. 

 

Tabela 7.5. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EAC, como pré-teste e pós-teste 

no GC. 

 

Dimensão  N Média 
Desvio 

padrão 

1. Futuro 
Pré-teste 109 4.12 1.59 

Pós-teste 109 4.26 1.53 

2. Análise crítica 
Pré-teste 109 4.87 1.13 

Pós-teste 109 4.49 1.24 

3. Afinidade 
Pré-teste 109 4.59 1.19 

Pós-teste 109 4.52 1.17 

 

Tabela 7.6. 

Comparação entre as dimensões da EAC, como pré-teste e pós-teste no GC. 

 

(Pós-teste – Pré-teste) 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

1. Futuro  .137 1.159 -.083 .357 1.235 .219 

2. Análise crítica  -.381 1.162 -.602 -.161 -3.425 <.001 

3. Afinidade -.074 .959 -.256 .109 -.801 .425 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 
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Os mesmos procedimentos foram realizados para comparar a evolução dos 

resultados dos alunos integrantes do GE do pré-teste para o pós-teste, para cada uma 

das dimensões da EAC. Assim, na Tabela 7.7 apresentam-se os valores das médias 

das respostas destes alunos, e os respetivos desvios padrão, nestes dois momentos de 

aplicação da EAC. Deste modo, a aplicação do teste t para amostras emparelhadas aos 

resultados do GE, permite concluir, tal como se apresenta na Tabela 7.8, que o valor 

médio da dimensão 1. Futuro no pré-teste (M = 4.30, DP = 1.47) é inferior ao valor médio 

no pós-teste (M = 4.41, DP = 1.47), mas as diferenças não são significativas (t336 = 1.855, 

p = .065). Também para a dimensão 2. Análise crítica se verifica que os resultados do 

pré-teste (M = 5.17, DP = 1.06) são inferiores ao valor médio do pós-teste (M = 5.28, DP 

= 1.03) mas com diferenças estatisticamente significativas (t336 = 1.969, p = .048). 

Finalmente, a dimensão 3. Afinidade no pré-teste apresenta resultados (M = 4.66, DP = 

1.10), inferiores àqueles obtidos no pós-teste (M = 4.74, DP = 1.16) contudo, as 

diferenças encontradas não são significativas (t336 = 1.573, p = .117). Portanto, conclui-

se que no GE, a dimensão 2. Análise crítica aumenta de forma significativa do pré-teste 

para o pós-teste enquanto as dimensões 1. Futuro e 3. Afinidade, embora tenham 

médias superiores no pós-teste, não variam de forma significativa entre estes dois 

momentos de aplicação da escala. 

 

Tabela 7.7. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EAC, como pré-teste e pós-teste 

no GE. 

 

Dimensão  N Média 
Desvio 

padrão 

1. Futuro 
Pré-teste 337 4.30 1.47 

Pós-teste 337 4.41 1.47 

2. Análise crítica 
Pré-teste 337 5.17 1.06 

Pós-teste 337 5.28 1.03 

3. Afinidade 
Pré-teste 337 4.66 1.10 

Pós-teste 337 4.74 1.16 
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Tabela 7.8. 

Comparação entre as dimensões da EAC, como pré-teste e pós-teste no GE. 

 

(Pós-teste – Pré-teste) 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

1. Futuro  .114 1.126 -.007 .234 1.855 .065 

2. Análise crítica  .105 1.092 -.012 .222 1.969 .048 

3. Afinidade .082 .951 -.020 .183 1.573 .117 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 

 

 

Comparação da variação do pré-teste para o pós-teste, entre o GC 

e o GE 

Para averiguar se as diferenças entre os grupos encontradas nas variações 

ocorridas entre o pré-teste para o pós-teste são significativas, os resultados da EAC 

foram submetidos a uma análise ANOVA. Assim, na Tabela 7.9, sistematizam-se os 

resultados das Tabelas 7.6 e 7.8, bem como os resultados do teste estatístico 

conduzido. Da análise da tabela, pode concluir-se que a variação da dimensão 1. Futuro 

é superior para o GC (ΔM = .137, DP = 1.16) em comparação com o GE (ΔM = .114, DP 

= 1.13), apesar das diferenças não serem significativas (F1,444 = .035, p = .852). Já a 

variação da dimensão 2. Análise crítica é superior para o GE (ΔM = .105, DP = 1.09) em 

comparação com o GC (ΔM = -.381, DP =1.16), sendo as diferenças verificadas 

significativas (F1,444 = 15.833, p < .001). A variação da dimensão 3. Afinidade é superior 

para o GE (ΔM = .082, DP = .95) em comparação com o GC (ΔM = -.074, DP = .96), 

aumentando também no GE e diminuindo no GC, contudo, as diferenças não são 

significativas (F1,444 = 2.179, p = .141). Portanto, podemos concluir que, do pré-teste 

para o pós-teste, a média da dimensão 1. Futuro, aumentou para os dois grupos sendo 

essa variação ligeiramente superior no GC. Já para a dimensão 2. Análise crítica, 

verificou-se um aumentou da média desta dimensão do pré-teste para o pós-teste no 

GE enquanto que, para o GC, se verificou a sua diminuição à semelhança do que se 

verificou para a dimensão 3. Afinidade. Atendendo aos resultados do teste ANOVA 

conduzido, constata-se que as diferenças encontradas entre o GE e o GC são 

significativas apenas para a dimensão 2. Análise crítica.  
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Tabela 7.9. 

Comparação das variações das dimensões da EAC, do pré-teste para o pós-teste, 

entre o GC e o GE. 

 

Dimensão  N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 
F p 

1. Futuro 
GC 109 .137 1.16 

.035 .852 
GE 337 .114 1.13 

2. Análise crítica 
GC 109 -.381 1.16 

15.833 <.001 
GE 337 .105 1.09 

3. Afinidade 
GC 109 -.074 .96 

2.179 .141 
GE 337 .082 .95 

 

 

Efeito do sexo na variação do pré-teste para o pós-teste, para o GC 

e para o GE 

Com o objetivo de se comparar o efeito da variável sexo nas mudanças de atitudes 

do pré-teste para o pós-teste verificadas nos alunos de ambos os grupos, apresenta-se 

na Tabela 7.10 para o GC e na Tabela 7.11 para o GE os resultados obtidos da aplicação 

da EAC. A partir da análise das tabelas verifica-se que no GC a variação da dimensão 

1. Futuro é superior para o sexo masculino (ΔM = .309, DP = 1.15) em comparação com 

o sexo feminino (ΔM = -.032, DP = 1.16). Verifica-se um aumento para o sexo masculino 

e uma ligeira diminuição para o sexo feminino enquanto que para o GE a variação é 

superior para o sexo masculino (ΔM = .135, DP = 1.26) em comparação com o sexo 

feminino (ΔM = .097, DP = 1.01). No que diz respeito à dimensão 2. Análise crítica, para 

o GC a variação é superior para o sexo masculino (sexo masculino: ΔM = -.313, DP = 

1.05; sexo feminino: ΔM = -.448, DP = 1.27), tendo a média das respostas diminuído 

menos no sexo masculino que no sexo feminino. Para o GE, conclui-se que a variação 

desta dimensão é superior para o sexo feminino (sexo feminino : ΔM = .180, DP = 1.06; 

sexo masculino: ΔM = .011, DP = 1.13). Na última dimensão desta escala, 3. Afinidade, 

verifica-se que para o GC a variação é superior para o sexo masculino (ΔM = -.040, DP 

= .90) quando comparado com o sexo feminino (ΔM = -.107, DP = 1.02), ou seja, 

diminuiu menos no sexo masculino que no sexo feminino, pelo contrário, o GE, revela 

um aumento superior para o sexo feminino (sexo feminino: ΔM = .099, DP = .91; sexo 

masculino: ΔM = .059, DP = 1.00).  
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Tabela 7.10. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAC, do pré-teste para o pós-teste, e o 

sexo, para o GC. 

 

Dimensão Sexo N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Futuro 
Masculino 54 .309 1.15 

Feminino 55 -.032 1.16 

2. Análise crítica 
Masculino 54 -.313 1.05 

Feminino 55 -.448 1.27 

3. Afinidade 
Masculino 54 -.040 .90 

Feminino 55 -.107 1.02 

 

Tabela 7.11. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAC, do pré-teste para o pós-teste, e o 

sexo, para o GE. 

 

Dimensão Sexo N Média 
Desvio 

padrão 

1. Futuro 
Masculino 149 .135 1.26 

Feminino 188 .097 1.01 

2. Análise crítica 
Masculino 149 .011 1.13 

Feminino 188 .180 1.06 

3. Afinidade 
Masculino 149 .059 1.00 

Feminino 188 .099 .91 

 

Assim, atendendo às variações de atitudes encontradas para o sexo em cada 

grupo, conduziu-se uma análise ANOVA com o objetivo de averiguar se as mudanças 

de atitudes dos alunos dos grupos diferem consoante o sexo. Atendendo aos resultados 

do teste estatístico (1. Futuro: F1,442 = 1.468, p = .226; 2. Análise crítica: F1,442 = 1.548, 

p = .214; 3. Afinidade: F1,442 = .256, p = .613) verifica-se que o sexo não é uma variável 

diferenciadora das mudanças de atitudes dos alunos face às três dimensões analisadas 

na EAC. 
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Efeito do ano de escolaridade na variação do pré-teste para o pós-

teste, para o GC e para o GE 

Também a comparação do efeito da variável ano de escolaridade nas variações 

entre os resultados do pré-testes e do pós-teste, para os alunos do GC e do GE, era 

relevante para a compreensão dos resultados obtidos. Assim, calculou-se a diferença 

de médias para cada dimensão da EAC, para se compreender a evolução das atitudes 

dos alunos de cada ano de escolaridade e de cada grupo (Tabela 7.12). Posteriormente, 

estes resultados foram também submetidos a um teste ANOVA cujos resultados se 

descrevem adiante. 

Da análise da Tabela 7.12, conclui-se que, no GC, a variação da dimensão 1. 

Futuro é superior para o 8.º ano (ΔM = .364, DP = 1.08), intermédia para o 9.º ano (ΔM 

= .100, DP = .97) e inferior para o 7.º ano (ΔM = -.209, DP = 1.33). Os valores médios 

desta dimensão, do pré-teste para o pós-teste, aumentaram mais no 8.º ano do que no 

9.º ano e diminuíram no 7.º ano. A variação da dimensão 2. Análise crítica, para este 

grupo, é superior para o 8.º ano (ΔM = .013, DP = 1.01), intermédia para o 9.º ano (ΔM 

= -.346, DP =1.10) e inferior para o 7.º ano (ΔM = -1.050, DP = 1.16), portanto, verifica-

se um aumento ligeiro no 8.º ano, uma diminuição no 9.º ano e uma diminuição ainda 

mais acentuada no 7.º ano. Relativamente à dimensão 3. Afinidade, a sua variação é 

superior para o 9.º ano (ΔM = .135, DP = .62), seguindo-se o 8.º ano (ΔM = .073, DP = 

.95) e é inferior para o 7.º ano (ΔM = -.452, DP = 1.07). Ou seja, aumentou no 9.º ano, 

aumentou ligeiramente no 8.º ano e diminuiu no 7.º ano. 

Portanto, no GC, do pré-teste para o pós-teste, ocorreu uma diminuição da média 

associada à dimensão 1. Futuro, para o 7.º ano de escolaridade. Nesta dimensão, 

verificam-se ainda aumentos para os 8.º e 9.º anos tendo o maior aumento ocorrido para 

o 8.º ano. Já na análise da dimensão 2. Análise crítica, verifica-se uma diminuição da 

sua média para os 7.º e 9.º anos, sendo essa diminuição superior para o ano de 

escolaridade mais baixo. Nesta dimensão, o 8.º ano registou um ligeiro aumento do pré-

teste para o pós-teste. Também para a dimensão 3. Afinidade, houve uma diminuição 

da sua média para o 7.º ano, registando-se um aumento para os 8.º e 9.º anos, sendo 

que o 9º ano regista um aumento mais substancial.  
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Tabela 7.12. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAC, do pré-teste para o pós-teste, e o 

ano de escolaridade, para o GC. 

 

Dimensão 
Ano de 

Escolaridade 
N 

Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Futuro 

7.º ano 33 -.209 1.33 

8.º ano 54 .364 1.08 

9.º ano 22 .100 .97 

2. Análise crítica  

7.º ano 33 -1.050 1.16 

8.º ano 54 .013 1.01 

9.º ano 22 -.346 1.10 

3. Afinidade 

7.º ano 33 -.452 1.07 

8.º ano 54 .073 .95 

9.º ano 22 .135 .62 

 

Procedeu-se de igual forma a comparação do efeito da variável ano de 

escolaridade nas variações entre os resultados do pré-testes e do pós-teste, para os 

alunos do GE, tal como se apresenta na Tabela 7.13. 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a variação da dimensão 1. Futuro 

é superior para o 8.º ano (ΔM = .137, DP = 1.17), intermédia para o 7.º ano (ΔM = .086, 

DP = 1.07) e inferior para o 9.º ano (ΔM = .008, DP = .93). Assim, verifica-se que a 

média desta dimensão aumentou nos três anos de escolaridade, sendo o aumento mais 

acentuado no 8.º ano, seguindo-se o 7.º ano e depois o 9.º ano. Relativamente à 

variação da dimensão 2. Análise crítica, verifica-se que esta é superior para o 7.º ano 

(ΔM = .265, DP = 1.13), intermédia para o 8.º ano (ΔM = .082, DP = 1.05) e inferior para 

o 9.º ano (ΔM = -.298, DP = 1.23), aumentando a média desta dimensão no 7.º ano, 

seguindo-se o 8.º ano e diminuindo no 9.º ano. Por fim, constata-se que a variação da 

dimensão 3. Afinidade é superior para o 8.º ano (ΔM = .107, DP = .93), intermédia para 

o 7.º ano (ΔM = .085, DP = 1.00) e inferior para o 9.º ano (ΔM = -.161, DP = .91), 

aumentando no 8.º ano, seguindo-se o 7.º ano e diminuindo no 9.º ano. 

Portanto, no GE, houve um aumento da dimensão 2. Análise crítica superior para 

o 7.º ano em comparação com o 8.º ano, verificando-se uma diminuição para o 9.º ano. 
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Tabela 7.13. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAC, do pré-teste para o pós-teste, e o 

ano de escolaridade, para o GE. 

 

Dimensão Ano N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Futuro 

7.º ano 93 .086 1.07 

8.º ano 220 .137 1.17 

9.º ano 24 .008 .93 

2. Análise crítica 

7.º ano 93 .265 1.13 

8.º ano 220 .082 1.05 

9.º ano 24 -.298 1.23 

3. Afinidade  

7.º ano 93 .085 1.00 

8.º ano 220 .107 .93 

9.º ano 24 -.161 .91 

 

Tendo em conta as variações das médias das respostas dos alunos para cada 

dimensão da EAC, conduziu-se uma análise ANOVA a estes dados com o objetivo de 

averiguar a influência do ano de escolaridade nas mudanças de atitudes dos alunos 

entre os grupos de controlo e experimental. Assim, atendendo aos resultados do teste 

ANOVA (1. Futuro: F2,440 = 1.667, p = .190; 2. Análise crítica: F2,440 = 11.235, p = <.001; 

3. Afinidade: F2,440 = 3.618, p = .028) verificou-se que o padrão de interação entre os 

grupos e os dois momentos (pré-teste e pós-teste) é diferente consoante o ano de 

escolaridade para as dimensões 2. Análise crítica e 3. Afinidade. Uma análise mais 

detalhada, tal como se apresenta no Gráfico 7.1 para a dimensão 2. Análise crítica, 

mostra que as mudanças de atitudes entre ambos os grupos são significativamente 

diferentes para os alunos do 7.º ano de escolaridade, tendo os alunos do GE revelado 

uma mudança atitudinal positiva, enquanto os alunos do GC revelaram mudanças 

negativas. Para os 8.º e 9.º anos (Gráficos 7.2 e 7.3), verifica-se que não existem 

diferenças significativas nas mudanças de atitudes em ambos os grupos. No 8.º ano, 

verifica-se um aumento semelhante em ambos os grupos e no 9.º ano, também ambos 

os grupos revelaram uma diminuição atitudinal semelhante ao longo do ano letivo. 
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Gráfico 7.1 – Variação das atitudes dos alunos do 7.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

2. Análise crítica. 

 

Gráfico 7.2 – Variação das atitudes dos alunos do 8.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

2. Análise crítica. 

 

Gráfico 7.3 – Variação das atitudes dos alunos do 9.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

2. Análise crítica. 

 

De igual modo, para a dimensão 3. Afinidade, os Gráficos 7.4, 7.5 e 7.6 revelam 

que, são os alunos do 7.º e do 9.º ano aqueles que evidenciam mudanças de atitudes 

significativas entre o GC e o GE, do pré-teste para o pós-teste. No 7.º ano verifica-se 

uma mudança positiva nas atitudes dos alunos do GE enquanto que os alunos do GC 

revelam atitudes menos positivas no segundo momento de aplicação da EAC e, pelo 
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contrário, são os alunos do GC, do 9.º ano, aqueles que revelam atitudes mais positivas 

no pós-teste, tendo as atitudes do GE diminuído ao longo do programa de intervenção. 

No 8.º ano, em ambos os grupos verificou-se um aumento muito semelhante nas 

atitudes dos alunos do pré-teste para o pós-teste. 

 

 

Gráfico 7.4 – Variação das atitudes dos alunos do 7.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

3. Afinidade. 

 

Gráfico 7.5 – Variação das atitudes dos alunos do 8.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

3. Afinidade. 

 

Gráfico 7.6 – Variação das atitudes dos alunos do 9.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

3. Afinidade. 
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Assim, atendendo à análise dos resultados apresentados verifica-se que a 

dimensão 1. Futuro, não é influenciada pelo ano de escolaridade, ao contrário do que 

se verifica para as dimensões 2. Análise crítica e 3. Afinidade. 

 

 

7.2.2 Atitudes dos alunos face à Físico-Química 

 

7.2.2.1 Análise descritiva 

Tal como já se referiu para a EAC, também a EAFQ foi aplicada como pré-teste, 

num momento antes do início do programa de intervenção. Estes resultados do GC e 

do GE foram sujeitos a uma análise estatística descritiva tal como se apresenta na 

Tabela 7.14. Em geral, os itens desta escala apresentam valores médios superiores ao 

ponto intermédio da escala (4) para ambos os grupos. No GC, apenas os itens “5 – 

Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para todos os cursos” 

(M = 3.52, DP = 1.83), “26 – Estudar Físico-Química tranquiliza-me” (M = 3.62, DP = 

1.68) e “7 – Estudar Físico-Química dá-me alegria” (M = 3.91, DP = 1.66), apresentam 

valores médios inferiores ao ponto intermédio da escala. Por outro lado, os itens “22 – 

Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv)” (M = 5.25, DP = 1.60), “9 – Acho que 

estudar Físico-Química é perda de tempo (inv)” (M = 5.65, DP = 1.49), “24 – A disciplina 

de Físico-Química irrita-me (inv)” (M = 5.65, DP = 1.32) e “10 – A expressão “Físico-

Química” provoca-me uma sensação desagradável (inv)” (M = 5.70, DP = 1.42) são 

aquele que se destacam, com os valores médios mais elevados. Para o GE, apenas as 

questões “5 – Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para 

todos os cursos”. (M = 3.59, DP = 1.84) e “26 – Estudar Físico-Química tranquiliza-me”. 

(M = 3.85, DP = 1.55) apresentam, no pré-teste, valores médios inferiores ao ponto 

intermédio da escala (4). Por outro lado, as questões “15 – Quando me aparece um 

problema de Físico-Química tenho vontade de desistir (inv)” (M = 5.34, DP = 1.53), “22 

– Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv)” (M = 5.42, DP = 1.60),“ 10 – A 

expressão “Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável (inv)” (M = 5.67, 

DP = 1.48) e “24 – A disciplina de Físico-Química irrita-me (inv)” (M = 5.77, DP = 1.43), 

são aquelas que, para o GE, apresentam valores mais elevados. 
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Tabela 7.14. 

Análise descritiva das respostas dos alunos do GC e do GE à EAFQ: Pré-teste. 

 

ITENS 

GC GE 

N Média 
Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

1_Divirto-me a estudar Físico-Química. 130 4.52 1.86 427 5.00 1.66 

2_Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-

Química. 

130 4.58 1.60 426 4.88 1.24 

3_Consigo ter bons resultados a Físico-Química sem 

dificuldade. 

129 4.28 1.73 423 4.44 1.50 

4_Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade 

de ir à escola. 

128 4.15 1.84 425 4.24 1.60 

5_Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser 

obrigatória para todos os cursos. 

129 3.52 1.83 426 3.59 1.84 

6_Para mim Físico-Química é uma disciplina difícil (inv). 130 4.32 1.95 425 4.64 1.72 

7_Estudar Físico-Química dá-me alegria. 130 3.91 1.66 427 4.05 1.57 

8_A Físico-Química é importante para a minha vida. 129 4.54 1.64 424 4.68 1.60 

9_Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo 

(inv). 

130 5.65 1.49 423 5.62 1.47 

10_A expressão “Físico-Química” provoca-me uma 

sensação desagradável (inv). 

126 5.70 1.42 422 5.67 1.48 

11_Percebo a aplicação prática da Físico-Química. 128 4.56 1.46 422 4.93 1.26 

12_Ir às aulas de Físico-Química é agradável. 130 4.89 1.54 427 5.07 1.41 

13_Para mim é fácil ser bom/a aluno/a a Físico-Química. 128 4.35 1.70 424 4.50 1.53 

14_Sinto que resolver as atividades de Físico-Química é 

útil para a minha vida. 

128 4.54 1.45 425 4.86 1.50 

15_Quando me aparece um problema de Físico-Química 

tenho vontade de desistir (inv). 

130 5.13 1.66 425 5.34 1.53 

16_Gosto de estudar Físico-Química. 130 4.61 1.66 423 4.80 1.56 

17_Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia. 128 4.66 1.46 424 4.98 1.56 

18_Tenho boas notas a Físico-Química facilmente. 130 4.08 1.79 422 4.39 1.53 

19_Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química. 123 4.06 1.63 423 4.39 1.33 

20_O meu interesse pela disciplina de Físico-Química vai 

diminuindo ao longo do tempo de escola (inv). 

129 5.02 1.62 428 5.31 1.56 

21_Realizo as atividades de Físico-Química com 

facilidade. 

130 4.22 1.57 428 4.59 1.29 

22_Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv). 128 5.25 1.60 426 5.42 1.60 

23_Resolver problemas de Físico-Química desanima-me 

(inv). 

130 5.20 1.49 427 5.33 1.51 

24_A disciplina de Físico-Química irrita-me (inv). 129 5.65 1.32 424 5.77 1.43 

25_Estudar Físico-Química dá-me competência. 130 4.56 1.44 425 4.94 1.44 

26_Estudar Físico-Química tranquiliza-me. 130 3.62 1.68 426 3.85 1.55 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo parcialmente; 

4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

Note-se que os itens formulados pela negativa são assinalados com (inv) pois apresentam a sua escala de medida 

invertida, por forma a medirem o mesmo construto que os restantes itens. 
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Também as respostas dos alunos do GC e do GE à EAFQ aplicada como pós-

teste, foram sujeitas a procedimentos de estatística descritiva. Assim, na Tabela 7.15 

apresenta-se a análise descritiva conduzida às respostas dos alunos de ambos os 

grupos. Desta análise, à semelhança da análise conduzida à EAFQ aplicada como pré-

teste, destaca-se o facto de, em geral, os valores ilustrados para cada item serem 

superiores ao ponto intermédio da escala de medida. São exceções, para o GC, as 

questões “5 – Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para 

todos os cursos” (M = 3.47, DP = 1.74), “7 – Estudar Físico-Química dá-me alegria” (M 

= 3.58, DP = 1.55), “26 – Estudar Físico-Química tranquiliza-me” (M = 3.68, DP = 1.47), 

“4 – Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade de ir à escola” (M = 3.83, 

DP = 1.71), “18 – Tenho boas notas a Físico-Química facilmente” (M = 3.94, DP = 1.66) 

e “19 – Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química” (M = 3.97, DP = 1.58) 

e, para o GE, as questões 5 (M = 3.69, DP = 1.77), 26 (M = 3.86, DP = 1.51) e 7 (M = 

3.96, DP = 1.59). No outro extremo, destacam-se as questões “24 – A disciplina de 

Físico-Química irrita-me (inv)” (GC: M = 5.04, DP = 1.65; GE: M = 5.51, DP = 1.61), “10 

– A expressão “Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável (inv)” (GC: M 

= 5.08, DP = 1.63; GE: M = 5.48, DP = 1.56) e “9 – Acho que estudar Físico-Química é 

perda de tempo (inv)” (GC: M = 5.37, DP = 1.61; GE: M = 5.64, DP = 1.51) que 

apresentam os valores médios mais elevados. 
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Tabela 7.15. 

Análise descritiva das respostas dos alunos do GC e do GE à EAFQ: Pós-teste. 

 

ITENS 

GC GE 

N Média 
Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

1_Divirto-me a estudar Físico-Química. 111 4.07 1.88 351 4.70 1.67 

2_Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-

Química. 

111 4.38 1.67 350 4.86 1.37 

3_Consigo ter bons resultados a Físico-Química sem 

dificuldade. 

111 4.22 1.62 351 4.55 1.60 

4_Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade 

de ir à escola. 

110 3.83 1.71 348 4.09 1.54 

5_Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser 

obrigatória para todos os cursos. 

111 3.47 1.74 351 3.69 1.77 

6_Para mim Físico-Química é uma disciplina difícil (inv). 109 4.16 1.82 347 4.49 1.77 

7_Estudar Físico-Química dá-me alegria. 109 3.58 1.55 350 3.96 1.59 

8_A Físico-Química é importante para a minha vida. 110 4.23 1.64 350 4.81 1.55 

9_Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo 

(inv). 

110 5.37 1.61 343 5.64 1.51 

10_A expressão “Físico-Química” provoca-me uma 

sensação desagradável (inv). 

110 5.08 1.63 349 5.48 1.56 

11_Percebo a aplicação prática da Físico-Química. 110 4.41 1.47 350 4.94 1.35 

12_Ir às aulas de Físico-Química é agradável. 109 4.48 1.66 351 4.97 1.42 

13_Para mim é fácil ser bom/a aluno/a a Físico-Química. 110 4.07 1.63 349 4.54 1.58 

14_Sinto que resolver as atividades de Físico-Química é 

útil para a minha vida. 

111 4.36 1.55 350 4.89 1.37 

15_Quando me aparece um problema de Físico-Química 

tenho vontade de desistir (inv). 

110 4.94 1.66 350 5.16 1.56 

16_Gosto de estudar Físico-Química. 111 4.18 1.64 349 4.74 1.48 

17_Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia. 111 4.49 1.60 348 5.08 1.38 

18_Tenho boas notas a Físico-Química facilmente. 111 3.94 1.66 348 4.55 1.58 

19_Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química. 111 3.97 1.58 348 4.40 1.45 

20_O meu interesse pela disciplina de Físico-Química vai 

diminuindo ao longo do tempo de escola (inv). 

111 4.58 1.72 350 5.03 1.66 

21_Realizo as atividades de Físico-Química com 

facilidade. 

109 4.09 1.58 350 4.51 1.39 

22_Seria bom deixar de estudar Físico-Química (inv). 111 4.86 1.66 349 5.20 1.60 

23_Resolver problemas de Físico-Química desanima-me 

(inv). 

109 4.88 1.54 349 5.30 1.50 

24_A disciplina de Físico-Química irrita-me (inv). 111 5.04 1.65 351 5.51 1.61 

25_Estudar Físico-Química dá-me competência. 111 4.29 1.38 348 5.00 1.30 

26_Estudar Físico-Química tranquiliza-me. 111 3.68 1.47 351 3.86 1.51 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo parcialmente; 

4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

Note-se que os itens formulados pela negativa são assinalados com (inv) pois apresentam a sua escala de medida 

invertida, por forma a medirem o mesmo construto que os restantes itens. 
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Uma análise descritiva foi também conduzida aos resultados obtidos para as 

dimensões de análise resultantes da análise fatorial exploratória da EAFQ (ver Tabela 

6.14). Assim, tal como se evidencia na Tabela 7.16, no pré-teste, os alunos apresentam 

atitudes mais positivas relativamente à dimensão 2. Afetiva, seguindo-se as dimensões 

4. Utilidade e competências e 1. Comportamental. Por último, surge a dimensão 3. 

Motivacional mas, que também apresenta um valor médio superior ao ponto intermédio 

da escala de medida. 

 

Tabela 7.16. 

Análise descritiva das dimensões da EAFQ: Pré-teste. 

 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

1. Comportamental 558 4.52 1.24 

2. Afetiva 558 5.46 1.18 

3. Motivacional 558 4.33 1.32 

4. Utilidade e competências 558 4.79 1.26 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida de 1 a 7. 

 

De igual modo, foi também realizada uma análise descritiva dos resultados das 

dimensões obtidos por aplicação da EAFQ como pós-teste. Neste caso, tal como se 

verifica para os resultados do pré-teste, e como se mostra na Tabela 7.17, dimensão 2. 

Afetiva é aquela que apresenta maior valor médio. Depois, surge a dimensão 4. Utilidade 

e competências com o segundo valor mais elevado depois, seguindo-se a dimensão 1. 

Comportamental. Com o valor médio inferior, mas ainda assim superior ao ponto 

intermédio da escala de medida, surge a dimensão 3. Motivacional. 

 

Tabela 7.17. 

Análise descritiva das dimensões da EAFQ: Pós-teste. 

Dimensões N Média 
Desvio 

Padrão 

1. Comportamental 462 4.50 1.29 

2. Afetiva 463 5.24 1.26 

3. Motivacional 462 4.19 1.28 

4. Utilidade e competências 462 4.80 1.22 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida de 1 a 7. 
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7.2.2.2 Comparação dos resultados entre o GE e o GC 

Tal como se apresentou no subcapítulo anterior, acerca da EAC, também as 

respostas dos alunos integrantes do GC à EAFQ foram analisadas no sentido de se 

poderem comparar do pré-teste para o pós-teste, para cada uma das dimensões da 

EAFQ. Neste sentido, apresentam-se, na Tabela 7.18, os valores das médias das 

respostas destes alunos, e os respetivos desvios padrão, nestes dois momentos de 

aplicação da EAFQ. A partir também da aplicação do teste t para amostras 

emparelhadas, tal como se apresenta na Tabela 7.19, pode concluir-se que, no GC, o 

valor médio da dimensão 1. Comportamental no pré-teste (M = 4.35, DP = 1.46) é 

superior ao valor médio no pós-teste (M = 4.16, DP = 1.38), tendo sido encontradas 

diferenças significativas (t108 = -2.224, p = .028) entre os resultados obtidos nestes dois 

momentos. Para a dimensão 2. Afetiva, os resultados obtidos no pré-teste (M = 5.46, 

DP = 1.16) são superiores àqueles do pós-teste (M = 4.94, DP = 1.20), sendo as 

diferenças também significativas (t109 = -4.461, p < .001). De igual modo, o valor médio 

da dimensão 3. Motivacional no pré-teste (M = 4.21, DP = 1.41) é significativamente 

superior (t108 = -3.284, p < .001) ao valor médio no pós-teste (M = 3.90 DP = 1.34). Por 

último, o valor médio da dimensão 4. Utilidade e competências, no pré-teste (M = 4.64, 

DP = 1.26) é superior ao valor médio no pós-teste (M = 4.32, DP = 1.26), sendo as 

diferenças também significativas (t108 = -3.178, p = .002). Portanto, no GC, a média de 

todas as dimensões da escala atitudinal utilizada diminuem significativamente do pré-

teste para o pós-teste. 

 

Tabela 7.18. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EAFQ, como pré-teste e pós-

teste no GC. 

 

Dimensão  N Média 
Desvio 

padrão 

1. Comportamental 
Pré-teste 109 4.35 1.46 

Pós-teste 109 4.16 1.38 

2. Afetiva 
Pré-teste 110 5.46 1.16 

Pós-teste 110 4.94 1.20 

3. Motivacional 
Pré-teste 109 4.21 1.41 

Pós-teste 109 3.90 1.34 

4. Utilidade e competências 
Pré-teste 109 4.64 1.26 

Pós-teste 109 4.32 1.26 
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Tabela 7.19. 

Comparação entre as dimensões da EAFQ, como pré-teste e pós-teste no GC. 

 

(Pós-teste – Pré-teste) 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

1. Comportamental -.198 .929 -.374 -.022 -2.224 .028 

2. Afetiva -.514 1.209 -.743 -.286 -4.461 <.001 

3. Motivacional -.318 1.010 -.510 -.126 -3.284 <.001 

4. Utilidade e competências -.317 1.042 -.515 -.119 -3.178 .002 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 

 

De igual forma, a mesma análise foi conduzida às respostas dos alunos 

integrantes do GE. Assim, na Tabela 7.20, apresentam-se os resultados da análise 

descritiva a que estes dados foram submetidos. Posteriormente, na Tabela 7.21, 

apresentam-se também os resultados da aplicação do teste t para amostras 

emparelhadas. 

Deste modo, a partir da análise das Tabelas 7.20 e 7.21, verifica-se que para o 

GE o valor da dimensão 1. Comportamental no pré-teste (M = 4.58, DP = 1.18) é 

ligeiramente inferior ao valor médio no pós-teste (M = 4.60 DP = 1.24), mas as diferenças 

encontradas não são significativas (t336 = .458, p = .647). De igual forma, também o valor 

médio da dimensão 2. Afetiva no pré-teste (M = 5.45, DP = 1.19) é superior ao valor 

médio no pós-teste (M = 5.31, DP = 1.28), não tendo sido encontradas diferenças 

significativas (t336 = -2.410 p = .066) entre os resultados dos dois momentos de 

aplicação. No que concerne à dimensão 3. Motivacional, o seu valor médio no pré-teste 

(M = 4.35, DP = 1.26) é superior ao valor médio no pós-teste (M = 4.28, DP = 1.25), mas 

as diferenças também não são significativas (t336 = -1.227, p = .221). Por fim, o valor 

médio da dimensão 4. Utilidade e competências no pré-teste (M = 4.91, DP = 1.22) é 

inferior ao valor médio no pós-teste (M = 4.95, DP = 1.17) sem diferenças significativas 

(t336 = .565, p = .573) entre eles. Portanto, para o GE, pode concluir-se que nenhuma 

das dimensões em análise para a EAFQ variam de forma significativa do pré-teste para 

o pós-teste. 
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Tabela 7.20. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EAFQ, como pré-teste e como 

pós-teste no GE. 

 

Dimensão  N Média 
Desvio 

padrão 

1. Comportamental 
Pré-teste 337 4.58 1.18 

Pós-teste 337 4.60 1.24 

2. Afetiva 
Pré-teste 337 5.45 1.19 

Pós-teste 337 5.31 1.28 

3. Motivacional 
Pré-teste 337 4.35 1.26 

Pós-teste 337 4.28 1.25 

4. Utilidade e competências 
Pré-teste 337 4.91 1.22 

Pós-teste 337 4.95 1.17 

 

Tabela 7.21. 

Comparação entre as dimensões da EAFQ, como pré-teste e pós-teste no GE. 

 

(Pós-teste – Pré-teste) 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

1. Comportamental .023 .924 -.076 .122 .458 .647 

2. Afetiva -.146 1.115 -.266 -.027 -2.410 .066 

3. Motivacional -.067 1.007 -.175 .041 -1.227 .221 

4. Utilidade e competências .033 1.085 -.083 .150 .565 .573 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 

 

 

Comparação da variação do pré-teste para o pós-teste, entre o GC 

e o GE 

Para melhor se compreenderem as diferenças encontradas, do pré-teste para o 

pós-teste, entre grupos, foi conduzida uma análise ANOVA aos resultados da EAFQ. 

Assim, na Tabela 7.22, apresenta-se os resultados das Tabelas 7.6 e 7.8 

sistematizados, bem como os resultados da análise ANOVA conduzida. De acordo com 

os dados apresentados, verifica-se que a variação da dimensão 1. Comportamental é 

superior para o GE (ΔM = .023, DP = .92) em comparação com o GC (ΔM = -.198, DP 

= .93), portanto, aumentou ligeiramente no GE e diminui no GC, apresentando 
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diferenças significativas (F1,444 = 4.700, p = .031) entre os dois grupos. Também a 

variação da dimensão 2. Afetiva é superior para o GE (ΔM = -.146, DP = 1.12) 

relativamente ao GC (ΔM = -.514, DP =1.21), sendo que no GE diminuiu menos de que 

no GC, sendo as diferenças encontradas significativas (F1,444 = 8.653, p = .003). A 

variação da dimensão 3. Motivacional é significativamente superior (F1,444 = 5.093, p = 

.025) para o GE (ΔM = -.067, DP = 1.01) quando comparada com a variação no GC (ΔM 

= -.318, DP = 1.01), portanto, diminuiu menos no GE de que no GC. Também a variação 

da dimensão 4. Utilidade e competências é maior para o GE (ΔM = .033, DP = 1.09) do 

que para o GC (ΔM = -.317, DP = 1.04), havendo um ligeiro aumento no GE e uma 

diminuição no GC tendo sido encontradas diferenças significativas entre estes grupos 

(F1,444 = 8.768, p = .003). 

Portanto, verifica-se que existe uma variação mais positiva nas quatro 

dimensões desta escala para o GE em comparação com o GC, sendo essas diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

Tabela 7.22. 

Comparação das variações das dimensões da EAFQ respondida, do pré-teste para o 

pós-teste, entre o GC e o GE. 

 

Dimensão  N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 
F p 

1. Comportamental 
GC 109 -.198 .93 

4.700 .031 
GE 337 .023 .92 

2. Afetiva 
GC 110 -.514 1.21 

8.653 .003 
GE 337 -.146 1.12 

3. Motivacional 
GC 109 -.318 1.01 

5.093 .025 
GE 337 -.067 1.01 

4. Utilidade e competências 
GC 109 -.317 1.04 8.768 .003 

GE 337 .033 1.09   

 

 

Efeito do sexo na variação do pré-teste para o pós-teste, para o GC 

e para o GE 

Com o objetivo de se poder comparar o efeito da variável sexo nas mudanças de 

atitudes dos alunos do pré-teste para o pós-teste, apresenta-se na Tabela 7.23, para o 
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GC, e na Tabela 7.24, para o GE, a variação ocorrida entre os dois momentos para o 

sexo masculino e para o sexo feminino. Assim, verifica-se que no GC a variação da 

dimensão 1. Comportamental é superior para o sexo masculino (ΔM = -.151, DP = .95) 

comparativamente ao sexo feminino (ΔM= -.244, DP = .91), tal como no GE (sexo 

masculino: ΔM = .029, DP = 1.03; sexo feminino: ΔM = .018, DP = .84), havendo, 

portanto, em ambos os grupos, uma variação superior no sexo masculino. No caso da 

dimensão 2. Afetiva, no GC, a sua variação é superior para o sexo masculino (ΔM = -

.239, DP = 1.03) em comparação com o sexo feminino (ΔM = -.780, DP =1.32), sendo 

essa diminuição menor para o sexo masculino do que para o sexo feminino. Por outro 

lado, no GE verifica-se uma variação superior desta dimensão para o sexo feminino (ΔM 

= -.076, DP =1.09) em comparação com o sexo masculino (ΔM = -.236, DP = 1.15). No 

que diz respeito à dimensão 3. Motivacional, para o GC, a sua variação é superior 

também para o sexo masculino (ΔM = -.265, DP = .91) em relação ao sexo feminino 

(ΔM = -.369, DP = 1.12), já para o GE verifica-se que há uma variação superior para o 

sexo feminino (ΔM = -.011, DP = .85) quando comparada com o sexo masculino (ΔM = 

-.139, DP = 1.17). Na última dimensão desta escala, 4. Utilidade e competências, o sexo 

masculino do GC (ΔM = -.253, DP = 1.00) apresenta também uma variação superior à 

do sexo feminino (ΔM = -.380, DP = 1.09) ao contrário do que se verifica para o GE 

(sexo masculino: ΔM = -.096, DP = 1.23; sexo feminino: ΔM = .136, DP =.95).  

 

Tabela 7.23. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAFQ, do pré-teste para o pós-teste, e 

o sexo, para o GC. 

 

Dimensão Sexo N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Comportamental 
Masculino 54 -.151 .95 

Feminino 55 -.244 .91 

2. Afetiva 
Masculino 54 -.239 1.03 

Feminino 56 -.780 1.32 

3. Motivacional 
Masculino 54 -.265 .91 

Feminino 55 -.369 1.12 

4. Utilidade e competências 
Masculino 54 -.253 1.00 

Feminino 55 -.380 1.09 
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Tabela 7.24. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAFQ, do pré-teste para o pós-teste, e 

o sexo, para o GE. 

 

Dimensão Sexo N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Comportamental 
Masculino 149 .029 1.03 

Feminino 188 .018 .84 

2. Afetiva 
Masculino 149 -.236 1.15 

Feminino 188 -.076 1.09 

3. Motivacional 
Masculino 149 -.139 1.17 

Feminino 188 -.011 0.85 

4. Utilidade e competências 
Masculino 149 -.096 1.23 

Feminino 188 .136 0.95 

 

Assim, no sentido de averiguar se diferenças atitudinais encontradas entre os 

grupos são diferenciadas consoante o sexo, submeteram-se os dados da EAFQ a uma 

análise ANOVA. Atendendo aos resultados obtidos, verifica-se que as mudanças de 

atitudes entre os GE e GC ocorridas ao nível das dimensões 1. Comportamental (F1,442 

= .162, p = .687), 3. Motivacional (F1,442 = 1.090, p = .297) e 4. Utilidade e competências 

(F1,442 = 2.295, p = .131) não são afetadas pelo sexo dos sujeitos. No entanto, verifica-

se que, para a dimensão 2. Afetiva (F1,442 = 7.929, p = .005) o padrão da interação entre 

os grupos (GC e GE) e os dois momentos (pré-teste e pós-teste) é diferente consoante 

o sexo. Concretamente, e como se pode ver nos Gráficos 7.7 e 7.8, enquanto que os 

alunos do sexo masculino de ambos os grupos apresentam um decréscimo 

(semelhante) da dimensão 2. Afetiva do pré-teste para o pós-teste, já o mesmo não 

acontece com os alunos do sexo feminino, na medida em que o grupo de controlo 

apresenta um decréscimo claramente mais acentuado em relação ao grupo 

experimental, que se mantém praticamente inalterado. 
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Gráfico 7.7 – Variação das atitudes dos alunos do sexo masculino, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para 

a dimensão 2. Afetiva. 

 

Gráfico 7.8 – Variação das atitudes dos alunos do sexo feminino, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a 

dimensão 2. Afetiva. 

 

 

Efeito do ano de escolaridade na variação do pré-teste para o pós-

teste, para o GC e para o GE 

Tal como realizado na análise aos resultados da EAC, também se considerou 

relevante para a EAFQ, comparar o efeito da variável ano de escolaridade. Assim, da 

análise às Tabelas 7.25 e 7.26, para o GE e para o GE, respetivamente, verifica-se que, 

para o GC, a variação da dimensão 1. Comportamental é superior para o 9.º ano (ΔM = 

.098, DP = .84), intermédia para o 7.º ano (ΔM = -.158, DP = .83) e inferior para o 8.º 

ano (ΔM = -.343, DP = 1.01). Esta análise permite concluir ainda que a variação ocorrida 

nesta dimensão aumentou no 9.º ano, diminuiu no 7.º ano e diminuiu ainda mais no 8.º 

ano. Para esta mesma dimensão do GE, verifica-se que a sua variação é superior para 

o 7.º ano (ΔM = .118, DP = .91) e inferior para o 8.º (ΔM = -.011, DP = .93) e 9.º anos 

(ΔM = -.028, DP = .90), respetivamente. Para o GC, no caso da variação da dimensão 
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2. Afetiva, esta é superior para o 9.º ano (ΔM = .064, DP =.83), intermédia para o 8.º 

ano (ΔM = -.566, DP = 1.28) e inferior para o 7.º ano (ΔM = -.813, DP = 1.20), verificando-

se assim, um ligeiro aumento no 9.º ano, e diminuições nos 7.º e 8.º anos sendo que no 

7.º ano a diminuição é mais acentuada. Já para o GE, constata-se que a variação desta 

dimensão do pré-teste para o pós-teste é ligeiramente maior para o 9.º ano (ΔM =-.134, 

DP = 1.07), do que para os 7.º (ΔM = -.146, DP = 1.26) e 8.º anos (ΔM = -.148, DP 

=1.06), respetivamente. Portanto, pode constatar-se que esta dimensão, diminuiu um 

pouco menos no 9.º ano do que nos 7.º e 8.º anos. No GC, a variação da dimensão 3. 

Motivacional é maior no 9.º ano (ΔM = .208, DP = .69) do que no 8.º ano (ΔM = -.194, 

DP = 1.11) apresentando o 7.º ano o valor menor (ΔM = -.872, DP = .76). Aqui, verifica-

se um aumento no 9.º ano, uma diminuição ligeira no 8.º ano e uma diminuição mais 

acentuada no 7.º ano. Por outro lado, para o GE, a variação desta dimensão é superior 

para o 8.º ano (ΔM = -.023, DP = 1.01), seguindo-se o 7.º ano (ΔM = -.099, DP = 1.02), 

por fim, o 9.º ano (ΔM = -.346, DP = .93). Assim, para este grupo houve uma diminuição 

menor no 8.º ano, seguindo-se o 7.º ano, havendo uma maior diminuição no 9.º ano. Por 

fim, a variação da dimensão 4. Utilidade e competências, para o GC, é superior para o 

9.º ano (ΔM = -.227, DP = .91), seguida do 8.º ano (ΔM = -.290, DP = 1.12) e inferior 

para o 7.º ano (ΔM = -.422, DP = 1.02). Neste sentido, constata-se que há uma menor 

diminuição no 9.º ano, seguindo-se o 8.º e, por fim, o 7.º ano onde esta diminuição é 

maior. Para o GE, a variação desta dimensão é superior para o 7.º ano (ΔM = .169, DP 

= 1.12), seguindo o 8.º ano (ΔM = -.009, DP = 1.05) e assume o menor valor para o 9.º 

ano (ΔM = -.104, DP = 1.24). Ou seja, aumentou no 7.º ano, diminuiu ligeiramente no 

8.º ano e diminuiu de forma mais acentuada no 9.º ano. 
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Tabela 7.25. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAFQ, do pré-teste para o pós-teste, e 

o ano de escolaridade, para o GC. 

 

Dimensão Ano N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Comportamental 

7.º ano 33 -.158 .83 

8.º ano 54 -.343 1.01 

9.º ano 22 .098 .84 

2. Afetiva 

7.º ano 33 -.813 1.20 

8.º ano 55 -.566 1.28 

9.º ano 22 .064 .83 

3. Motivacional 

7.º ano 33 -.872 .76 

8.º ano 54 -.194 1.11 

9.º ano 22 .208 .69 

4. Utilidade e competências 

7.º ano 33 -.422 1.02 

8.º ano 54 -.290 1.12 

9.º ano 22 -.227 .91 

 

Tabela 7.26. 

Relação entre as variações nas dimensões da EAFQ, do pré-teste para o pós-teste, e 

o ano de escolaridade, para o GE. 

 

Dimensão Ano N Média 
Desvio 

padrão 

1. Comportamental 

7.º ano 93 .118 .91 

8.º ano 220 -.011 .93 

9.º ano 24 -.028 .90 

2. Afetiva  

7.º ano 93 -.146 1.26 

8.º ano 220 -.148 1.06 

9.º ano 24 -.134 1.07 

3. Motivacional  

7.º ano 93 -.099 1.02 

8.º ano 220 -.023 1.01 

9.º ano 24 -.346 .93 

4. Utilidade e competências 

7.º ano 93 .169 1.12 

8.º ano 220 -.009 1.05 

9.º ano 24 -.104 1.24 
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Para se averiguar a significância das diferenças de atitudes encontradas para os 

alunos dos vários anos de escolaridade do GC e do GE, conduziu-se uma análise 

ANOVA. Assim, atendendo aos resultados desta análise (1. Comportamental: F2,440 = 

1.132, p = .323; 2. Afetiva: F2,440 = 2.277, p = .104; 3. Motivacional: F2,440 = 7.317, p = 

.001; 4. Utilidade e competências: F2,440 = .955, p = .386) verifica-se que apenas na 

dimensão 3. Motivacional o padrão da interação entre o GC e o GE e os dois momentos 

de recolha de dados é diferente consoante o ano de escolaridade dos alunos. Assim, a 

partir da análise dos Gráficos 7.9, 7.10 e 7.11, verifica-se que, nesta dimensão, há 

diferenças mais significativas ao nível das atitudes dos alunos do GC e do GE, para os 

7.º e 9.º anos. No 7.º ano verifica-se uma acentuada diminuição do valor médio desta 

dimensão para os alunos do GC quando comparado com a diminuição verificada nas 

atitudes dos alunos do GE. Pelo contrário, para o 9.º ano de escolaridade, verifica-se, 

também um decréscimo desta dimensão para os alunos do GE, enquanto, nos alunos 

do GC se verifica um aumento. Já no 8.º ano, registam-se comportamentos semelhantes 

(ligeiras diminuições) nos alunos de ambos os grupos, tendo os alunos do GE registado 

atitudes mais positivas do que os alunos do GC. Relativamente às restantes dimensões 

da EAFQ, pode afirmar-se que as mudanças de atitudes ocorridas em cada grupo não 

são diferenciadas consoante o ano de escolaridade. 

 

 

Gráfico 7.9 – Variação das atitudes dos alunos do 7.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a dimensão 

3. Motivacional. 
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Gráfico 7.10 – Variação das atitudes dos alunos do 8.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a 

dimensão 3. Motivacional. 

 

Gráfico 7.11 – Variação das atitudes dos alunos do 9.º ano, do GC e do GE, do pré-teste para o pós-teste, para a 

dimensão 3. Motivacional. 

 

 

7.2.3 Atitudes dos alunos face ao ambiente e à problemática do lixo 

marinho 

 

7.2.3.1 Análise Descritiva 

À semelhança dos procedimentos adotados para a análise das escalas de atitudes 

apresentadas nos subcapítulos anteriores, também as respostas dos alunos do GC e 

do GE obtidos por aplicação da EALM como pré-teste foram sujeitos a uma análise 

descritiva tal como se apresenta na Tabela 7.27. Na Tabela 7.28, apresenta-se ainda a 

análise às respostas dos destes grupos à EALM aplicada como pós-teste. No que diz 

respeito aos resultados do pré-teste, todos os itens desta escala apresentam, para 

ambos os grupos, valores médios superiores ao ponto intermédio da escala (4) sendo 

que, para o GC, as questões “17 – Saber da presença de microplásticos em produtos 
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de higiene ou beleza impedir-me-ia de os comprar” (M = 4.36, DP = 1.72), “7 – Faço 

separação do lixo em minha casa” (M = 4.47, DP = 2.17), “11 - Costumo tomar atenção 

à quantidade de plástico que consumo e/ou desperdiço diariamente” (M = 4.53, DP = 

1.62) e “4 – Procuro trocar embalagens de uso único por embalagens reutilizáveis” (M 

= 4.54, DP = 1.73) são aquelas que apresentam valores médios inferiores. Já para o 

GE, são também as questões 4 (M = 4.70, DP = 1.74), 17 (M = 4.71, DP = 1.69) e 11 (M 

= 4.85, DP = 1.56) aquelas que apresentam os resultados mais baixos. Por outro lado, 

a média de respostas é superior para os itens “8 – Penso que é da responsabilidade do 

ser humano preservar o ambiente marinho para as futuras gerações” (GC: M = 6.39, DP 

= .99; GE: M = 6.33, DP = 1.06) e “15 – Preocupa-me os problemas que o lixo marinho 

pode causar às espécies” (GC: M = 6.10, DP = 1.05; GE: M = 6.21, DP = 1.04) em 

ambos os grupos. 

Assim, verificam-se resultados médios semelhantes entres os dois grupos sendo 

que, no global, os alunos do GC apresentam uma média de respostas ligeiramente 

menos positivas de que os alunos do GE à EALM. 
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Tabela 7.27. 

Análise descritiva das respostas dos alunos do GC e do GE à EALM: Pré-teste. 

 

ITENS 

GC GE 

N Média 
Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

1_Preocupa-me que alimentos provenientes do ambiente 

marinho possam conter microplásticos. 

130 5.42 1.80 428 5.88 1.28 

2_Procuro consumir produtos menos prejudiciais para o 

ambiente. 

130 4.82 1.71 425 5.29 1.50 

3_Preocupa-me que a tendência crescente de produção de 

plásticos e a crescente população humana venham a piorar 

a questão do lixo marinho. 

130 5.60 1.43 426 5.95 1.19 

4_Procuro trocar embalagens de uso único por 

embalagens reutilizáveis. 

130 4.54 1.73 426 4.70 1.74 

5_Procuro reutilizar e/ou reciclar o plástico que consumo 

no dia-a-dia. 

127 5.06 1.69 426 5.59 1.37 

6_Sempre que vou às compras procuro reutilizar os sacos 

de plástico. 

129 5.67 1.61 426 5.85 1.39 

7_Faço separação do lixo em minha casa. 129 4.47 2.17 426 5.13 2.01 

8_Penso que é da responsabilidade do ser humano 

preservar o ambiente marinho para as futuras gerações. 

129 6.39 .99 427 6.33 1.06 

9_Procuro informar-me sobre que medidas posso tomar 

para reduzir a minha contribuição para a poluição 

ambiental. 

129 4.92 1.60 426 5.28 1.38 

10_Considero que a questão do lixo marinho é uma 

questão relevante para a nossa sociedade atual. 

129 5.79 1.25 426 5.79 1.37 

11_Costumo tomar atenção à quantidade de plástico que 

consumo e/ou desperdiço diariamente. 

129 4.53 1.62 427 4.85 1.56 

12_Perturba-me saber que a água do mar possa estar 

poluída globalmente por pequenas e impercetíveis 

partículas plásticas. 

129 5.78 1.33 428 5.99 1.18 

13_Estaria disposto (a) a juntar-me a iniciativas de apanha 

de lixo marinho nas praias. 

130 4.77 1.84 427 5.37 1.61 

14_Considero preocupante se vier a saber que posso ser 

um (a) consumidor (a) de alimentos que possuem plásticos 

provenientes de lixo marinho. 

129 5.42 1.54 428 5.78 1.35 

15_Preocupa-me os problemas que o lixo marinho pode 

causar às espécies. 

129 6.10 1.05 425 6.21 1.04 

16_Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e 

deito-o num contentor apropriado. 

130 5.84 1.49 428 6.06 1.33 

17_Saber da presença de microplásticos em produtos de 

higiene ou beleza impedir-me-ia de os comprar. 

130 4.36 1.72 426 4.71 1.69 

18_Considero que a presença de microplásticos em 

produtos de higiene pessoal deveria de ser proibida ou 

evitada. 

130 5.60 1.52 428 5.58 1.42 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo parcialmente; 

4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 
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Neste sentido, também os resultados da aplicação da EALM no GC e no GE 

como pós-teste, após a implementação do programa de intervenção, foram submetidos 

a uma análise descritiva. Tal como para os resultados do pré-teste, os valores ilustrados 

para cada um dos itens, apresentam-se superiores ao ponto intermédio da escala de 

medida (Tabela 7.28). No GC destacam-se pela positiva as questões “15 – Preocupa-

me os problemas que o lixo marinho pode causar às espécies” (M = 5.63, DP = 1.36), 

“10 – Considero que a questão do lixo marinho é uma questão relevante para a nossa 

sociedade atual” (M = 5.68, DP = 1.36) e “8 – Penso que é da responsabilidade do ser 

humano preservar o ambiente marinho para as futuras gerações” (M = 5.74, DP = 1.44). 

Para o GE, são as questões “16 – Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e 

deito-o num contentor apropriado” (M = 6.26, DP = 1.13), “15 – Preocupa-me os 

problemas que o lixo marinho pode causar às espécies” (M = 6.34, DP = .96) e “8 – 

Penso que é da responsabilidade do ser humano preservar o ambiente marinho para as 

futuras gerações” (M = 6.49, DP = .90) aquelas em que os alunos mostraram atitudes 

mais positivas. Por outro lado, as questões “13 – Estaria disposto(a) a juntar-me a 

iniciativas de apanha de lixo marinho nas praias” (M = 4.71, DP = 1.66) e “17 – Saber 

da presença de microplásticos em produtos de higiene ou beleza impedir-me-ia de os 

comprar” (M = 4.80, DP = 1.61) são aquelas que apresentam um valor médio mais baixo 

para o GC. Para o GE é a questão 17 (M = 4.90, DP = 1.63) a única que apresenta um 

valor médio inferior a 5 pontos da escala de medida. Atendendo aos resultados 

apresentados na Tabela 7.28, constata-se que os resultados dos alunos do GE no pós-

teste são consideravelmente superiores comparativamente com as respostas dos 

alunos do GC. 
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Tabela 7.28. 

Análise descritiva das respostas dos alunos do GC e do GE à EALM: Pós-teste. 

 

ITENS 

GC GE 

N Média 
Desvio 

Padrão 
N Média 

Desvio 

Padrão 

1_Preocupa-me que alimentos provenientes do ambiente 

marinho possam conter microplásticos. 

109 5.60 1.55 349 6.08 1.16 

2_Procuro consumir produtos menos prejudiciais para o 

ambiente. 

109 5.13 1.68 350 5.58 1.31 

3_Preocupa-me que a tendência crescente de produção de 

plásticos e a crescente população humana venham a piorar 

a questão do lixo marinho. 

109 5.52 1.43 347 6.12 1.10 

4_Procuro trocar embalagens de uso único por embalagens 

reutilizáveis. 

107 4.96 1.61 347 5.63 1.27 

5_Procuro reutilizar e/ou reciclar o plástico que consumo no 

dia-a-dia. 

109 5.03 1.69 346 5.77 1.19 

6_Sempre que vou às compras procuro reutilizar os sacos 

de plástico. 

109 5.25 1.50 349 5.83 1.40 

7_Faço separação do lixo em minha casa. 109 4.87 1.93 349 5.44 1.84 

8_Penso que é da responsabilidade do ser humano 

preservar o ambiente marinho para as futuras gerações. 

108 5.74 1.44 350 6.49 .90 

9_Procuro informar-me sobre que medidas posso tomar 

para reduzir a minha contribuição para a poluição 

ambiental. 

108 5.20 1.47 349 5.71 1.22 

10_Considero que a questão do lixo marinho é uma 

questão relevante para a nossa sociedade atual. 

109 5.68 1.36 347 6.05 1.23 

11_Costumo tomar atenção à quantidade de plástico que 

consumo e/ou desperdiço diariamente. 

108 5.08 1.54 350 5.45 1.33 

12_Perturba-me saber que a água do mar possa estar 

poluída globalmente por pequenas e impercetíveis 

partículas plásticas. 

108 5.56 1.44 349 6.19 1.14 

13_Estaria disposto (a) a juntar-me a iniciativas de apanha 

de lixo marinho nas praias. 

108 4.71 1.66 349 5.61 1.45 

14_Considero preocupante se vier a saber que posso ser 

um (a) consumidor (a) de alimentos que possuem plásticos 

provenientes de lixo marinho. 

109 5.28 1.51 347 6.10 1.12 

15_Preocupa-me os problemas que o lixo marinho pode 

causar às espécies. 

107 5.63 1.36 349 6.34 .96 

16_Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e 

deito-o num contentor apropriado. 

109 5.57 1.47 350 6.26 1.13 

17_Saber da presença de microplásticos em produtos de 

higiene ou beleza impedir-me-ia de os comprar. 

109 4.80 1.61 350 4.90 1.63 

18_Considero que a presença de microplásticos em 

produtos de higiene pessoal deveria de ser proibida ou 

evitada. 

109 5.37 1.50 349 5.89 1.31 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Discordo parcialmente; 

4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo parcialmente; 6– Concordo; 7– Concordo fortemente 

 

Tendo também em consideração as dimensões emergentes da análise fatorial 

efetuada à EALM (ver Tabela 6.18), considerou-se relevante conduzir uma análise 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

226 

 

descritiva a estas dimensões no sentido de se compreender melhor as respostas dadas 

pelos alunos. Assim, no caso da aplicação da EAFQ como pré-teste, é possível verificar, 

tal como se apresenta na Tabela 7.29, que os alunos apresentam atitudes mais positivas 

relativamente à dimensão 1. Coletiva, seguida da dimensão 3. Reciclagem/ Reutilização 

e, com valores inferiores destacam-se, respetivamente, as dimensões 2. Pessoal e 4. 

Microplásticos. Ainda assim, todas as dimensões apresentam valores médios superior 

ao ponto intermédio da escala de medida. 

 

Tabela 7.29. 

Análise descritiva das dimensões da EALM: Pré-teste. 

 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

1. Coletiva 558 5.97 .92 

2. Pessoal 558 5.14 1.05 

3. Reciclagem/ Reutilização 558 5.42 1.29 

4. Microplásticos 558 5.11 1.35 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida de 1 a 7. 

 

De igual modo, foi também conduzida uma análise descritiva às dimensões da 

EALM aplicada como pós-teste. Assim, tal como se apresenta na Tabela 7.30, a 

dimensão 1. Coletiva é aquela que apresenta valor médio mais elevado, seguindo-se, 

respetivamente, as dimensões 2. Pessoal, 3. Reciclagem/ Reutilização e 4. 

Microplásticos, todas com valor médio superior ao ponto intermédio da escala de 

medida. 

 

Tabela 7.30. 

Análise descritiva das dimensões da EALM: Pós-teste. 

 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

1. Coletiva 460 6.06 .97 

2. Pessoal 459 5.54 1.06 

3. Reciclagem/ Reutilização 459 5.53 1.19 

4. Microplásticos 459 5.32 1.30 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida de 1 a 7. 
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7.2.3.2 Comparação dos resultados entre o GE e o GC  

Tal como apresentado, respetivamente, nas secções 7.2.1.2 e 7.2.2.2 

relativamente à análise da EAC e da EAFQ, também a EALM foi submetida aos mesmos 

procedimentos estatísticos para a sua análise. Assim, no sentido de se poder comparar 

a evolução dos resultados dos alunos integrantes do GC do pré-teste para o pós-teste, 

para cada uma das dimensões da EALM, apresenta-se, na Tabela 7.31 os valores das 

médias das respostas destes alunos, e os respetivos desvios padrão, nestes dois 

momentos de aplicação da EALM. 

Assim, para o GC, a partir também da aplicação do teste t para amostras 

emparelhadas, tal como se apresenta na Tabela 7.32, pode concluir-se que o valor 

médio da dimensão 1. Coletiva no pré-teste (M = 5.82, DP = .96) é superior ao valor 

médio no pós-teste (M = 5.54, DP = 1.23), sendo as diferenças significativas (t107 = -

2.577, p = .011). Para a dimensão 2. Pessoal, o seu valor médio no pré-teste (M = 4.81, 

DP = 1.23) é inferior ao valor médio no pós-teste (M = 5.12, DP = 1.32), apresentando 

também diferenças significativas (t106 = 2.737, p = .007). O valor médio da dimensão 3. 

Reciclagem/Reutilização no pré-teste (M = 5.06, DP = 1.47) é idêntico ao valor médio 

registado no pós-teste (M = 5.06, DP = 1.38) sendo que não existem diferenças 

significativas entre estes valores (t106 = -.032, p = .974). Relativamente à última 

dimensão desta escala, 4. Microplásticos, o seu valor médio no pré-teste (M = 5.01, DP 

= 1.39) revela-se inferior ao valor médio no pós-teste (M = 5.08, DP = 1.36) não se tendo 

verificado, também, diferenças significativas (t106 = .404, p = .687). Portanto, pode 

concluir-se que, no GC, do pré-teste para o pós-teste se verifica uma diminuição 

significativa da dimensão 1. Coletiva e um aumento significativo da dimensão 2. 

Pessoal. Por outro lado, em relação às dimensões 3. Reciclagem/Reutilização e 4. 

Microplásticos, não se registaram variações significativas do pré-teste para o pós-teste. 
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Tabela 7.31. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EALM, como pré-teste e pós-

teste no GC. 

 

Dimensão  N Média 
Desvio 

padrão 

1. Coletiva 
Pré-teste 108 5.82 .96 

Pós-teste 108 5.54 1.23 

2. Pessoal 
Pré-teste 107 4.81 1.23 

Pós-teste 107 5.12 1.31 

3. Reciclagem/ Reutilização 
Pré-teste 107 5.06 1.47 

Pós-teste 107 5.06 1.38 

4. Microplásticos 
Pré-teste 107 5.01 1.39 

Pós-teste 107 5.08 1.36 

 

Tabela 7.32. 

Comparação entre as dimensões da EALM, como pré-teste e como pós-teste no GC. 

 

(Pós-teste – Pré-teste) 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

1. Coletiva -.284 1.143 -.502 -.065 -2.577 .011 

2. Pessoal .312 1.181 .086 .539 2.737 .007 

3. Reciclagem/ Reutilização -.005 1.500 -.292 .283 -.032 .974 

4. Microplásticos .065 1.675 -.256 .387 .404 .687 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 

 

Procedeu-se de igual modo para as respostas dos alunos do GE à EALM. Assim, 

na Tabela 7.33, apresenta-se a análise descritiva conduzida a esses dados e, de 

seguida, na Tabela 7.34, apresentam-se também os resultados da aplicação do teste t 

para amostras emparelhadas aos dados relativos ao GE. 

De acordo com os resultados apresentados nas referidas tabelas verifica-se que 

no GE o valor médio da dimensão 1. Coletiva no pré-teste (M = 6.03, DP = .87) é inferior 

ao valor médio no pós-teste (M = 6.22, DP = .82), verificando-se que, para esta situação, 

as diferenças encontradas são significativas (t335 = 4.207, p < .001). No que diz respeito 

à dimensão 2. Pessoal, o seu valor médio no pré-teste (M = 5.25, DP = .94) é inferior ao 

valor médio no pós-teste (M = 5.68, DP = .94), sendo as diferenças encontradas 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

229 

 

significativas (t335 = 8.263, p < .001). Também para a dimensão 3. 

Reciclagem/Reutilização, o valor médio desta dimensão no pré-teste (M = 5.53, DP = 

1.22) é inferior ao valor médio no pós-teste (M = 5.69, DP = 1.09), tendo se encontrado 

diferenças significativas entre estes dois momentos (t335 = 2.911, p = .004). Por último, 

o valor médio da dimensão 4. Microplásticos no pré-teste (M = 5.18, DP = 1.33) é 

também inferior ao valor médio no pós-teste (M = 5.40 DP = 1.27), tendo-se também 

registado diferenças significativas entre estes momentos (t335 = 2.593, p = .010). Deste 

modo, conclui-se que, para o GE, os resultados obtidos para as dimensões da EALM, 

aumentam significativamente do pré-teste para o pós-teste. 

 

Tabela 7.33. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EALM, como pré-teste e pós-

teste no GE. 

 

Dimensão  N Média 
Desvio 

padrão 

1. Coletiva 
Pré-teste 336 6.03 .87 

Pós-teste 336 6.22 .82 

2. Pessoal 
Pré-teste 336 5.25 .94 

Pós-teste 336 5.68 .94 

3. Reciclagem/ Reutilização 
Pré-teste 336 5.53 1.22 

Pós-teste 336 5.69 1.09 

4. Microplásticos 
Pré-teste 336 5.18 1.33 

Pós-teste 336 5.40 1.27 
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Tabela 7.34. 

Apresentação dos valores médios das dimensões da EALM, como pré-teste e pós-

teste no GE. 

 

(Pós-teste – Pré-teste) 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

1. Coletiva .184 .801 .098 .270 4.207 <.001 

2. Pessoal .434 .964 .331 .538 8.263 <.001 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 

.163 1.025 .053 .273 2.911 .004 

4. Microplásticos .217 1.536 .052 .382 2.593 .010 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 

 

 

Comparação da variação do pré-teste para o pós-teste, entre o GC 

e o GE 

Tal como já referido na análise das restantes escalas de atitudes que compõem o 

Questionário de atitudes face à ciência, à Físico-Química, ao ambiente e à problemática 

do lixo marinho, para comparar a variação do pré-teste para o pós-teste, entre o GC e 

o GE, relativas à EALM, foi conduzida uma análise ANOVA aos resultados da EALM. 

Assim, na Tabela 7.35, sistematizam-se os resultados das Tabelas 7.32 e 7.34, e 

apresenta-se os resultados da análise ANOVA conduzida. Atendendo à análise 

efetuada, verifica-se que a variação da dimensão 1. Coletiva é maior para o GE (ΔM = 

.184, DP = .80) do que para o GC (ΔM = -.284, DP = 1.14), aumentando no GE e 

diminuindo no GC com diferenças significativas entre si (F1,442 = 22.231, p < .001). 

Relativamente à variação da dimensão 2. Pessoal, constata-se que esta é maior no GE 

(ΔM = .434, DP = .96) do que no GC (ΔM = .313, DP = 1.18), aumentando em ambos 

os grupos, mas sendo esse aumento mais acentuado no GE. Contudo, não se verificam 

diferenças significativas (F1,441 = 1.160, p = .282). A variação da dimensão 3. 

Reciclagem/Reutilização é superior para o GE (ΔM = .163, DP = 1.03) em comparação 

com o GC (ΔM = -.005, DP = 1.50), havendo um aumento no GE e uma diminuição 

ligeira no GC, mas não se verificam diferenças significativas (F1,441 = 1.698, p = .193). 

Relativamente à variação da dimensão 4. Microplásticos, esta é superior para o GE (ΔM 

= .217, DP = 1.54) em comparação com o GC (ΔM = .065, DP = 1.68), aumentando de 

forma mais acentuada no GE mas sem que se verifiquem diferenças significativas (F1,441 
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= .759, p = .384). Assim, verifica-se que apenas a variação na dimensão 1. Coletiva é 

superior para o GE em comparação com o GC sendo que a variação registada nas 

restantes dimensões da EALM não é significativamente diferente entre os dois grupos. 

 

Tabela 7.35. 

Comparação das variações das dimensões da EALM respondida, do pré-teste para o 

pós-teste, entre o GC e o GE. 

 

Dimensão  N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 
F p 

1. Coletiva 
GC 108 -.284 1.14 

22.231 <.001 
GE 336 .184 .80 

2. Pessoal 
GC 107 .313 1.18 

1.160 .282 
GE 336 .434 .96 

3. Reciclagem/  

Reutilização 

GC 107 -.005 1.50 
1.698 .193 

GE 336 .163 1.03 

4. Microplásticos 
GC 107 .065 1.68 

.759 .384 
GE 336 .217 1.54 

 

 

Efeito do sexo na variação do pré-teste para o pós-teste, para o GC 

e para o GE 

No sentido de se comparar o efeito da variável sexo nos resultados obtidos pelos 

alunos, apresenta-se, na Tabela 7.36, para o GC, e na Tabela 7.37, para o GE, as 

variações ocorridas do pré-teste para o pós-teste para o sexo masculino e para o sexo 

feminino. Assim, verifica-se que, quer no GC, quer no GE, a variação da dimensão 1. 

Coletiva é maior para o sexo feminino (GC: M = -.171, DP = 1.18; GE: M = .275, DP = 

.68) do que para o sexo masculino (GC: M = -.396, DP = 1.11; GE: M = .068, DP = .92), 

ou seja, no GC diminuiu menos no sexo feminino do que no sexo masculino, enquanto 

que no GE se verificou um o aumento superior no sexo feminino. Por outro lado, a 

variação da dimensão 2. Pessoal, para o GC, é superior para o sexo masculino (M = 

.346, DP = 1.13) do que para o sexo feminino (M = .280, DP = 1.24) enquanto que para 

o GE, a variação desta dimensão é superior para o sexo feminino (M = .490, DP = .91) 

em comparação com o sexo masculino (M = .364, DP = 1.03). Para o GC e para o GE, 

a variação da dimensão 3. Reciclagem/Reutilização é maior para o sexo feminino (GC: 
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M = .015, DP = 1.51; GE: M = .187, DP = 1.01) do que para o sexo masculino (GC: M = 

-.025, DP = 1.50; GE: M = .132, DP = 1.04), tendo aumentado ligeiramente no sexo 

feminino e diminuído no sexo masculino, no GC, e tendo o GE apresentado um aumento 

em ambos os sexos mas sendo superior para o sexo feminino. De igual modo, a variação 

da dimensão 4. Microplásticos revela-se, nos dois grupos, superior para o sexo feminino 

(GC: M = .204, DP = 1.56; GE: M = .263, DP = 1.45) em comparação com o sexo 

masculino (GC: M = -.076, DP = 1.79; M = .159, DP = 1.64). No GC verifica-se um 

aumento no sexo feminino e uma ligeira diminuição no sexo masculino. Já no GE 

verifica-se um aumento em ambos os sexos tendo o sexo feminino apresentado um 

aumento superior.  

 

Tabela 7.36. 

Relação entre as variações nas dimensões da EALM, do pré-teste para o pós-teste, e 

o sexo, para o GC. 

 

Dimensão Sexo N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Coletiva 
Masculino 54 -.396 1.11 

Feminino 54 -.171 1.18 

2. Pessoal 
Masculino 53 .346 1.13 

Feminino 54 .280 1.24 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 

Masculino 53 -.025 1.50 

Feminino 54 .015 1.51 

4. Microplásticos 
Masculino 53 -.076 1.79 

Feminino 54 .204 1.56 
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Tabela 7.37. 

Relação entre as variações nas dimensões da EALM, do pré-teste para o pós-teste, e 

o sexo, para o GE. 

 

Dimensão Sexo N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Coletiva 
Masculino 148 .068 .92 

Feminino 188 .275 .68 

2. Pessoal 
Masculino 148 .364 1.03 

Feminino 188 .490 .91 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 

Masculino 148 .132 1.04 

Feminino 188 .187 1.01 

4. Microplásticos 
Masculino 148 .159 1.64 

Feminino 188 .263 1.45 

 

No sentido de se averiguar se as mudanças de atitudes dos alunos de cada grupo 

são diferenciadas consoante o sexo, foi conduzida uma análise ANOVA aos dados da 

EALM. Assim, atendendo aos resultados deste teste estatístico (1. Coletiva: F1,440 = .009, 

p = .923; 2. Pessoal: F1,439 = .720, p = .397; 3. Reciclagem/ Reutilização: F1,439 = .003, p 

= .955; 4. Microplásticos: F1,439 = .250, p = .618) verifica-se que o padrão da interação 

das mudanças de atitudes entre os grupos não é diferente consoante o sexo dos 

sujeitos.   

 

 

Efeito do ano de escolaridade na variação do pré-teste para o pós-

teste, para o GC e para o GE 

Tal como realizado na análise dos resultados da EAC e da EAFQ, também se 

considerou relevante para a EALM, comparar o efeito da variável ano de escolaridade 

nas mudanças de atitudes do pré-teste e do pós-teste ocorridas no GC e no GE. Uma 

sistematização das variações ocorridas para cada dimensão, por ano de escolaridade, 

é apresentada na Tabela 7.38, para o GC e, posteriormente, na Tabela 7.39, para o GE. 

Assim, no GC verifica-se que a variação da dimensão 1. Coletiva é superior para os 

alunos do 9.º ano (ΔM = .208, DP = .95), intermédia para os do 8.º ano (ΔM = -.282, DP 

= 1.19) e inferior para os do 7.º ano (ΔM = -.624, DP = 1.09). Constata-se ainda que a 

média de respostas associadas a esta dimensão aumentou no 9.º ano, diminuiu no 8.º 
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ano e diminuiu de forma ainda mais acentuada no 7.º ano. Já para o GE, nesta 

dimensão, verificou-se uma variação maior para o 9.º ano (ΔM = .351, DP = .84), do que 

para o 8.º (ΔM = .191, DP = .69) e do que para o 7.º ano (ΔM = .124, DP = 1.02). Assim, 

constata-se que houve um maior aumento para o 9.º ano, seguindo-se o 8.º ano e depois 

o 7.º ano. Para a dimensão 2. Pessoal, verifica-se, para o GC, que a sua variação é 

superior no 9.º ano (ΔM = .697, DP = 1.03), seguindo-se o 8.º ano (ΔM = .376, DP = 

1.12) e assume o valor inferior para o 7.º ano (ΔM = -.056, DP = 1.30). A média de 

respostas associadas a esta dimensão aumentou mais no 9.º ano do que no 8.º ano 

sendo que o 7.º ano se registou uma diminuição. No GE, a variação desta dimensão é 

ligeiramente superior para o 8.º ano (ΔM = .450, DP = .90), seguido do 7.º ano (ΔM = 

.412, DP = 1.09) e inferior para o 9.º ano (ΔM = .382, DP = 1.05), aumentando um pouco 

mais no 8.º ano do que nos restantes, sendo que o 7.º ano ainda verificou um aumento 

superior ao 9.º ano. No que concerne à variação da dimensão 3. 

Reciclagem/Reutilização, no GC, esta é superior para o 8.º ano (ΔM = .154, DP = 1.60), 

seguindo-se o 9.º ano (ΔM = .106, DP = 1.19) e, depois, o 7.º ano (ΔM = -.344, DP = 

1.50) aumentando nos 8.º e 9.º anos e diminuindo no 7.º ano. No GE verifica-se que é 

superior para o 7.º ano (ΔM = .232, DP = 1.03), seguindo-se o 8.º ano (ΔM = .165, DP 

= .99) e, por fim, o 9.º ano (ΔM = .125, DP = 1.31). Portanto, verifica-se um maior 

aumento no 7.º ano, tendo o 9.º ano registado o menor aumento. Por fim, a variação da 

dimensão 4. Microplásticos revela-se, para o GC e para o GE, superior para o 9.º ano 

(GC: ΔM = .386, DP = 1.41; GE: ΔM = .792, DP = 1.36), intermédia para o 8.º ano (GC: 

ΔM = .274, DP = 1.56; GE: ΔM = .250, DP = 1.55) e inferior para o 7.º ano (GC: ΔM = -

.500, DP = 1.92; GE: ΔM = -.011, DP = 1.53). A média de respostas associadas a esta 

dimensão aumentou mais no 9.º ano do que no 8.º ano, havendo uma diminuição no 7.º 

ano.  
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Tabela 7.38. 

Relação entre as variações nas dimensões da EALM, do pré-teste para o pós-teste, e 

o ano de escolaridade, para o GC. 

 

Dimensão Ano N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Coletiva 

7.º ano 32 -.624 1.09 

8.º ano 54 -.282 1.19 

9.º ano 22 .208 .95 

2. Pessoal 

7.º ano 32 -.056 1.30 

8.º ano 53 .376 1.12 

9.º ano 22 .697 1.03 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 

7.º ano 32 -.344 1.50 

8.º ano 53 .154 1.60 

9.º ano 22 .106 1.19 

4. Microplásticos 

7.º ano 32 -.500 1.92 

8.º ano 53 .274 1.56 

9.º ano 22 .386 1.41 

 

Tabela 7.39. 

Relação entre as variações nas dimensões da EALM, do pré-teste para o pós-teste, e 

o ano de escolaridade, para o GE. 

 

Dimensão Ano N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

1. Coletiva 

7.º ano 92 .124 1.02 

8.º ano 220 .191 .69 

9.º ano 24 .351 .84 

2. Pessoal 

7.º ano 92 .412 1.09 

8.º ano 220 .450 .90 

9.º ano 24 .382 1.05 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 

7.º ano 92 .232 1.03 

8.º ano 220 .165 .99 

9.º ano 24 .125 1.31 

4. Microplásticos 

7.º ano 92 -.011 1.53 

8.º ano 220 .250 1.55 

9.º ano 24 .792 1.36 
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Assim, para se averiguar a significância das diferenças de atitudes encontradas 

para os alunos dos vários anos de escolaridade do GC e do GE, conduziu-se uma 

análise ANOVA. De acordo com os resultados desta análise (1. Coletiva: F2,438 = 1.866, 

p = .156; 2. Pessoal: F2,437 = 2.477, p = .085; 3. Reciclagem/ Reutilização: F2,440 = 2.547, 

p = .079; 4. Microplásticos: F2,437 = .949, p = .388) verifica-se que o efeito das mudanças 

de atitudes dos alunos face ao ambiente e à problemática do lixo marinho entre os 

grupos não é significativamente diferenciado consoante o ano de escolaridade. 

 

 

7.3. Registos realizados pelos alunos  

Para a análise da consciencialização e do conhecimento prévio dos alunos para 

as problemáticas abordadas no projeto PVC foram consideradas as respostas dos 

grupos de trabalho às seis tarefas online realizadas na plataforma Moodle. Estas tarefas 

de consciencialização virtuais e assíncronas realizadas, em geral, pelos grupos de 

alunos de forma autónoma e em momentos extra-aula constituíam a primeira etapa de 

implementação do projeto PVC. Os dados recolhidos para esta análise têm, na sua 

maioria, uma natureza qualitativa pelo que se recorreu à técnica de análise de conteúdo 

para possibilitar a sua interpretação. São também utilizadas técnicas de estatística 

descritiva para apresentar alguns resultados, em particular, os dados de natureza 

quantitativa recolhidos através do questionário respondido pelos alunos na tarefa online 

5.  

Tal como apresentado nos capítulos anteriores, estas tarefas foram desenvolvidas 

com objetivos específicos. Deste modo, as categorias de análise destes registos foram 

definidas à priori, tendo apenas as subcategorias A4 e D3 (que se apresentam na Tabela 

7.40) emergido aquando da análise exploratória dos registos dos alunos tal descrito no 

capítulo anterior. 

Os principais objetivos deste conjunto de tarefas de consciencialização passaram 

por destacar a importância da Química na sociedade e sensibilizar os alunos 

participantes para o contexto do lixo marinho, nomeadamente, da poluição das águas 

por plásticos e microplásticos. Adicionalmente, pretendia-se ainda que, com estas 

tarefas online, fosse promovido conhecimento químico acerca dos polímeros e, em 

particular, acerca dos microplásticos. Assim, tendo em consideração os propósitos da 

nossa investigação, em particular aqueles definidos para esta etapa do projeto PVC, 

bem como os resultados prévios da análise exploratória dos registos dos alunos, foi 
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elaborada a respetiva grelha de análise destes registos. Esta grelha é constituída por 

um conjunto de categorias de análise transversais a todas as tarefas de 

consciencialização online. Atendendo aos objetivos específicos de cada uma das 

tarefas, foram ainda definidas subcategorias para a análise que se apresentam e se 

descrevem na Tabela 7.40. 

 

Tabela 7.40. 

Estrutura de categorização utilizada na análise dos registos dos alunos elaborados nas 

tarefas de consciencialização online. 

 

Categorias de análise Subcategorias de análise 

Designação Designação 
Descrição  

Apresentação de registos com referência ... 

A. Consciencialização 

A1. Química ... à importância da Química na sociedade e ao seu 

contributo para prevenção e resolução de problemáticas 

ambientais. 

A2. Ambiente ... a atitudes e visões que denotam a consciencialização 

para as problemáticas ambientais em geral. 

A3. Plásticos ...a atitudes e visões que denotam a consciencialização 

para as problemáticas ambientais focadas nos plásticos. 

A4. Microplásticos ..a atitudes e visões que denotam a consciencialização para 

as problemáticas ambientais focadas nos microplásticos. 

B. Conhecimento 
B1. Conceptual ...a conhecimentos ao nível conceptual. 

B2. Processual ...a conhecimentos ao nível processual. 

C. Comportamentos 
C1. Ambiente ...a comportamentos pró-ambientais em geral. 

C2. Plásticos ...a comportamentos pró-ambientais focados nos plásticos. 

D. Reflexão 

D1. Química ...a reflexões críticas dos alunos acerca do contributo da 

Química para prevenção e resolução de problemáticas 

ambientais. 

D2. Plásticos ...a reflexões críticas dos alunos acerca das problemáticas 

ambientais focadas nos plásticos. 

D3. Microplásticos ...a reflexões críticas dos alunos acerca das problemáticas 

ambientais focadas nos microplásticos. 

 

Antes de se apresentarem os dados obtidos para cada uma das categorias e 

subcategorias de análise consideradas, apresenta-se na Tabela 7.41, um resumo do 

número de referências a cada subcategoria de análise presente nos registos dos alunos 

(disponíveis para consulta no endereço indicado no Anexo XVII). Em destaque na 

Tabela 7.41 encontram-se os objetivos centrais de cada uma das tarefas que 

correspondem, por conseguinte, ao maior número de referências a cada uma das 
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subcategorias. Assim, para a tarefa 1, as categorias A e D, e em particular as 

subcategorias A1 e D1, foram as mais expressivas pois tratou-se de uma tarefa focada 

na consciencialização para a importância da Química na sociedade e no seu contributo 

para as problemáticas ambientais, nomeadamente a poluição por plásticos. Além disso 

nesta tarefa, foi também promovida a reflexão crítica acerca da importância da Química 

para a sociedade. Neste sentido, também a tarefa 2 orientou os alunos para a reflexão 

crítica acerca do contributo da Química para a resolução/mitigação da problemática da 

poluição dos oceanos por plásticos pelo que era espectável que a categoria de reflexão 

crítica, em particular, em relação à Química (D1) e aos plásticos (D2) fossem as mais 

expressivas. No entanto, verificou-se também que os alunos, ao longo desta tarefa, 

evidenciaram atitudes e visões que denotam a consciencialização para as 

problemáticas ambientais focadas nos plásticos (A3) e, em especial, nos microplásticos 

(A4). Já a tarefa 3 foi desenvolvida para que os alunos pudessem instruir-se acerca de 

comportamentos sustentáveis, nomeadamente, no que diz respeito ao uso de plásticos. 

Neste sentido, destaca-se a categoria C, e as duas respetivas subcategorias (C1 e C2), 

como as únicas nas quais os registos dos alunos se enquadram. No mesmo sentido, o 

principal objetivo da tarefa 4 passou também por promover comportamentos 

ambientalmente adequados, nomeadamente, no que diz respeito à poluição por 

microplásticos. Adicionalmente, com esta tarefa pretendeu-se também promover o 

conhecimento químico acerca dos polímeros e, em particular, acerca dos 

microplásticos. Como tal, é espectável que as subcategorias C2 e B1 se destacassem 

como aquelas mais expressivas. Contudo, como se evidencia na Tabela 7.41, também 

a consciencialização relativamente à poluição por microplásticos (A4) bem como a 

reflexão em relação à Química (D1) e aos microplásticos (D3) se destacam com um 

elevado número de referências nos registos elaborados pelos alunos. A tarefa 5 focou-

se na consciencialização para as consequências dos microplásticos para o ambiente e 

para a saúde humana e, neste sentido, foi também importante a referência aos 

comportamentos adequados a adotar para combater esta problemática, pelo que as 

subcategorias A4 e C2 se destacam como as mais expressivas desta tarefa. Porém, foi 

comum observarem-se referências a problemáticas ambientais focadas nos plásticos 

que se encontram a montante dos problemas causados pela poluição por 

microplásticos. Deste modo, também a subcategoria A3 apresenta grande 

expressividade nesta tarefa. Por último, a tarefa 6 teve como principal objetivo formar 

os alunos acerca dos procedimentos laboratoriais necessários para realizar a deteção 
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de microplásticos presentes nas águas para servir de ponto de partida para a etapa das 

atividades prático-laboratoriais do projeto PVC. Como tal, pode constatar-se que apenas 

a subcategoria do conhecimento processual (B2) possui referências nesta tarefa. 

 

Tabela 7.41. 

Distribuição das referências a cada uma das subcategorias de análise por cada tarefa 

online. 

 

Categorias de análise 
Subcategorias 

de análise 

Tarefas de consciencialização online 

Tarefa 1 

N=103 

Tarefa 2 

N=99 

Tarefa 3 

N=92 

Tarefa 4 

N=81 

Tarefa 5 

N=64 

Tarefa 6 

N=55 

A. Consciencialização 

A1. Química 40 5 0 0 0 0 

A2. Ambiente 6 29 1 0 25 0 

A3. Plásticos 16 55 0 0 31 0 

A4. Microplásticos 3 45 0 43 40 0 

B. Conhecimento 
B1. Conceptual 7 0 0 124 16 0 

B2. Processual 0 0 0 13 2 71 

C. Comportamentos 
C1. Ambiente 14 18 49 0 11 0 

C2. Plásticos 24 30 62 83 35 0 

D. Reflexão 

D1. Química 29 90 0 50 0 0 

D2. Plásticos 26 82 0 38 0 0 

D3. Microplásticos 0 0 0 51 0 0 

 

Na Tabela 7.41. pode observar-se ainda que o número de grupos de alunos 

participantes diminuiu a cada tarefa. Dos 123 grupos de trabalho, responderam a cada 

uma das tarefas, respetivamente, 103 (84 %), 99 (80 %), 92 (75 %), 81 (66 %), 64 (52 

%) e 55 (45 %) grupos de alunos. De acordo com os professores participantes, os alunos 

consideraram que o número de tarefas pedidas foi elevado e que o período de tempo 

dedicado a estas tarefas foi demasiado extenso e, por esse motivo, os alunos acabaram 

por se sentirem desmotivados relativamente a estas tarefas. A existência de outras 

tarefas escolares que se adensaram ao longo do ano também contribuiu para um 

decréscimo de participação. 

Relativamente à análise dos registos elaborados pelos alunos, como resposta às 

tarefas online, apresenta-se se seguida, de forma detalhada e estruturada, os dados 

obtidos para cada uma das categorias e subcategorias de análise consideradas. Cada 

uma das subcategorias de análise, será ilustrada através de citações das respostas dos 
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alunos às tarefas propostas ou através de outros registos, como fotos ou excertos de 

infografias elaboradas pelos alunos. 

 

 

A. Consciencialização 

Tal como já referido anteriormente, as tarefas online na plataforma Moodle tiveram 

como objetivo principal consciencializar os alunos para diferentes temáticas. Por um 

lado, pretendeu-se promover a consciencialização para as problemáticas ambientais em 

geral, particularizando-se, posteriormente, na problemática da poluição por plásticos e, 

mais especificamente, na poluição dos oceanos por microplásticos. Adicionalmente, 

pretendeu-se também consciencializar os alunos para a importância da Química na 

sociedade e para o seu contributo para a prevenção e resolução/mitigação das 

problemáticas ambientais que se exploraram ao longo do projeto PVC. Assim, nesta 

categoria, propomo-nos analisar os principais registos elaborados pelos alunos com um 

forte pendor de consciencialização para as diversas temáticas. 

 

 

A1. Consciencialização face à Química 

A tarefa 1 foi desenvolvida com o grande objetivo de promover a 

consciencialização para a relevância da Química na sociedade. Assim, após a 

realização da atividade que consistia em os alunos descreverem a mensagem 

transmitida pelo vídeo Chemistry: It's All About You e de indicarem uma área científica 

e/ou tecnológica cujo desenvolvimento pode ser fortemente impulsionado pela Química. 

Os alunos destacaram alguns aspetos da Química, como a importância desta ciência 

para o conforto e o bem-estar das populações, nomeadamente no que diz respeito à 

saúde, à sustentabilidade do planeta, ao desenvolvimento tecnológico e de novos 

materiais e, em geral, à sua centralidade e importância no nosso quotidiano. Alguns 

excertos retirados dos registos realizados pelos alunos corroboram estas ideias: 

“A Química está presente em coisas inesperadas como em roupas, embalagens, 

dispositivos tecnológicos, etc.”. (G14) 

“A Química está presente no dia a dia da população contribuindo para o bem-estar 

e saúde da mesma”. (G17) 
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“A Química responde às necessidades do mundo já que é ela que nos assegura 

fatores essenciais para a nossa vida como água potável e medicamentos”. (G42) 

“A Química é importante em todas as atividades do dia a dia, preocupando-se 

sempre com a natureza e a sustentabilidade do ambiente”. (G93) 

“A Química está relacionada com as novas tecnologias, com o ambiente, a saúde 

e muito mais”. (G96) 

“A Química é essencial à vida do ser humano nos dias de hoje”. (G85) 

“Tudo o que nos rodeia se baseia e tem origem na Química e nas suas reações”. 

(G98) 

Ainda com o objetivo de promover a consciencialização para a importância da 

Química na sociedade foi solicitado aos alunos, também na tarefa 1, que identificassem 

áreas em que considerassem que a Química pudesse ter um papel importante no seu 

desenvolvimento. As respostas dos alunos focam-se, na sua maioria, em áreas 

relacionadas com a saúde. No entanto, os contributos da Química para a área do 

ambiente, para a indústria e para os transportes são também referidos de forma 

expressiva. Por outro lado, áreas como o desenvolvimento de novos materiais, a 

energia, a agricultura o tratamento de águas e as ciências físicas são também referidas, 

mas com menor número de ocorrências. Na Tabela 7.42 apresenta-se uma 

sistematização da análise das respostas dos alunos a esta parte da tarefa. 

Com as respostas dos alunos, gerou-se também uma nuvem de palavras (Figura 

7.1) que mostra, de uma forma apelativa e de fácil interpretação, que os alunos, na sua 

maioria, associam a Química à área da saúde pelos seus contributos para o 

desenvolvimento de novos medicamentos. No entanto, outras áreas como as indústrias 

automóvel e do vestuário ou a produção de energia surgem como áreas que os alunos 

referem como podendo ser impulsionadas pela Química. 

 

 

Figura 7.1 – Nuvem de palavras com as áreas em que a Química contribuiu para os seus avanços. 
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Tabela 7.42. 

Identificação, pelos alunos, de áreas em que a Química contribuiu para os seus 

avanços. 

 

Áreas científicas 

ou tecnológicas 

Nº de 

ocorrências 
Exemplos 

Saúde 53 

- “A Química pode ter fortes contributos para o desenvolvimento da área da 

medicina” 

- “Bioquímica” 

-  “Farmacêutica” 

Ambiente 19 

- “A Química pode contribuir para a redução de CO2 na atmosfera” 

- “A Química pode ter um grande contributo na área da redução de 

plásticos e na utilização de novas máquinas para a resolução deste 

problema” 

- “No nosso ponto de vista a área onde a Química pode ter fortes 

contributos para o seu desenvolvimento é a Proteção Ambiental” 

- “Engenharia ambiental” 

Indústria e 

transportes 
16 

- “Na indústria do vestuário” 

- “Indústria automóvel” 

Novos materiais 7 

- “A Química poderá ter fortes contributos para o seu desenvolvimento na 

criação de alternativos ao plástico” 

- “Desenvolvimento de polímeros” 

Agricultura 6 - “Produção Agrícola” 

Energias 6 

- “Na produção de novas energias” 

- “Energias Renováveis” 

- “Eletricidade” 

Ciências físicas 3 
- “Na área da Física” 

- “Na Astronomia” 

Tratamento de 

água 
3 

- “Tratamento de água, tornando-a potável” 

 

 

A2. Consciencialização face ao ambiente 

Apesar de as tarefas online focarem questões mais específicas como a 

problemática da poluição dos oceanos por plásticos ou por microplásticos, a promoção 

da consciencialização face ao ambiente em geral, está mais evidente nas tarefas 2 e 5. 

Na tarefa online 2, foi solicitado aos alunos que pesquisassem notícias sobre os 

problemas de poluição que se verificam em Portugal associados aos plásticos. Como 

referido anteriormente, esta tarefa tem um maior foco na consciencialização face à 

poluição por plásticos. No entanto, são várias as referências nos registos dos alunos a 

outras problemáticas ambientais em geral. Neste sentido destacam-se notícias 
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selecionadas pelos alunos focadas no lixo marinho (não só aquele constituído por 

plásticos), a poluição dos rios e das águas subterrâneas resultante das diversas 

atividades humanas ou o aquecimento global, tal como se apresentam nos exemplos 

seguintes que correspondem a excertos dos registos dos alunos: 

“O lixo contamina a Praia do Amanhã”14 (G13) 

“Poluição do Tejo, furo de Aljezur e derrocada de Borba. O ano revisto pelas 

associações ambientalistas”15 (G29) 

“Dia mais quente do século, plásticos e poluição no Tejo. Ambientalistas fazem 

balanço de 2018”16 (G75) 

“Mar português na lista negra das águas mais poluídas”17 (G22) 

Neste sentido, também os pósteres e as infografias que os alunos desenvolveram 

no âmbito da tarefa 5, evidenciavam um carácter de consciencialização e de 

sensibilização para outras problemáticas ambientais.  

Na Figura 7.2 apresentam-se alguns excertos desses trabalhos onde a 

consciencialização ambiental é mais evidente. 

 

 

Figura 7.2 – Excertos dos pósteres e infografias elaborados pelos alunos no âmbito da tarefa 5 evidenciando referências 
à consciencialização ambiental. 

 
14 https://www.rtp.pt/noticias/pais/o-lixo-contamina-a-praia-do-amanha_es1040659 

15 https://www.publico.pt/2018/12/28/sociedade/noticia/poluicao-tejo-furo-aljezur-derrocada-borba-ano-revisto-

associacoes-ambientalistas-1856060 

16 https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/dia-mais-quente-do-seculo-plasticos-ou-poluicao-no-tejo-ambientalistas-

fazem-balanco-de-2018-392817 

17 https://sicnoticias.pt/pais/2016-11-10-Mar-portugues-na-lista-negra-das-aguas-mais-poluidas 

G5 

G18 

G36 

G61 

https://www.rtp.pt/noticias/pais/o-lixo-contamina-a-praia-do-amanha_es1040659
https://www.publico.pt/2018/12/28/sociedade/noticia/poluicao-tejo-furo-aljezur-derrocada-borba-ano-revisto-associacoes-ambientalistas-1856060
https://www.publico.pt/2018/12/28/sociedade/noticia/poluicao-tejo-furo-aljezur-derrocada-borba-ano-revisto-associacoes-ambientalistas-1856060
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/dia-mais-quente-do-seculo-plasticos-ou-poluicao-no-tejo-ambientalistas-fazem-balanco-de-2018-392817
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/dia-mais-quente-do-seculo-plasticos-ou-poluicao-no-tejo-ambientalistas-fazem-balanco-de-2018-392817
https://sicnoticias.pt/pais/2016-11-10-Mar-portugues-na-lista-negra-das-aguas-mais-poluidas


 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

244 

 

Frequentemente nos seus registos, os alunos fizeram referência e denotam 

consciencialização face ao ambiente. Assim, analisando esta subcategoria, pode 

verificar-se que muitas vezes, embora o foco das tarefas tenham estado em questões 

ambientais mais específicas como a poluição por plásticos ou por microplásticos, os 

alunos não se cingiram à questão ambiental específica à qual foi solicitada a sua 

intervenção mas alargam as suas intervenções a várias outras temáticas ambientais, 

nomeadamente, a questão da gestão de resíduos, não só de plástico, mas também de 

outros materiais. 

 

 

A3. Consciencialização face à utilização e descarte do plástico 

As tarefas online propostas, apresentam-se também focadas em assuntos 

específicos como é o caso da problemática da poluição por plásticos. Assim, como 

descrito anteriormente, para a análise desta subcategoria, contribuem de forma mais 

evidente as tarefas 2 e 5. 

Tal como referido na subcategoria de análise anterior, no âmbito da tarefa 2, foi 

solicitado aos alunos que realizassem uma pesquisa de notícias relativamente à 

poluição por plásticos no sentido de promover a consciencialização para a problemática 

da poluição por plásticos em geral e, por microplásticos, em particular. Assim, no que 

concerne à questão da consciencialização face à problemática da poluição por plásticos, 

a análise dos registos dos alunos permite concluir que este foi o tema principal abordado 

nesta parte da tarefa 2, tal como se pode observar pela análise da Tabela 7.41. Neste 

sentido, verifica-se que a maioria dos exemplos que os alunos apresentam se referem 

à poluição dos oceanos e das regiões costeiras por estes materiais tal como se pode 

observar pelos exemplos que se apresentam de seguida provenientes dos registos 

realizados pelos alunos: 

“Mar Mediterrâneo Oriental com mais de 410 mil resíduos de plástico”18 (G63) 

“Dia dos Oceanos. Um mar de plástico com Portugal na "rota de saída"”19 (G12) 

“Mais plástico do que peixe no mar?”20 (G95) 

“Em Portugal, 70% do lixo das praias é plástico”21 (G77) 

 
18 https://sicnoticias.pt/mundo/2018-12-13-Mar-Mediterraneo-Oriental-com-mais-de-410-mil-residuos-de-plastico 

19 https://www.rtp.pt/noticias/ambiente/dia-dos-oceanos-um-mar-de-plastico-com-portugal-na-rota-de-saida_n1080591 

20 https://www.noticiasdeaveiro.pt/mais-plastico-do-que-peixe-no-mar/ 

21 https://www.jornaldenegocios.pt/economia/ambiente/detalhe/em-portugal-70-do-lixo-das-praias-e-plastico 

https://sicnoticias.pt/mundo/2018-12-13-Mar-Mediterraneo-Oriental-com-mais-de-410-mil-residuos-de-plastico
https://www.rtp.pt/noticias/ambiente/dia-dos-oceanos-um-mar-de-plastico-com-portugal-na-rota-de-saida_n1080591
https://www.noticiasdeaveiro.pt/mais-plastico-do-que-peixe-no-mar/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/ambiente/detalhe/em-portugal-70-do-lixo-das-praias-e-plastico
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“Mais de 90% do lixo marinho encontrado nas praias portuguesas é plástico”22 

(G19) 

“Portugal é o primeiro país a sofrer consequências do lixo no Mediterrâneo”23 

(G33) 

Tal como se apresentou na Tabela 7.41, a questão da consciencialização por 

plásticos é também um dos temas retratados nos pósteres e infografias elaborados 

pelos alunos no âmbito da tarefa 5 de consciencialização online do projeto PVC. Apesar 

do tema central desta tarefa apelar à consciencialização para a poluição dos oceanos 

por microplásticos, muitos alunos optaram por fazer referência à consciencialização 

para a poluição por plásticos, em particular a poluição dos oceanos por estes materiais. 

Esta opção poderá ter sido tomada pois esta é uma problemática que se encontra a 

montante da problemática da poluição dos oceanos por microplásticos e, por este 

motivo, estes dois assuntos são referidos, na maioria das vezes, em conjunto. Assim, 

na Figura 7.3 podem observar-se excertos dos pósteres e infografias desenvolvidos 

pelos alunos focados na consciencialização para a problemática da poluição por 

plásticos, nos quais foi dada ênfase ao elevado tempo de degradação dos plásticos e 

as consequências que daí advêm para o ambiente, à quantidade destes materiais 

descartados para os ambientes aquáticos bem como à consciencialização face à sua 

utilização. 

Assim, tendo em conta a análise destes registos elaborados pelos alunos, em 

especial os pósteres e infografias elaboradas no âmbito da Tarefa 5, pode inferir-se que 

os alunos associam a problemática da poluição dos oceanos por plásticos à 

problemática da poluição destes ambientes também por microplásticos. Sendo a 

questão da poluição dos oceanos por microplásticos um tema desconhecido para a 

maioria dos alunos antes da participação no projeto PVC, pode, portanto, inferir-se que 

estas tarefas online poderão ter dado um forte contributo para a sensibilização dos 

alunos para esta temática. 

 

 
22 https://www.dn.pt/sociedade/mais-de-90-do-lixo-marinho-encontrado-nas-praias-portuguesas-e-plastico-

5389378.html 

23 https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/portugal-e-o-primeiro-pais-a-sofrer-consequencias-do-lixo-no-mediterraneo-
9421626.html 

https://www.dn.pt/sociedade/mais-de-90-do-lixo-marinho-encontrado-nas-praias-portuguesas-e-plastico-5389378.html
https://www.dn.pt/sociedade/mais-de-90-do-lixo-marinho-encontrado-nas-praias-portuguesas-e-plastico-5389378.html
https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/portugal-e-o-primeiro-pais-a-sofrer-consequencias-do-lixo-no-mediterraneo-9421626.html
https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/portugal-e-o-primeiro-pais-a-sofrer-consequencias-do-lixo-no-mediterraneo-9421626.html
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Figura 7.3 – Excertos dos pósteres e infografias elaborados pelos alunos no âmbito da Tarefa 5 evidenciando referências 
à consciencialização face à poluição dos oceanos por plásticos. 

 

 

A4. Consciencialização face aos microplásticos 

Uma vez que as tarefas online foram desenvolvidas para permitirem que os alunos 

se envolvessem na exploração de assuntos cada vez mais específicos, e no seguimento 

da análise feita à subcategoria anterior, faz sentido particularizar a análise da 

consciência e da sensibilidade dos alunos face à temática da poluição dos oceanos por 

microplásticos.  

A consciencialização para a poluição dos oceanos por microplásticos era o foco 

principal da tarefa 5 desta primeira etapa do projeto PVC. No entanto, verifica-se 

também (ver Tabela 7.41) um grande número de referências a esta subcategoria de 

análise na tarefa 2 que emergiu pela intrínseca relação existente entre a poluição dos 

oceanos por plásticos e por microplásticos. No que concerne a ideias acerca da 

consciencialização para as problemáticas ambientais exploradas no projeto PVC, como 

já referido na análise à subcategoria anterior, os alunos relacionam, muitas vezes, 

G62 

G49 G53 

G38 

G73 
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aspetos sobre a problemática da poluição dos oceanos por microplásticos com a 

poluição desses ambientes por plásticos uma vez que estes são assuntos 

intrinsecamente relacionados. Deste modo, no âmbito das notícias sobre a poluição por 

plásticos selecionadas pelos alunos no âmbito da Tarefa 2, a referência à 

consciencialização para a poluição por microplásticos é uma subcategoria com uma 

expressão significativa (Ver Tabela 7.41) tal como se evidencia nos exemplos que se 

seguem: 

“O que sabemos sobre os microplásticos na costa portuguesa?”24 (G30) 

“Microplásticos encontrados em mexilhões e ostras no Algarve”25 (G23) 

“Há plástico no sal que se consome em Portugal”26 (G32) 

“Portugal é o primeiro país a sofrer consequências do lixo no Mediterrâneo”27 

(G33) 

“Mar Mediterrâneo Oriental com mais de 410 mil resíduos de plástico”28 (G63) 

“Mais plástico do que peixe no mar?”29 (G95) 

Note-se que os últimos três exemplos apresentados se repetem, 

propositadamente, na subcategoria de análise anterior para realçar, precisamente, a 

interligação que existe entre a consciencialização para a poluição por plásticos e por 

microplásticos. 

Por outro lado, os pósteres e as infografias, elaborados pelos alunos no âmbito da 

tarefa 5 encontravam-se focados, essencialmente, na promoção da consciencialização 

para a problemática da poluição dos oceanos por microplásticos. Neste sentido, os 

alunos referiram muitas vezes, as características físicas e a origem dos microplásticos 

encontrados nos oceanos. Para além disso, foi referido com muita frequência os danos 

que estes materiais podem provocar à vida marinha, nomeadamente, a sua ingestão, 

que se pode propagar ao longo da cadeia alimentar até ao homem, indicando vários 

exemplos de alimentos onde já foi detetada a presença destas partículas, tal como se 

ilustra na Figura 7.4. 

 
24 https://www.publico.pt/2018/11/21/ciencia/noticia/sabemos-microplasticos-costa-portuguesa-1851764 

25 https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/microplasticos-encontrados-em-mexilhoes-e-ostras-no-algarve 

26 https://www.sabado.pt/ciencia---saude/vida-saudavel/detalhe/20170505_1113_ha-plastico-no-sal-que-se-consome-

em-portugal 

27 https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/portugal-e-o-primeiro-pais-a-sofrer-consequencias-do-lixo-no-mediterraneo-

9421626.html 

28 https://sicnoticias.pt/mundo/2018-12-13-Mar-Mediterraneo-Oriental-com-mais-de-410-mil-residuos-de-plastico 

29 https://www.noticiasdeaveiro.pt/mais-plastico-do-que-peixe-no-mar/ 

https://www.publico.pt/2018/11/21/ciencia/noticia/sabemos-microplasticos-costa-portuguesa-1851764
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/microplasticos-encontrados-em-mexilhoes-e-ostras-no-algarve
https://www.sabado.pt/ciencia---saude/vida-saudavel/detalhe/20170505_1113_ha-plastico-no-sal-que-se-consome-em-portugal
https://www.sabado.pt/ciencia---saude/vida-saudavel/detalhe/20170505_1113_ha-plastico-no-sal-que-se-consome-em-portugal
https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/portugal-e-o-primeiro-pais-a-sofrer-consequencias-do-lixo-no-mediterraneo-9421626.html
https://www.tsf.pt/sociedade/ambiente/portugal-e-o-primeiro-pais-a-sofrer-consequencias-do-lixo-no-mediterraneo-9421626.html
https://sicnoticias.pt/mundo/2018-12-13-Mar-Mediterraneo-Oriental-com-mais-de-410-mil-residuos-de-plastico
https://www.noticiasdeaveiro.pt/mais-plastico-do-que-peixe-no-mar/
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Figura 7.4 – Exemplos de pósteres e infografias elaborados pelos alunos no âmbito da Tarefa 5 evidenciando referências 
à consciencialização face à poluição dos oceanos por microplásticos. 

 

Também da tarefa 4, cujo principal objetivo era a promoção de conhecimentos 

conceptuais acerca dos microplásticos (ver subcategoria B1), resultaram algumas 

referências relativas à consciencialização sobre a poluição dos oceanos por estes 

materiais. Nesta tarefa solicitou-se aos alunos que realizassem uma pesquisa acerca 

do que são os microplásticos, qual a sua origem, os tipos mais comuns e as suas 

consequências para a vida marinha e que sistematizassem as suas conclusões num 

pequeno comentário. Assim, muitos alunos apresentaram referências à 

consciencialização relativamente à poluição dos oceanos por estes materiais, 
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nomeadamente, no que diz respeito às consequências da sua ingestão pelos animais 

marinhos, tal como se cita nos exemplos que se seguem: 

“São muito perigosos para a vida marinha já que representam mais de metade do 

lixo nos oceanos e acabam por ser ingeridos pelos animais marinhos, que 

confundem o microplástico com comida e muitas vezes acabam por morrer”. (G1) 

“Atualmente os microplásticos já chegaram até nos a partir da cadeia alimentar”. 

(G15) 

“As consequências que estes trazem vêm do facto de os microplásticos 

absorverem tóxicos sendo mais tarde são ingeridos pelos peixes”. (G82) 

“Peixes e aves marinhas podem confundir microplásticos com presas, enquanto 

filtradores como mexilhões e baleias os filtram da água juntamente com partículas 

de alimento. Assim, os microplásticos podem também entrar na dieta de pássaros 

e pessoas, que comem os animais que comeram os plásticos”. (G97) 

Tal como referido na análise dos registos dos alunos nesta categoria, constata-se 

que foram referidas, com frequência, ideias relacionadas com as propriedades físicas 

dos microplásticos, a sua origem e as suas consequências para o ambiente, em 

particular, para a vida marinha e para o ser humano. É neste racional que os alunos 

apresentam muitos dos seus registos às tarefas propostas e, como tal, pode considerar-

se que as tarefas online propostas contribuíram a promoção da consciencialização 

acerca da problemática ambiental da contaminação dos oceanos por microplásticos. 

 

 

B. Conhecimento 

Além do cariz de consciencialização e de sensibilização dos alunos para a 

relevância social da Química e para as problemáticas ambientais como aa poluição dos 

oceanos por plásticos e por microplásticos, as tarefas online almejavam também 

promover a aquisição de conhecimentos a nível conceptual e processual, 

nomeadamente, em relação aos polímeros e aos microplásticos e à sua deteção nas 

águas costeiras. Assim, nas subcategorias seguintes, apresenta-se a análise dos 

registos dos alunos elaborados no âmbito das tarefas 4 e 6. 
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B1. Conhecimento conceptual 

A aquisição de conhecimentos de nível conceptual foi promovida pela exploração 

da tarefa 4. Nesta tarefa os alunos foram convidados a visualizar um vídeo acerca da 

Química dos polímeros e das propriedades destes materiais. Na sequência, os alunos 

foram responderam a um guião de visualização onde foram questionados acerca de 

alguns conceitos básicos de Química dos polímeros. Da análise destes registos conclui-

se que os alunos associam polímeros a macromoléculas formadas por extensas cadeias 

de unidades estruturais de menores dimensões que lhes conferem grande flexibilidade 

e que justificam o facto dos plásticos poderem ser moldados em diferentes formas com 

grande facilidade por ação do calor ou da pressão, tal como sugerem os excertos 

apresentados: 

“Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais 

menores”. (G8) 

“Os polímeros são grandes cadeias de compostos químicos, dotadas de grande 

flexibilidade. Esta estrutura permite modelar o plástico com grande facilidade”. 

(G24) 

“Moléculas formadas a partir de unidades menores que dão origem a extensas 

cadeias de compostos químicos com flexibilidade”. (G39) 

“Polímeros são extensas cadeias de compostos químicos, dotadas de grande 

flexibilidade. Esta permite moldar o plástico com bastante facilidade, dando lhe 

uma forma, normalmente por ação do calor ou pressão”. (G80) 

Ainda nesta tarefa, os alunos fazem referência a conhecimentos relativos aos 

microplásticos, nomeadamente, as suas dimensões “invisíveis a olho nu” (inferiores a 5 

mm ou inferiores a 1 mm de acordo com os vários autores) e a sua classificação de 

acordo com a sua origem: primários se já são produzidos industrialmente com 

dimensões reduzidas ou secundários se resultam da degradação de plásticos de 

maiores dimensões. Assim, apresentam-se excertos dos registos dos alunos que 

corroboram esta ideia. 

“Microplásticos são resíduos degradados de diversos materiais plásticos, com 

menos de 5 milímetros. Estão divididos de acordo com a sua origem: 

microplásticos primários (roupa sintética, pneus e microesferas presentes em 

esfoliantes faciais) e microplásticos secundários (degradação de plásticos maiores 

como sacos de plástico, garrafas ou redes de pesca)”. (G68) 
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“Os microplásticos têm geralmente um tamanho inferior a 5 mm. Os microplásticos 

provêm de 2 fontes: a primária, onde estes já são fabricados no seu tamanho 

micro; e a secundária, proveniente do resto dos plásticos comuns (embalagens, 

sacos)”. (G78) 

“Microplásticos, intitulados de “O vilão Invisível”, são minúsculos detritos de 

plástico resultantes da fragmentação de plásticos maiores, que geralmente têm 

um tamanho inferior a 5 mm”. (G90) 

“Não são um tipo específico de plástico, mas sim qualquer tipo de fragmento 

plástico com menos de 5 mm de comprimento.  Os microplásticos originam-se, na 

sua maioria, a partir de partículas plásticas de maiores dimensões, que sofrem 

abrasão e degradação pela luz ou por alterações químicas, por exemplo, com 

substâncias presentes na água do mar”. (G94) 

Também no âmbito da tarefa 4, foi analisado o questionário respondido pelos 

alunos no âmbito do jogo explorado e que fazia referência a comportamentos e a 

conhecimentos sobre várias problemáticas ambientais. As questões formuladas nesse 

questionário foram suportadas por informações disponibilizadas pela National 

Geographic30 e pela National Oceanic and Atmospheric Administration31. A primeira 

dessas questões pretendeu recolher informações acerca do conhecimento dos alunos 

sobre a temática da poluição dos oceanos por plásticos. Em resposta à questão “Que 

quantidade de plástico é descartada todos os anos no oceano?”, 84 % dos grupos de 

alunos respondentes referem, corretamente, a primeira opção “9 000 000 toneladas” 

(Gráfico 7.12). Neste sentido, pode inferir-se que os alunos reconhecem a existência 

deste problema ambiental e têm a perceção da sua grande extensão. 

 

 

Gráfico 7.12 – Respostas dos alunos à questão sobre a quantidade de plástico é descartada anualmente no oceano.  

 
30 https://www.nationalgeographic.com  

31 https://www.climate.gov/  
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A segunda questão do questionário refere-se a comportamentos pró-ambientais 

que os alunos consideram importantes adotar pelo que será explorada, adiante, na 

análise da subcategoria C2. 

A terceira questão focava o aquecimento global. Neste caso, foi perguntado aos 

alunos qual tinha sido a temperatura mais elevada registada no Ártico, no inverno de 

2018, que tinha sido o inverno mais quente registado na região até então. As respostas 

dos alunos a esta questão foram muito dispersas sendo que apenas 29,5% dos alunos 

acertaram na resposta correta (“6 °C”). É de salientar da análise do Gráfico 7.13, que a 

maioria das respostas dos alunos referirem-se às duas opções com as temperaturas 

mais elevadas (“3 °C” e “6 °C”), sendo um indicador de que os alunos têm a perceção 

de que o problema do aquecimento é real e que prejudica, gravemente, o clima das 

regiões polares. 

 

 

Gráfico 7.13 – Respostas dos alunos sobre a temperatura mais elevada registada no inverno, no Ártico.  

 

Também a quarta questão deste questionário se focava num problema ambiental 

detetado na região ártica. Neste caso, foi perguntado aos alunos quantos microplásticos 

foram detetados por cada quilograma de gelo da região polar analisado num estudo 

realizado no ano 2018. Apesar de, à partida, os alunos não conhecerem este estudo, na 

sua maioria (66%) dos alunos estimaram, corretamente, que por cada quilograma de 

gelo analisado recolhido no Ártico se encontrariam cerca de “12 mil partículas de 

microplásticos”. Estes resultados permitem também inferir que os alunos compreendem 

e reconhecem a extensão da contaminação dos ambientes marinhos por plásticos uma 

vez que 97% dos grupos respondentes assinalaram as opções de resposta com maior 

número de microplásticos, tal como se apresenta no Gráfico 7.14. 
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Gráfico 7.14 – Respostas dos alunos à questão sobre a maior concentração de sempre de microplásticos encontrados 

no gelo ártico.  

 

Uma outra temática ambiental abordada neste questionário foi a destruição dos 

corais devido a alterações ambientais nos seus ecossistemas. Nesta questão era 

referido aos alunos que os corais se encontram ameaçados e podem ser destruídos em 

semanas devido a alterações ambientais. Neste sentido, foi-lhes perguntado quanto 

tempo consideravam ser necessário para que os corais se voltassem a formar. Em 

resposta a esta questão, tal como se indica no Gráfico 7.15, 41% dos grupos de alunos 

respondentes referiram corretamente “séculos” como resposta a esta questão. Também 

31% dos grupos de alunos responderam “milénios” o que sugere que os alunos 

reconhecem o elevado tempo que é necessário para se voltar a recuperar este 

ecossistema que pode ser destruído em semanas. 

 

 

Gráfico 7.15 – Respostas dos alunos à questão sobre o tempo de formação dos corais.  

 

Ainda sobre as ameaças aos corais, foi perguntado aos alunos, na última questão 

deste questionário, que perigo advém para estes seres vivos relativamente à presença 

de microplásticos nas águas. Como se pode observar no Gráfico 7.16, as respostas dos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1500 partículas de microplásticos

12 mil partículas de microplásticos

22 mil partículas de microplásticos

51 mil partículas de microplásticos

Também em 2018, os cientistas mediram a maior concentração de microplásticos 
de sempre no gelo do Ártico. Por cada quilograma de gelo analisado, 

encontravam-se cerca de ...

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Anos

Décadas

Séculos

Milénios

Os corais encontram-se ameaçados e podem ser destruídos em semanas devido a 
alterações ambientais. Contudo, para se formarem os corais demoram alguns …



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

254 

 

alunos são muito diversificadas. Apenas 29,5 % dos alunos responderam, 

acertadamente que esse perigo se deve “à ingestão destas partículas pelo coral” 

evidenciando algum desconhecimento relativamente às consequências da presença de 

microplásticos nos oceanos. 

 

 

Gráfico 7.16 – Respostas dos alunos à questão sobre os efeitos dos microplásticos sobre os corais.  

 

Relativamente ao conhecimento conceptual explorado nas tarefas online, 

pretendeu-se que os alunos compreendessem conceitos básicos sobre polímeros, 

nomeadamente a natureza da ligação polimérica e as propriedades que estas conferem 

aos materiais plásticos. Pretendeu-se ainda compreender o nível de conhecimento dos 

alunos relativamente à extensão de algumas problemáticas ambientais que afetam os 

oceanos, nomeadamente, a poluição por plásticos e por microplásticos, bem como o 

aquecimento global. No caso particular do conhecimento acerca dos microplásticos, 

ficou evidente que os alunos reconhecessem algumas das suas propriedades e a sua 

origem. Assim, tendo em consideração a análise a esta subcategoria, pode concluir-se 

que decorreu a aprendizagem destes conceitos e conteúdos. 

 

 

B2. Conhecimento processual 

A promoção do conhecimento processual relativo às técnicas laboratoriais 

conducentes à deteção de microplásticos nas águas foi feita, essencialmente, na última 

tarefa de online (tarefa 6) e atuou como conector entre a Etapa I de consciencialização 

online e a Etapa II de cariz prático-laboratorial. A exploração das técnicas laboratoriais 

necessárias à deteção de microplásticos nas águas costeiras foi feita através da 

visualização de um vídeo complementado com um guião de visualização. O guião de 
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visualização permitiu a recolha de registos relativos às técnicas utilizadas. Uma das 

técnicas de maior relevo do vídeo apresentado era a filtração da amostra, com filtros de 

diferentes porosidades para, posteriormente, se analisarem os detritos recolhidos pois 

seria também uma técnica a utilizar pelos alunos na etapa prático-laboratorial. Assim, 

em relação à questão “Por que razão é necessário realizar a filtração da amostra?”, na 

maioria das respostas dos alunos, é referido o facto deste procedimento possibilitar 

remover os resíduos sólidos em suspensão na água do mar de acordo com a porosidade 

do filtro utilizado. De seguida, apresentam-se algumas das respostas dos alunos mais 

ilustrativas da sua opinião. 

“Ao filtrarmos a água, conseguimos ver a quantidade de microplásticos de 

diferentes tamanhos presentes na amostra”. (G46) 

“Para detetarmos microplásticos de vários tamanhos e separá-los da água”. (G56) 

“Para separar diferentes tamanhos de microplásticos para depois se visualizar ao 

microscópio”. (G58) 

“É necessário realizar a filtração da amostra para separar os microplásticos da 

água para depois visualizar ao microscópio”. (G86) 

Tendo em consideração as respostas dos alunos, pode inferir-se que os 

conhecimentos processuais básicos relativos às técnicas utilizadas para a deteção de 

microplásticos nas águas explorados na farefa 6 foram retidos pelos alunos permitindo-

lhes, posteriormente, pôr esses conhecimentos em prática na etapa prático-laboratorial 

do projeto PVC. 

 

 

C. Comportamentos 

No que diz respeito à sensibilização para as problemáticas ambientais, a adoção 

de comportamentos ambientalmente responsáveis é o fator que, verdadeiramente, pode 

influenciar a sustentabilidade futura. Assim, nesta categoria propomo-nos a conhecer 

os principais comportamentos pró-ambientais identificados pelos alunos, em especial 

no que concerne aos comportamentos relativos à utilização de materiais plásticos, uma 

vez que o contexto do lixo marinho, em especial da poluição dos oceanos por plásticos 

e por microplásticos, é central no projeto PVC. 
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C1. Comportamentos face ao ambiente 

Relativamente aos comportamentos face ao ambiente, em geral, estes foram 

abordados em quatro das seis tarefas online propostas, assumindo, na tarefa 3, o foco 

central, tal como se apresenta na Tabela 7.41.  

Na tarefa 3, cujo objetivo principal era o registo fotográfico de situações em que 

comportamentos ambientalmente incorretos estivessem evidentes, os registos dos 

alunos foram sempre feitos no sentido de evidenciar o descarte de lixo em locais 

indevidos e a falta de reciclagem do lixo descartado, tal como se mostra nos exemplos 

apresentados na Figura 7.5.  

 

     

Figura 7.5 – Registos fotográficos de comportamentos ambientalmente incorretos recolhidos pelos alunos no âmbito da 
Tarefa 3. 

 

Mesmo em tarefas com maior enfoque na consciencialização para as 

problemáticas ambientais mais específicas, como, por exemplo, na tarefa 5, alguns dos 

grupos de alunos desenvolveram os seus trabalhos mais focados em comportamentos 

pró-ambientais genéricos centrados nos 3 R’s – Reciclar, Reduzir e Reutilizar, tal como 

se mostra nos excertos desses trabalhos presentes na Figura 7.6. 

Em geral, nos registos desenvolvidos nas várias tarefas online, os alunos fazem, 

com frequência, referência a comportamentos pró-ambientais. Mesmo quando a 

identificação de comportamentos face ao ambiente não era o objetivo principal da 

exploração das tarefas (como se verificou, por exemplo, na tarefa 5) essas referências 

foram apresentadas. Deste análise, pode inferir-se que os alunos reconhecem 

comportamentos ambientalmente incorretos, como a incorreta gestão dos resíduos em 

geral, e têm conhecimento dos comportamentos pró-ambientais que devem adotar, 

nomeadamente, a reciclagem, a reutilização e a redução do uso de materiais e 

reconhecem a sua importância no combate aos problemas ambientais. 

 

G59 G35 G16 
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Figura 7.6 – Excertos dos pósteres e infografias elaborados pelos alunos no âmbito da Tarefa 5 evidenciando 
comportamentos pró-ambientais. 

 

 

C2. Comportamentos relacionados com a utilização e descarte do 

plástico 

À semelhança da subcategoria anterior, também os comportamentos face à 

utilização e descarte do plástico foram abordados em cinco das seis tarefas online 

propostas. No entanto, visto que a poluição dos oceanos por plásticos é o contexto 

central do projeto PVC, esta categoria assume-se como central nos registos solicitados 

aos alunos nas tarefas 3, 4 e 5. 

Como referido para a subcategoria anterior, a tarefa 3, tinha como objetivo o 

registo fotográfico de situações em que comportamentos gerais ambientalmente 

incorretos estivessem evidentes, e, particularmente, no que diz respeito à gestão 

incorreta do lixo. Assim, enquanto na subcategoria anterior se apresentavam 

comportamentos relativos a uma má gestão dos resíduos em geral (Figura 7.6), nesta 

subcategoria apresentam-se os registos relativos à má gestão dos resíduos plásticos 

em particular, mostrando, em vários exemplos, a falta de reciclagem destes materiais 
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ou o seu descarte na natureza. Na Figura 7.7 apresentam-se algumas das fotografias 

recolhidas pelos alunos no âmbito desta tarefa. 

 

    

Figura 7.7 – Registos fotográficos de comportamentos ambientalmente incorretos relativos à gestão de resíduos plásticos 
recolhidos pelos alunos no âmbito da tarefa 3. 

 

Também na tarefa 5 em que os alunos desenvolveram os seus pósteres e 

infografias de consciencialização para a temática explorada, estes evidenciaram nos 

seus trabalhos alguns comportamentos a adotar no sentido de minimizar o impacto dos 

materiais de plástico no meio ambiente e, em particular, nos oceanos, como é o caso 

da redução da utilização de plásticos descartáveis e de uso único, a reutilização de 

materiais como, por exemplo, os sacos plásticos, e a reciclagem destes materiais. 

Assim, na Figura 7.8 apresentam-se alguns excertos dos trabalhos desenvolvidos. 

 

 

Figura 7.8 – Excertos dos pósteres e infografias elaborados pelos alunos no âmbito da Tarefa 5 evidenciando 
comportamentos pró-ambientais relativos à utilização de plásticos. 
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No âmbito da tarefa 4, como referido na análise à secção B1, os alunos 

responderam a um questionário que, para além de conter algumas questões 

relacionadas com conhecimentos acerca de problemáticas ambientais, continha 

também uma questão relativa a comportamentos pró-ambientais que os alunos 

consideram importantes adotar. Relativamente a esta questão, foi perguntado aos 

alunos quais os comportamentos que eles poderiam adotar no sentido de reduzirem a 

quantidade de plásticos que é descartada nos oceanos. Nesta questão, os alunos 

poderiam assinalar mais do que uma opção.  

Como se pode observar no Gráfico 7.17, apenas 2% dos grupos de alunos 

respondentes assinalaram a opção “Não há nada que, individualmente, se possa fazer”. 

As restantes opções de resposta – “Preferir garrafas reutilizáveis”, “Dispensar as 

palhinhas das bebidas” e “Ir às compras com sacos reutilizáveis” – apresentam taxas de 

respostas elevadas, sendo o comportamento mais comum assinalado, a utilização de 

sacos reutilizáveis para efetuar compras.  

 

 

Gráfico 7.17 – Respostas dos alunos à questão sobre alguns comportamentos que os alunos podem adotar para reduzir 

a quantidade de plásticos utilizada. 

 

Também em relação aos comportamentos face à poluição por plásticos, os alunos 

reconhecem a sua relevância, uma vez que os evocam mesmo nas tarefas onde este 

não era objetivo de exploração (por exemplo, nas Tarefas 1 e 2). Pela análise desta 

categoria pode verificar-se que os alunos identificam com maior frequência 

comportamentos relativos à utilização e à gestão dos resíduos de plástico (reciclagem, 

redução e reutilização destes materiais), podendo ser um indicador da influência do 

programa de intervenção na consciencialização e na sensibilização para o contexto do 

projeto PVC. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ir às compras com sacos reutilizáveis

Dispensar as palhinhas das bebidas

Preferir garrafas reutilizáveis

Não há nada que, individualmente, se possa fazer

O que é que tu podes fazer para contribuir para a redução dessa quantidade?
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D. Reflexão 

A estruturação das tarefas online 2 e 4, foi feita no sentido de também proporcionar 

aos alunos momentos de reflexão crítica acerca dos assuntos explorados, 

nomeadamente, a Química, o ambiente, os plásticos e, em particular, os microplásticos. 

Neste sentido, tal como se mostra na Tabela 7.41, todas as evidências relativas a 

momentos de reflexão crítica são apresentadas em resposta a estas tarefas. Assim, nas 

subcategorias que de seguida se apresentam, faz-se uma análise dos registos 

elaborados pelos alunos com enfoque na reflexão crítica acerca destes assuntos. 

 

 

D1. Reflexão crítica face à Química 

A reflexão crítica acerca do papel que a Química pode desempenhar na 

sociedade, e em particular, na temática subjacente ao projeto PVC, isto é, na poluição 

dos oceanos por plásticos e por microplásticos, foi especialmente explorada ao longo 

das tarefas 2 e 4. Os alunos demostraram, em geral, opiniões positivas e reconhecem 

o contributo da Química no combate à poluição por plásticos, indicando, por exemplo, 

que esta ciência pode contribuir para a produção de novos materiais que possam 

substituir o plástico na sua utilização e que sejam biodegradáveis de forma a minimizar 

os impactos no ambiente. Os alunos referiram também que a Química pode contribuir 

para a transformação dos resíduos plásticos em outros materiais ou pode encontrar 

soluções para promover uma mais rápida degradação destes polímeros. Neste sentido, 

apresenta-se alguns excertos ilustrativos das ideias que os alunos referiram no âmbito 

da tarefa 2: 

“Uma alternativa de minimizar o impacto ambiental causado pelos polímeros é 

desenvolver plásticos biodegradáveis, adicionando-lhes substâncias 

fotossensíveis, pois isso faria com que este material se degradasse na presença 

do Sol”. (G43) 

“O papel que a Química pode desempenhar na problemática da poluição por 

plásticos pode ser, por exemplo, a transformação de plásticos poluidores das 

praias para construir equipamentos desportivos”. (G47) 

“A Química pode ajudar na diminuição da poluição de plásticos descobrindo novos 

materiais que possam substituir o plástico”. (G70) 
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“A Química pode vir a ter um papel muito importante na aceleração da degradação 

controlada de todos os plásticos existentes no mundo e que estão a poluir tudo o 

que os rodeia”. (G72) 

No entanto, uma minoria dos grupos de trabalho (oito respostas) refere que a 

Química teve um papel central no desenvolvimento dos polímeros e que, por esse 

motivo, consideram que esta ciência é responsável pelo estado atual da poluição 

ambiental por plásticos e por microplásticos ou que em nada contribui para a resolução 

deste problema. As citações apresentadas de seguida são exemplos das reflexões feitas 

pelos alunos acerca do papel que a Química desempenha na problemática da poluição 

por estes materiais. 

“A Química pode até ajudar, mas enquanto esta estiver parada, está a ajudar o 

potenciar a poluição dos plásticos”. (G23) 

“A Química tem um dos papéis responsáveis no problema da poluição por 

plásticos”. (G27) 

“Como foi a Química que criou o plástico, terá que ser a Química a resolver o 

problema com este material”. (G12) 

No âmbito da tarefa 4, foi também solicitado aos alunos que indicassem “a ciência 

responsável pelo desenvolvimento de alternativas aos plásticos” tendo a grande maioria 

das respostas dos grupos de alunos feito referência à Química. 

Assim, da análise desta subcategoria pode verificar-se que, na sua maioria, os 

alunos apresentam uma imagem positiva face aos contributos que a Química pode dar 

à sociedade, tal como se pretendeu demonstrar a partir da exploração das várias tarefas 

online. Em particular, da análise das respostas dos alunos às tarefas 2 e 4 pode concluir-

se que os alunos veem na Química um grande potencial para solucionar o problema da 

poluição por plásticos e por microplásticos. No entanto, há ainda uma pequena parte 

dos participantes que vê a Química como causadora dos problemas ambientais, em 

especial, aqueles causados pela poluição por plásticos e, como tal, é da sua 

responsabilidade encontrar as devidas soluções para este problema. 

 

 

D2. Reflexão crítica face à utilização e ao descarte de plásticos 

A tarefa 2, apresentou ainda um contributo importante na promoção da reflexão 

crítica dos alunos acerca dos problemas ambientais relacionados com o lixo marinho, 

nomeadamente, com a poluição por plásticos destes ambientes. No entanto, também 
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na tarefa 4, apesar deste não ser o seu principal objetivo, os alunos refletem acerca da 

poluição por plásticos. Estas referências surgem, na maioria das vezes, incluídas em 

tarefas cujo objetivo principal é a reflexão acerca da Química, tal como já referido na 

análise da subcategoria anterior. Neste sentido, destacam-se as ideias dos alunos 

relativamente à influência que a Química pode ter no desenvolvimento de novos 

polímeros que podem ser substitutos do plástico, bem como no seu contributo para o 

desenvolvimento de novas formas de degradação destes materiais. Alguns alunos 

apresentam ainda uma reflexão acerca dos problemas económicos e dos problemas 

para a saúde humana provocados pela poluição dos oceanos por estes materiais. Neste 

sentido, apresentamos alguns excertos dos registos dos alunos, resultantes da reflexão 

crítica acerca da utilização e ao descarte de plásticos: 

“A Química tem um papel importante para a resolução da problemática dos 

plásticos acumulados nos oceanos, porque ajuda na evolução de materiais 

biodegradáveis e de métodos para a rápida destruição dos plásticos que existem”. 

(G95) 

“Uma das soluções para tentar reduzir a quantidade de plástico encontra-se nas 

larvas da farinha e em traças que decompõem o plástico, transformando-o em 

adubo”. (G56) 

“A Química pode desempenhar um papel na problemática da poluição de 

plásticos, tornando-os menos poluentes e alterando a sua composição Química”. 

(G44) 

“O plástico, ao ser descartado, pode causar problemas económicos (causam 

danos em equipamentos de pesca ou aquacultura, com repercussões no turismo 

e na limpeza de praias), ecológicos (são confundidos por alimento e ingeridos por 

tartarugas, peixes ou aves) e também na saúde (dado que poderão incorporar a 

cadeia alimentar)”. (G67) 

Da análise desta subcategoria pode, então, concluir-se que os alunos reconhecem 

o contributo da Química para esta problemática da poluição dos oceanos por plásticos, 

nomeadamente, o seu contributo para o desenvolvimento de novos materiais que 

possam substituir o plástico e em novas soluções para a eliminação destes materiais do 

meio ambiente. Os alunos, apresentam, assim, soluções (p. ex. materiais 

biodegradáveis) e alternativas (p. ex. microrganismos que degradam mais facilmente o 

plástico) que podem conduzir à resolução deste problema, evidenciando o contributo da 

Química para este processo. Desta análise, evidencia-se também a reflexão dos alunos 
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acerca das consequências dos plásticos para o ambiente mostrando um sentido crítico 

nessa análise. 

 

 

D3. Reflexão crítica face aos microplásticos 

Por fim, no que diz respeito às reflexões críticas levadas a cabo nas tarefas online, 

falta referir a questão da poluição dos oceanos por microplásticos, um tema central no 

projeto PVC e, em particular, para as atividades prático-laboratoriais realizados na Etapa 

II do projeto. A reflexão relativamente à questão da poluição das águas por 

microplásticos foi promovida exclusivamente na tarefa 4 onde se explorou, pela primeira 

vez, este conceito. Das respostas dos alunos, como se exemplifica de seguida, é 

possível encontrar algumas referências comuns, nomeadamente à sua origem, às suas 

dimensões e, em particular aos danos que estes materiais podem causar para as 

espécies.  

“Os microplásticos costumam ser adicionados a produtos de higiene/cosmética. 

Temos por exemplo os esfoliantes para o corpo, mas mesmo outros produtos, 

como a pasta de dentes e o gel de banho, podem contê-los. Os processos de 

tratamento da água não conseguem remover eficazmente os microplásticos que 

ficam na água após utilizarmos produtos que contenham os mesmos. Ou seja, 

esses pequenos plásticos vão parar ao mar e aos rios! Então, os microplásticos 

absorvem compostos orgânicos persistentes presentes na água e libertam aditivos 

tóxicos incorporados na produção”. (G10) 

“Quando o peixe que ingeriu microplásticos vem parar ao nosso prato, nós 

também os ingerimos e estes ficam no nosso organismo. Não encontramos 

microplásticos unicamente nos peixes, também já foi encontrado, por exemplo, no 

mel. Por isso devemos mudar os nossos hábitos”. (G78) 

“Podem ser encontrados a flutuar na superfície da água ou depositados no fundo 

do mar ou nas praias. São confundidos com alimento por animais marinhos que 

depois de os ingerirem podem ser sujeitos a uma possível obstrução mecânica do 

aparelho digestivo ou uma intoxicação”. (G32) 

“Os microplásticos são plásticos de pequenas dimensões que têm origem nos 

plásticos maiores que foram «destruídos»”. (G109) 

Ainda acerca da reflexão crítica pedida aos alunos acerca da poluição dos 

oceanos por plásticos, foi-lhes solicitado que, no âmbito da tarefa 6, previssem quais 
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eram os distritos (ou regiões autónomas) portugueses que apresentavam uma maior 

poluição por microplásticos. Os resultados apresentados pelos alunos estão descritos 

na Tabela 7.43 onde se representam o número de ocorrências que cada distrito (ou 

região autónoma) foi referido pelos alunos no âmbito desta tarefa. 

 

Tabela 7.43. 

Previsão dos alunos acerca das regiões portuguesas mais poluídas por microplásticos. 

 

Distrito 
Nº de 

ocorrências 
Distrito 

Nº de 

ocorrências 

Porto 43 Setúbal 15 

Lisboa 39 Beja 5 

Braga 35 Vila Real 2 

Aveiro 31 Santarém 2 

Faro 27 Viseu 1 

Leiria 25 Portalegre 1 

Coimbra 23 Guarda 1 

Viana do Castelo 19 Évora 1 

Açores 18 Castelo Branco 1 

Madeira 17 Bragança 1 

 

Foi também pedido aos alunos que justificassem as suas respostas. Assim, pôde 

concluir-se que as respostas mais frequentes (Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, Faro, Leiria, 

Coimbra, Viana do Castelo, Açores, Madeira e Setúbal) foram referidas por serem 

regiões litorais e com grandes áreas costeiras, e, em geral, por possuírem maior 

densidade populacional. Em particular, por estes motivos é que os distritos de Porto e 

Lisboa foram referidos como sendo aqueles que mais contribuem para a poluição por 

microplásticos. De seguida, apresentam-se algumas das respostas dos alunos que 

justificam as suas previsões:  

“Os distritos que prevejo que têm maior contribuição para a incidência de 

microplásticos nas águas costeiras portuguesas são os distritos de Lisboa e Porto 

uma vez que têm mais população, porque quanto mais população numa cidade 

ou em um distrito mais lixo (microplásticos) acabam depositados nas águas 

costeiras portuguesas”. (G25) 
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“Os distritos do litoral, uma vez que possuem maior população têm, portanto, mais 

pessoas a poluírem os mares com os seus plásticos que por sua vez vão ser 

transformados em microplásticos”. (G34) 

“Quanto maior a densidade populacional, maior será a produção de lixo. Além 

disso, se a divisão de lixo for incorreta poderá conduzir ao depósito do lixo no mar. 

Por isso, os distritos que poluirão mais serão Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Leiria 

e Faro”. (G82) 

“Os distritos para onde se prevê maior contribuição para a incidência de 

microplásticos nas águas costeiras portuguesas são os que têm maior densidade 

populacional como os principais Lisboa e Porto que como têm mais habitantes”. 

(G97) 

Em suma, a análise dos registos dos alunos das tarefas online permitem inferir 

que esta etapa do projeto PVC contribuiu para: i) a sensibilização dos alunos e a reflexão 

crítica relativamente à importância da Química para a sociedade e, em particular, ao seu 

papel na resolução da problemática da poluição dos oceanos por plásticos e por 

microplásticos; ii) a consciencialização e a reflexão crítica acerca das problemáticas 

ambientais, focando-se em particular na poluição dos oceanos por plásticos e por 

microplásticos; a identificação de comportamentos em prol do ambiente que, 

individualmente, podem ser tomados para combater esta problemática; iii) a promoção 

de conhecimentos relativamente à Química dos polímeros e às técnicas de deteção de 

microplásticos nas águas costeiras. 

 

 

7.4. Aferição de conhecimentos 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos através da aplicação dos 

instrumentos de aferição de conhecimentos de conteúdos de Química relacionados com 

o projeto PVC, nomeadamente, do teste de conhecimentos e do teste de retenção de 

conhecimentos (apresentados no capítulo anterior). As respostas dos alunos foram 

analisadas com recurso aos softwares IBM SPSS Statistics e Microsoft Excel. 

Os testes de aferição de conhecimentos foram ambos sujeitos aos mesmos 

procedimentos estatísticos. Para além de uma análise descritiva das respostas dos 

alunos foi feita também a comparação destes resultados atendendo ao sexo e ao ano 

de escolaridade dos alunos participantes para se tentar perceber se estes fatores 

influenciaram o seu desempenho.  
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O teste de conhecimentos e o teste de retenção de conhecimentos aplicados 

continham as mesmas questões, num total de 24, cotadas de forma equitativa, ou seja, 

cada questão correspondia a, aproximadamente, 4.17% da classificação do aluno nesse 

teste. 

Assim, apresentam-se de seguida os resultados obtidos para cada um destes 

momentos de aferição de conhecimentos. 

 

7.4.1. Teste de conhecimentos 

O teste de conhecimentos foi aplicado após a implementação no terreno do projeto 

PVC. Neste teste apresentaram-se aos alunos participantes 24 questões sobre 

conteúdos de Química explorados ao longo do projeto PVC, nomeadamente: 

constituição dos materiais, turbidez, acidez, composição quantitativa de soluções, 

salinidade e conceitos básicos de polímeros, bem como, técnicas laboratoriais e regras 

e instruções de segurança no laboratório. 

Assim, no Gráfico 7.18 apresentam-se os resultados obtidos pelos alunos do GE 

neste teste. Desta análise observa-se que os alunos do GE que responderam a este 

teste obtiveram uma classificação média de 77.8% (DP = 8.31%), havendo pequenas 

variações relativamente aos resultados médios de cada um dos anos de escolaridade 

envolvidos no projeto: os alunos do 7.º ano de escolaridade obtiveram uma classificação 

ligeiramente superior às restantes (M = 79.5%, DP = 8,39%), seguindo-se os alunos do 

9.º ano (M = 77.8%, DP = 8,31%) e os alunos do 8.º  (M = 77.7%, DP = 8,16%). 

 

 

Gráfico 7.18 – Desempenho dos alunos, por ano de escolaridade e total, no teste de conhecimentos. 
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Uma análise mais detalhada às respostas dos alunos a cada uma das questões 

do teste de conhecimentos evidencia, tal como se observa no Gráfico 7.19, que, em 

geral, o desempenho dos alunos dos vários anos de escolaridade apresenta uma 

tendência de variação semelhante nas várias questões apresentadas. No entanto, da 

análise das respostas verifica-se que as questões que focam conteúdos abordados pela 

primeira vez no âmbito do projeto PVC, como a turbidez (1), a percentagem de oxigénio 

dissolvido na água (2.1 e 2.2) e os testes colorimétricos para a determinação da 

concentração de nitritos (4), apresentam, para todos os anos de escolaridade, 

classificações médias superiores a 75%. Também os conteúdos sobre a composição 

qualitativa de soluções (3.1 e 3.2), a constituição dos materiais (6.1), as técnicas 

laboratoriais (6.2, 6.3 e 7.2) e a segurança no laboratório (7.1, 11.3, 11.4 e 11.5), que 

haviam, previamente, sido explorados em aula, apresentam classificações médias 

superiores a 75%. Destas questões, destacam-se ainda as questões 2.2, 3.1 e 3.2 como 

aquelas em que os alunos, no global, apresentam um desempenho superior. 

Por outro lado, da análise do Gráfico 7.19 verifica-se também que os alunos 

apresentam um desempenho inferior nas questões relacionadas com os polímeros (8, 

9, 10.1 e 10.2) (que foram conteúdos novos explorados no âmbito do projeto), a acidez 

de soluções (5.1 e 5.2) (que foi um conteúdo explorado pela primeira vez para os alunos 

do 7.º ano) e na composição quantitativa de soluções (11.2) (explorada previamente em 

contexto de aula). A questão 11.1, apesar de ser uma questão relacionada com a 

composição qualitativa de uma solução utilizada na etapa prático-laboratorial, apresenta 

também, em geral, um inferior à maioria das restantes questões. Ainda assim, apenas 

nas questões 9 e 10.2 os alunos apresentam um desempenho negativo, ou seja, 

apresentam uma classificação inferior a 50%. 
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Gráfico 7.19 – Desempenho dos alunos, por ano de escolaridade e total, por questão do teste de conhecimentos. 

 

Ainda em relação à análise descritiva destes resultados, destacam-se as questões 

2.2, 3.1 e 3.2 com resultados muito positivos alcançados nestas questões, tendo, por 

exemplo na questão 3.1, todos os alunos respondido corretamente. Relativamente à 

questão 3.3, constata-se que os alunos do 7.º ano apresentam um desempenho 

consideravelmente superior ao dos alunos do 8.º ano e estes apresentam ainda um 

desempenho superior ao dos alunos do 9.º ano. Na questão 5.1, verifica-se que os 

alunos do 9.º ano de escolaridade apresentam classificações inferiores aos alunos dos 

outros anos de escolaridade. Em relação à questão 9, verifica-se também que os alunos 

do 9.º ano revelam melhor desempenho do que os restantes, tal como ocorre na questão 

11.2. Desta análise, destaca-se ainda a questão 11.1 com os alunos do 7.º ano a 

apresentarem um desempenho consideravelmente superior aos restantes e a questão 

10.2 na qual todos os alunos apresentaram o pior desempenho. Nesta última questão, 

o desempenho dos alunos do 7.º ano foi ligeiramente superior ao desempenho dos 

restantes alunos, tendo os alunos do 9.º ano registado o pior desempenho. Estes piores 

resultados foram alcançados em alguns tópicos explorados pela primeira vez ao longo 

do projeto PVC, nomeadamente, questões relacionadas com polímeros (9 e 10.2), com 

a acidez de soluções (5.1 e 5.2) que apesar de ser um conteúdo explorado pela primeira 

vez pelos alunos do 7.º ano, estes obtiveram resultados superiores aos alunos que 

haviam abordado previamente este tema, e na questão 11.2 que se focava na 
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composição quantitativa de soluções em que os alunos demonstraram falta de 

competências matemáticas para responderem corretamente. 

Para se verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

resultados obtidos em cada questão pelos alunos de cada ano de escolaridade, a 

amostra foi sujeita a um teste ANOVA. Assim, das diferenças entre as questões 

enumeradas anteriormente, esta análise permitiu concluir que apenas existem 

diferenças significativas entre os 3 anos de escolaridade na questão 3.3 (F = 9.910, p = 

.000) e, entre o 7.º e o 9.º ano na questão 11.1 (F = 3.111, p = .046). Atendendo a estes 

resultados, pode considerar-se que, no global, os resultados do teste de conhecimentos 

não são diferenciados consoante o ano de escolaridade. 

Também para se compreender potenciais diferenças na aquisição de 

conhecimentos pelos alunos do sexo masculino e feminino, faz-se uma descrição dos 

resultados do teste de conhecimentos atendendo ao sexo dos participantes. Assim, 

verifica-se que os alunos do sexo masculino obtiveram uma classificação média de 

78.3% (DP = 8,59%) enquanto para o sexo feminino a classificação média foi 

ligeiramente inferior (M = 77.5%, DP = 8.08%) tal como se apresenta no Gráfico 7.20. 

 

 

Gráfico 7.20 – Desempenho dos alunos, por sexo e total, no teste de conhecimentos. 

 

Neste sentido, foi também conduzida uma análise por questão evidenciando as 

diferenças de resposta dos alunos do sexo masculino e do sexo feminino tal como se 

ilustra no Gráfico 7.21. 
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Gráfico 7.21 – Desempenho dos alunos, por sexo e total, por questão do teste de conhecimentos. 

 

A análise do Gráfico 7.21 evidencia um comportamento no desempenho dos 

alunos semelhante ao descrito anteriormente aquando da comparação do desempenho 

dos vários níveis de escolaridade no teste de conhecimentos. Apesar do comportamento 

observado para ambos os sexos ser semelhante, podemos destacar diferenças ligeiras, 

mas ainda assim um pouco mais acentuadas, nas questões 1, 3.3, 7.1 e 11.4, em que 

os alunos do sexo feminino têm desempenhos superiores aos dos sexo masculino e, 

por outro lado, nas questões 5.1, 9, 10.2 e 11.1 em que os alunos do sexo masculino 

apresentam um melhor desempenho do que os alunos do sexo feminino. Neste sentido, 

para verificar a existência de diferenças significativas das respostas às questões do 

teste de conhecimentos pelos alunos dos diferentes sexos, os resultados foram 

submetidos a um teste t para amostras emparelhadas. Desta análise conclui-se que são 

significativas as diferenças entre sexos observadas apenas para a questão 3.2 (t404 = 

2.195, p = .029). Atendendo a estes resultados, pode considerar-se que, no global, os 

resultados do teste de conhecimentos também não são diferenciados consoante o sexo 

dos sujeitos. 
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7.4.2. Teste de retenção de conhecimentos 

O teste de retenção de conhecimentos, igual ao teste de conhecimentos, foi 

aplicado quatro a seis meses após a conclusão da implementação do programa de 

intervenção com o objetivo de perceber a retenção dos conhecimentos 

adquiridos/consolidados no âmbito do projeto PVC após este período. Assim, tal como 

se procedeu para o teste de conhecimentos, nesta secção apresenta-se também uma 

descrição global das respostas dos alunos ao teste de retenção de conhecimentos 

atendendo sexo e ao nível de escolaridade que os alunos frequentavam. Como 

explicado anteriormente, não foi possível aplicar o teste de retenção de conhecimentos 

aos alunos do 9.º ano de escolaridade pelo que as análises efetuadas apenas têm em 

consideração os resultados dos alunos dos 7.º e 8.º anos de escolaridade. 

Desta análise descritiva conduzida com base nas respostas dos alunos do GE ao 

teste de retenção de conhecimentos (Gráfico 7.22), verifica-se que o desempenho é 

inferior ao desempenho apresentado no teste de conhecimentos. Neste segundo 

momento de aferição de conhecimentos, os alunos alcançaram, no global, uma 

classificação média de 57.6% (DP = 13.44%), havendo pequenas oscilações 

relativamente aos resultados médios de cada um dos anos de escolaridade analisados. 

Ou seja, os alunos do 7.º ano de escolaridade obtiveram uma classificação ligeiramente 

superior (M = 59.0%, DP = 13.26%) à classificação obtida pelos alunos do 8.º ano (M = 

56.8%, DP = 13,51%). 

 

 

Gráfico 7.22 – Desempenho dos alunos, por ano de escolaridade e total, no teste de retenção de conhecimentos. 
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No entanto, uma análise mais detalhada às respostas dos alunos a cada uma das 

questões do teste de retenção de conhecimentos evidencia, ao contrário do que se 

verificava para os resultados do teste de conhecimentos, uma maior heterogeneidade 

das respostas dos alunos. Tal como se observa no Gráfico 7.23, verifica-se que 

questões sobre a percentagem de oxigénio dissolvido na água (2.1 e 2.2), a composição 

qualitativa de soluções (3.1, 3.2 e 11.1), os testes colorimétricos para a determinação 

da concentração de nitritos (4), a acidez de soluções (5.1), a constituição dos materiais 

(6.1), as técnicas e as regras de segurança no laboratório (6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 11.3, 11.4 

e 11.5) e polímeros (8 e 10.1) apresentam, para todos os anos de escolaridade, uma 

classificação média positiva, isto é, superior a 50%. Por outro lado, constata-se que as 

questões 3.3 sobre salinidade, 9 e 10.2 sobre códigos de identificação de polímeros são 

aquelas cujos resultados são, para todos os níveis de escolaridade, mais insatisfatórios. 

Uma análise mais detalhada aos resultados que mais se destacam no Gráfico 7.23 

revela que, por exemplo, os alunos do 7.º ano apresentam uma maior retenção de 

conhecimentos relativamente à turbidez das águas (questão 1) tal como na questão 5.2 

relacionada com a acidez da água do mar que foram assuntos explorados pela primeira 

vez no âmbito do projeto PVC. Também na questão 11.1 sobre a composição qualitativa 

de soluções e na questão 11.2 sobre regras de segurança no laboratório os alunos 

demonstraram um maior desempenho no teste de retenção de conhecimentos. Por outro 

lado, os alunos do 8.º ano destacam-se pela positiva numa outra questão relacionada 

com a composição qualitativa de soluções (3.1) e na questão 11.3 sobre simbologia de 

perigo (que foram conteúdos consolidados pela participação no projeto PVC). Para 

estes alunos destaca-se também pela positiva a questão 2.2 sobre a percentagem de 

oxigénio dissolvido na água (cujo conteúdo foi abordado pela primeira vez no projeto).  
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Gráfico 7.23 – Desempenho dos alunos, por ano de escolaridade e total, por questão do teste de retenção de 

conhecimentos. 

 

Estes resultados foram também sujeitos a um teste t para amostras 

emparelhadas, que permite elucidar acerca da existência de diferenças significativas 

para cada questão entre os dois anos de escolaridade, que responderam ao teste de 

retenção de conhecimentos. Assim, das diferenças entre as questões enumeradas 

anteriormente, esta análise permitiu concluir que existem diferenças significativas nas 

questões 1 (t355 = 3.207, p = .001), 2.2 (t355 = -2.367, p = .018), 5.1 (t355 = 2.605, p = 

.010), 5.2 (t355 = 3.033, p = .003), 11.1 (t355 = 3.458, p = .001) e 11.2 (t355 = 2.928, p = 

.004). Ao contrário do que se verifica na análise ao teste de conhecimentos, atendendo 

aos resultados do teste t conduzido, verifica-se que o desempenho dos alunos no teste 

retenção de conhecimentos é mais diferenciado consoante o ano de escolaridade. 

Tal como realizado para a análise dos resultados do teste de conhecimentos, foi 

também conduzida uma análise descritiva dos resultados do teste de retenção de 

conhecimentos atendendo ao sexo. Assim, de acordo com os resultados apresentados 

no Gráfico 7.24, verifica-se que os alunos do sexo masculino apresentam uma 

classificação neste teste (M = 58,4%, DP = 13.45%) ligeiramente superior àquela 

correspondente aos alunos do sexo feminino (M = 56,8%, DP = 13.38%). 
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Gráfico 7.24 – Desempenho dos alunos, por sexo e total, no teste de retenção de conhecimentos. 

 

Uma análise mais detalhada, permite concluir que as diferenças encontradas entre 

os resultados dos alunos do sexo masculino e do sexo feminino para cada uma das 

questões do teste de retenção de conhecimentos são ligeiras tal como se apresenta no 

Gráfico 7.25. No entanto, dentro destas ligeiras variações, destacam-se as questões 

3.3, 5.2 e 11.1 com uma maior diferença positiva no desempenho dos alunos do sexo 

masculino e, no sentido contrário, destacam-se as questões 2.2, 3.2, 11.3 e 11.4 onde 

o desempenho dos alunos do sexo feminino é superior. Tal como se procedeu para a 

análise do teste de conhecimentos, os dados do teste de retenção de conhecimentos 

foram também submetidos a um teste t para amostras emparelhadas. Esta análise 

revela que apenas na questão 11.1 (t404 = 2.158, p = .032) se verificam diferenças de 

sexo significativas. Atendendo a estes resultados, pode considerar-se que, no global, o 

desempenho dos alunos no teste de retenção dos conhecimentos não é diferenciado 

consoante o sexo. 
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Gráfico 7.25 – Desempenho dos alunos, por sexo e total, por questão do teste de retenção conhecimentos. 

 

 

7.4.3. Comparação entre os resultados dos alunos no teste de 

conhecimentos e no teste de retenção de conhecimentos 

Feita a análise descritiva dos resultados dos alunos no teste de conhecimentos e 

no teste de retenção de conhecimentos, revela-se pertinente a comparação dos 

resultados obtidos nestes dois momentos de aferição de conhecimentos no sentido de 

se perceberem alguns padrões e tendências que justifiquem os resultados encontrados. 

Assim, na Tabela 7.44 apresenta-se a significância da diferença entre a classificação 

obtida pelos alunos no teste conhecimentos e no teste de retenção de conhecimentos, 

obtida pela aplicação do teste t para amostras emparelhadas a estes instrumentos. 

Pela aplicação do teste t, verifica-se que o valor médio da classificação obtida 

pelos alunos no teste de conhecimentos é superior ao valor médio da classificação 

obtida pelos alunos no teste de retenção conhecimentos, sendo essas diferenças 

significativas (t357 = -39.392, p < .001). Portanto, verifica-se que a classificação do teste 

conhecimentos é significativamente superior à classificação teste de retenção de 

conhecimentos. Ainda assim, quer os desempenhos médios dos alunos no teste de 

conhecimentos e no teste de retenção de conhecimentos são positivos. 
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Tabela 7.44. 

Comparação da variação das classificações obtidas pelos alunos no teste 

conhecimentos e no teste de retenção de conhecimentos. 

 

 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 

IC a 95% 
t p 

LI LS 

Classificação teste de retenção – 

Classificação teste conhecimentos 
-20.367 9.783 -21.384 -19.350 -39.392 <.001 

IC–Intervalo de Confiança a 95% (Field, 2009) LI–Limite Inferior LS–Limite Superior 

 

 

Efeito do sexo na variação da classificação do teste conhecimentos 

para o teste de retenção de conhecimentos 

Para comparar o efeito da variável sexo nas diferenças encontradas entre as 

classificações obtidas pelos alunos do teste de conhecimentos e no teste de retenção 

de conhecimentos, os resultados obtidos foram submetidos a um teste t para amostras 

emparelhadas e apresentam-se na Tabela 7.45.  

Pela análise da Tabela 7.45 constata-se que a variação da classificação do teste 

conhecimentos para o teste de retenção de conhecimentos é superior para o sexo 

masculino (ΔM = -19.87, DP = 9.70) em comparação com o sexo feminino (ΔM = -20.79, 

DP = 9.86), ou seja, a média das classificações obtidas diminuiu menos no sexo 

masculino do que no sexo feminino. Contudo, as diferenças encontradas não são 

significativas (t 357 = -.891, p = .373). Assim, pode concluir-se que a variação da 

classificação do teste conhecimentos para o teste de retenção de conhecimentos não 

está relacionada de forma significativa com o sexo. 

 

Tabela 7.45. 

Comparação da variação das classificações obtidas pelos alunos no teste 

conhecimentos e no teste de retenção de conhecimentos atendendo ao sexo. 

 

 Sexo N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 
t p 

Classificação teste de retenção– 

Classificação teste conhecimentos 

Masculino 165 -19.87 9.70 
-.891 .373 

Feminino 193 -20.79 9.86 
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Efeito do ano de escolaridade na variação da classificação do teste 

conhecimentos para o teste de retenção de conhecimentos 

Para determinar o efeito da variável ano de escolaridade sobre a variação do 

desempenho dos alunos do teste conhecimentos para o teste de retenção de 

conhecimentos, foi também conduzido um teste t para amostras emparelhadas cujos 

resultados se apresentam na Tabela 7.46. Note-se que, tal como referido anteriormente, 

o teste de retenção de conhecimentos não foi aplicado aos alunos do 9.º ano de 

escolaridade pelo que, na Tabela 7.46 apenas são apresentados os resultados relativos 

aos 7.º e 8.º anos de escolaridade. Na amostra, a diminuição da classificação do teste 

de conhecimentos é ligeiramente superior para o 7.º ano (ΔM = -20.47, DP = 9.91) 

quando comparada com o 8.º ano (ΔM = -20.31, DP = 9.73). Assim, conclui-se que há 

uma ligeira maior retenção de conhecimentos nos alunos do 8.º ano de escolaridade, 

não se verificando, no entanto, diferenças significativas entre estes dois grupos (t357 = -

.151, p = .880). Portanto, podemos concluir que a variação da classificação do teste de 

conhecimentos para o teste de retenção também não está relacionada de forma 

significativa com o ano de escolaridade. 

 

Tabela 7.46. 

Comparação da variação das classificações obtidas pelos alunos nos testes de 

conhecimentos e de retenção de conhecimentos atendendo ao ano de escolaridade. 

 

 Ano N 
Diferença 

de média 

Desvio 

padrão 
t p 

Classificação teste de retenção– 

Classificação teste conhecimentos 

7.º ano 127 -20.47 9.91 
-.151 .880 

8.º ano 231 -20.31 9.73 

 

 

7.5. Entrevistas  

Para compreender melhor as várias dinâmicas decorrentes da implementação do 

programa de intervenção, foram conduzidas entrevistas aos professores coadjuvantes 

do projeto PVC e a um conjunto de alunos participantes no sentido de auscultar a sua 

opinião acerca do projeto PVC e da sua implementação e receber sugestões de 

melhoria pertinentes. Estas entrevistas permitiram ainda recolher informações 

complementares aos restantes instrumentos de recolha de dados aplicados. Para estas 
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entrevistas, tal como referido do capítulo anterior, foi elaborado um guião de entrevista 

semiestruturado que conduziu esta recolha de dados. Os dados resultantes da 

transcrição das entrevistas a professores e a alunos (Ver Anexos XV e XVI) foram 

submetidos a uma análise de conteúdo tal como se apresenta, com maior detalhe nas 

secções seguintes deste capítulo. 

 

 

7.5.1. Entrevistas a alunos 

No sentido de conhecer as opiniões e perspetivas dos alunos acerca da 

implementação do projeto PVC, foram conduzidas entrevistas a 12 alunos que se 

voluntariaram para participar. Dos 12 alunos entrevistados, quatro frequentavam o 7.º 

ano de escolaridade, e tinham idades compreendidas entre os 12 e os 13 anos, e os 

restantes oito alunos entrevistados frequentavam o 8.º ano e tinham idades 

compreendidas entre os 13 e os 14 anos no momento da entrevista. 

Tal como apresentado anteriormente no capítulo VI, atendendo às dimensões 

exploradas no guião de entrevista, foram definidas, à priori, três categorias de análise: 

A. Representações dos alunos sobre o projeto PVC, B. Impacto do projeto e C. Atitudes. 

Assim, apresenta-se na Tabela 7.47, as categorias, as respetivas subcategorias e uma 

breve descrição que orientaram a análise destes dados. 
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Tabela 7.47. 

Estrutura de categorização utilizada na análise das entrevistas aos alunos. 

 

Categorias de 

análise 
Subcategorias de análise 

Designação Designação 
Descrição  

Apresentação de indicadores com referência ... 

A. Representações 

face ao Projeto PVC 

A1. Geral ...acerca do funcionamento geral do Projeto PVC . 

A2. Tarefas online 

...às tarefas online realizadas no âmbito do Projeto PVC, 

nomeadamente o tempo proposto para a realização das tarefas e 

a pertinência dos temas e contextos abordados. 

A3. Tarefas prático-

laboratoriais 

...à pertinência da exploração dos materiais (por exemplo, os kits 

pedagógicos desenvolvidos) e das atividades desenhadas para a 

etapa prático-laboratorial do Projeto PVC. 

B. Impacto do 

Projeto PVC 

B1. Competências  
...às competências científicas desenvolvidas pelos estudantes 

durante a realização das tarefas do Projeto PVC. 

B2. Plano curricular ...à aprendizagem da Química realizada ao longo do Projeto PVC. 

B3. Consciência 

ambiental 

...ao desenvolvimento da consciência ambiental durante o 

envolvimento no Projeto PVC. 

C. Atitudes   

...à mudança atitudes dos alunos, em particular, relativamente à 

disciplina de Físico-Química ou ao contexto ambiental explorado 

durante e/ou após o seu envolvimento no projeto PVC. 

 

Assim, apresenta-se de seguida uma análise mais detalhada do conteúdo das 

entrevistas conduzidas a alguns alunos participantes atendendo às categorias e 

subcategorias apresentadas na Tabela 7.47. 

 

 

A. Representações face ao Projeto PVC 

 

A1. Geral 

Os alunos do 7.º ano revelaram elevado consenso relativamente às dificuldades 

que sentiram em relação à disciplina de Físico-Química, por ser uma disciplina nova e 

diferente das outras. Por exemplo, consideraram que: 

“Física e Química acho que foi mais difícil, para nós, que foi uma disciplina 

diferente e foi mais difícil”. (Aluno1_7) 
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Contudo, e apesar de reconhecerem essa dificuldade, alguns dos alunos 

entrevistados consideraram que o projeto lhes aumentou a motivação para frequentar 

as aulas desta disciplina, tal como referiram:  

“Eu gostava de fazer o projeto. Quando a professora dizia, “vamos fazer o projeto”, 

eu gostava de fazer o projeto”. (Aluno1_7) 

No entanto, outros alunos revelaram que a implementação do projeto PVC não 

teve impacto significativo ao nível motivacional. 

Também os alunos do 8.º ano revelaram que a metodologia utilizada no projeto 

PVC aumentou a sua motivação para a aprendizagem da Físico-Química. Quando 

questionados “em termos de motivação e empenho face à escola, vocês acham que o 

projeto contribuiu para isso?” os alunos responderam, em uníssono: 

“Da nossa parte acho que sim”. (Aluno5_8 e Aluno6_8) 

Também nesta subcategoria de análise se inserem as representações dos alunos 

face à interdisciplinaridade que o projeto PVC promoveu entre a Físico-Química e outras 

disciplinas. Neste caso, tanto os alunos do 7.º ano como os do 8.º ano revelaram que 

os temas explorados no âmbito do projeto PVC, se cruzavam também com assuntos 

abordados, por exemplo, nas aulas de Cidadania pois o tema da consciencialização 

ambiental relacionado com os microplásticos era comum entre ambas: 

“A professora [de Cidadania] uma vez falou sobre as purpurinas que nós às vezes 

usamos no Carnaval, que muitas das vezes ao tomarmos banho, que elas vão 

acabar no mar e certas purpurinas têm microplásticos. E então os peixes depois 

acabam por engolir isso”. (Aluno1_7) 

“[Em Cidadania] nós até fizemos um trabalho [sobre os microplásticos] para 

apresentar à turma”. (Aluno9_8) 

Adicionalmente, os alunos do 8.º ano revelaram também que, para além da 

Cidadania o projeto permitiu alguma interdisciplinaridade entre a Físico-Química e 

outras disciplinas como as Ciências Naturais: 

“Nós falámos foi mais Físico-química, Ciências e falámos em Cidadania”. 

(Aluno8_8) 

 

 

A2. Tarefas online 

No que diz respeito às tarefas online que decorreram na plataforma Moodle, os 

alunos foram inquiridos acerca do funcionamento das mesmas, bem como foram 
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auscultadas as suas opiniões sobre o planeamento desta etapa do projeto PVC, 

nomeadamente no que diz respeito ao tempo proposto para cada tarefa, bem como aos 

assuntos explorados. 

Relativamente à realização destas tarefas, todos os alunos entrevistados referiram 

que, na maioria das vezes, estas eram feitas em casa de forma autónoma o que, 

frequentemente, dificultava o trabalho de grupo. Por esse motivo, os alunos afirmaram 

que: 

“Deram-nos a oportunidade de algumas vezes fazermos aqui [na escola], outras 

vezes fazíamos em casa”. (Aluno10_8) 

Relativamente ao tempo proposto para a execução de cada uma das tarefas online 

propostas, quer os alunos do 7.º ano, quer os do 8.º consideraram que estes eram 

adequados. Também, no que diz respeito aos prazos de conclusão das tarefas online, 

os alunos referiram que, para si, estes tempos foram adequados. No entanto, 

ressalvaram que: 

“Havia algumas pessoas da nossa turma que não chegaram a completar as 

tarefas, mas não sei se foi por falta de tempo ou por causa deles”. (Aluno8_8) 

Neste sentido, as respostas dos alunos de ambos os anos de escolaridade 

realçaram fatores que podem ter influenciado o tempo de execução das tarefas e 

mesmo a sua conclusão, nomeadamente, alguns elementos dos grupos que não se 

demonstraram empenhados nas tarefas, ou devido a outras tarefas exigidas pelas várias 

disciplinas, nomeadamente os testes de avaliação, e o número elevado de tarefas online 

que poderia ter tornado a sua exploração menos apelativa e mais maçadora, pois como 

referiu o Aluno8_8: 

“Também depende um bocado das pessoas porque eu não achei maçador. Agora, 

também realmente tivemos uma semana com bastantes testes, pode ter sido por 

causa disso. Houve uma semana que nós tivemos para aí 5 testes”. 

Durante as entrevistas, foram também auscultadas as opiniões dos alunos 

relativamente aos temas e aos conteúdos abordados nas tarefas online. É consensual 

que os alunos avaliaram positivamente estas tarefas referindo a pertinência e relevância 

do contexto da qualidade das águas e do lixo marinho escolhido para o projeto PVC. 

Nas palavras do aluno Aluno8_8: 

“Eu acho que elas [as tarefas online] foram importantes até para nós termos 

melhor a noção do problema, por exemplo, da quantidade de microplásticos que 
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existem em todos os sítios. Eu acho que também despertou interesse dos alunos 

para essas questões”. 

A este respeito, os alunos constataram também que: 

“Com a Internet nós conseguimos pesquisar e entender mais ou menos porque 

dá-nos informação (…) [e permite] aprender coisas novas”. (Aluno11_8) 

 

 

A3. Tarefas prático-laboratoriais 

Nas entrevistas foi também auscultada a opinião dos alunos relativamente ao 

planeamento da etapa prático-laboratorial do projeto PVC e aos recursos produzidos 

para a sua implementação, nomeadamente, os kits pedagógicos de recolha e análise 

de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas costeiras e de 

identificação qualitativa de plásticos. 

Neste aspeto, os alunos de ambos os anos de escolaridade realçaram que os kits 

facilitaram o trabalho prático-laboratorial e que lhes disponibilizavam mais material para 

todos terem a oportunidade de realizarem as atividades. Pois como referiram: 

“Porque com os kits nós temos os materiais próprios para fazer [a atividade]”. 

(Aluno1_7) 

Os alunos destacaram ainda o ganho de autonomia no trabalho potenciado pelo 

uso dos kits pedagógicos para a realização das atividades prático-laboratoriais, pois 

afirmaram que:  

“Cada um pode trabalhar de forma independente, também sem o professor”. 

(Aluno6_8) 

“Os kits facilitam porque, primeiro, as instruções temos ali enquanto que sem os 

kits normalmente é a professora que tem que nos explicar (…) Eu acho que nas 

instruções não havia sombra de dúvida porque diziam exatamente o que tínhamos 

que fazer e achei que foi interessante fazemos essa experiência porque tivemos 

a perceção melhor dos plásticos, por exemplo”. (Aluno8_8) 

Os alunos do 7.º ano referiram ainda que estes recursos facilitaram a realização 

das atividades práticas. Como referiu o Aluno1_7: 

“Sem os kits acho que seria muito mais difícil e não conseguiríamos obter 

os resultados que tivemos”.  
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B. Impacto do Projeto PVC 

 

B1. Competências 

O projeto PVC demonstrou ter um impacto positivo ao nível do desenvolvimento 

de competências científicas dos alunos. As várias etapas do projeto e as respetivas 

atividades propostas contribuíram para a promoção do trabalho de grupo e da 

comunicação de ideias entre pares. A este respeito, Aluno8_8 referiu: 

“Acho que sim [que contribuiu], porque tivemos que falar sobre os trabalhos (…) 

também foi bom para trabalharmos em grupo”. 

Ainda no que diz respeito à comunicação de ideias, a Etapa III (Comunicação e 

divulgação dos resultados) do projeto teve um grande impacto pois devido às atividades 

de comunicação e de divulgação dos resultados implementadas, os alunos revelaram 

estar mais confiantes para falar sobre o tema explorado. Como refere o Aluno7_8, o 

projeto contribuiu para que os alunos conseguissem: 

“Ajudou ter mais à-vontade para falarmos do projeto em público”. (Aluno7_8) 

Em particular, o projeto promoveu o desenvolvimento da comunicação entre 

pares, e o trabalho em equipa.  

No caso particular dos alunos do 8.º ano, muitos revelaram também que a sua 

participação no projeto PCV promoveu o desenvolvimento do pensamento e do espírito 

crítico: 

“Eu acho que ajudou a desenvolver um melhor espírito crítico”. (Aluno9_8) 

 

 

B2. Plano curricular 

No que se refere às competências adquiridas ao nível da aprendizagem da 

Química realizada ao longo do Projeto PVC, os alunos consideram que, por exemplo, 

as tarefas online foram importantes para a tomada de consciência de alguns conceitos 

de Físico-Química antes de serem abordados em contexto de aula (por exemplo os 

conteúdos relacionados com “polímeros”).  

Relativamente aos conteúdos de Química explorados durante a etapa prático-

laboratorial do projeto PVC, os alunos do 7.º ano reconheceram que foram explorados 

muitos conceitos novos e de difícil aprendizagem. No entanto, há um aluno que referiu 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

284 

 

que se os conteúdos abordados fossem mais fáceis, isso poderia traduzir-se em maiores 

dificuldades em ter um bom desempenho à disciplina no futuro: 

“Se fosse mais fácil acho que no próximo ano já ia ser muito difícil para nós e não 

conseguíamos aguentar o próximo ano (…) [e assim] para a não ser uma coisa 

muito drástica para nós”. (Aluno1_7) 

Já os alunos do 8.º ano reconheceram terem sentido menos dificuldades na 

aprendizagem dos novos conceitos de Química explorados no âmbito do projeto PVC 

pois já possuíam mais conhecimentos de Química do que do 7.º ano. Quando 

questionados sobre a dificuldade de aprendizagem de conteúdos novos, os alunos 

referiram que não sentiram muitas dificuldades pois, quando não compreendiam um 

conceito “no projeto dizia o significado” (Aluno9_8). 

Ou então, esclareciam as suas dúvidas com o professor, tal como relatou o 

Aluno8_8: 

“Eu para ser sincera, no início ainda nem sabia muito bem o que é que eram 

microplásticos e tive que perguntar à professora melhor, mas acho que os 

conceitos não eram difíceis propriamente”. 

No entanto, enquanto uns os alunos do 8.º ano revelaram que os testes de 

conhecimentos “eram bastante simples” (Aluno9_8), outros referiram ter sentido 

algumas dificuldades, em particular, nas questões do teste de conhecimentos 

relacionadas com alguns dos novos conceitos de Química explorados no projeto PVC:  

“Havia algumas partes que não tínhamos dado [previamente] que eram difíceis”. 

(Aluno6_8) 

Ou seja, atendendo às opiniões dos alunos, podemos concluir que projeto PVC 

aparece, em muitos casos, como potenciador da aprendizagem de novos conceitos de 

Química. 

 

 

B3. Consciência ambiental 

Nesta subcategoria de análise faz-se referência ao contributo do projeto PVC para 

o desenvolvimento da consciência ambiental dos alunos participantes. Neste aspeto a 

generalidade dos alunos refere que o projeto os ajudou promover a sensibilização para 

a problemática da poluição ambiental. Neste sentido, os próprios alunos atuaram como 

veículos que mobilizaram os conhecimentos ganhos com o projeto na escola para as 

suas casas promovendo uma maior consciencialização ambiental no seio da sua família, 
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nomeadamente, no que diz respeito à poluição dos oceanos por plásticos. Tal como os 

alunos referiram, este aspeto deve-se ao facto de falarem frequentemente dos temas 

explorados no projeto com as suas famílias. 

Como constatou o Aluno10_8, “nunca tínhamos reparado, por exemplo, os 

plásticos que existem no oceano, nunca tínhamos reparado que era em tanta 

quantidade e ficámos um bocado surpreendidos e isso ajudou-nos a perceber e a ficar 

com uma mente mais aberta”, referindo que na sua família também “não têm noção do 

lixo que existe”.  

Também um aluno do 7.º ano (Aluno3_7) fez uma observação pertinente neste 

sentido: 

“Acho que é um problema que está a acontecer aqui no planeta Terra e acho que 

se continuarmos [referindo-se ao projeto PVC], por causa dos microplásticos nos 

mares, se continuarmos no futuro, se calhar temos um maior impacto nas nossas 

vidas e melhorarmos se calhar os mares, divulgando mais este projeto e isso, mais 

pessoas irão mudar os seus comportamentos”. 

No que diz respeito à poluição dos oceanos por microplásticos, os alunos 

consideraram também que o projeto PVC contribuiu para alertar para esta problemática 

que era desconhecida da maioria. 

“Foram importantes até para nós termos a noção, melhor, da quantidade de 

microplásticos que existem em todos os sítios e acho que também despertou 

interesse em algumas pessoas para essas questões”. (Aluno8_8) 

Os alunos entrevistados referiram ainda que consideravam importante ser 

realizado um projeto semelhante ao projeto PVC direcionado também para os adultos 

pois:  

“Podia ajudar a perceber a dimensão do plástico e a dimensão das coisas más 

que nos podem acontecer se existir um grande número de plásticos e os maus 

efeitos que isto pode causar”. (Aluno11_8) 

Ou seja, de acordo com as opiniões dos alunos entrevistados, o projeto PVC 

contribuiu para a promoção da consciencialização ambiental, em particular dos plásticos 

e dos microplásticos existentes nos oceanos, dando-lhes a conhecer uma problemática 

que, para muitos era desconhecida. Os alunos revelaram ainda que, pela partilha da 

experiência da participação do projeto PVC com as suas famílias, foi também promovida 

uma consciencialização ambiental nos seus lares. 
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C. Atitudes 

Nesta categoria inclui-se a análise das respostas dos alunos relativamente às 

atitudes face à disciplina de Físico-Química, mas sobretudo, face às problemáticas 

ambientais exploradas no contexto subjacente ao projeto PVC. Da análise das 

entrevistas observa-se uma clara referência à dimensão comportamental do conceito de 

atitude nas respostas dos alunos. 

No que diz respeito às atitudes face à disciplina de Físico-Química, os alunos do 

7.º ano, em geral, consideraram que o projeto PVC não contribuiu para a promoção de 

atitudes mais positivas. Tal com descrito na análise da subcategoria A1, estes alunos 

apenas consideraram que o projeto contribuiu para a sua motivação perante a disciplina. 

Mas, por outro lado, todos os alunos do 8.º ano entrevistados revelaram que a 

participação no projeto contribuiu para o desenvolvimento de atitudes mais positivas, 

perante a disciplina revelando-se essa melhoria, mais incidente nos aspetos 

motivacionais e de empenho. 

Um outro aspeto focado pelos alunos foi a contribuição do projeto PVC para a sua 

consciencialização ambiental. A este nível, os alunos revelaram que o projeto contribuiu 

para mudanças de comportamentos seus e das suas famílias em relação à problemática 

da poluição por plásticos: 

“Em relação ao mar e isso, eu vou tentar pelo menos neste verão com que toda a 

minha família não deite lixo para o mar nem que polua o ambiente”. (Aluno1_7) 

“Não utilizar tanto os plásticos, por exemplo, os sacos quando vamos às compras”. 

(Aluno5_8) 

É interessante também realçar a opinião dos alunos que referiram o contributo das 

palestras de sensibilização e de divulgação científica efetuadas nas escolas para a 

adoção de comportamentos pró-ambientais por parte das famílias que estiveram 

presentes na sessão: 

“Pronto e depois dessa palestra eu falei com os meus familiares e alguns vão fazer 

reciclagem e começaram a fazer”. (Aluno8_8) 

“A minha mãe [que esteve presente na palestra] decidiu parar de usar garrafas de 

plástico e comprou umas garrafas na Tupperware que é para reutilizarmos”. 

(Aluno9_8). 

Notou-se, claramente, nestes alunos um aumento da sua consciência ambiental 

que se traduziu em mudanças positivas de comportamentos face meio ambiente. A 

consciencialização face ao problema e a promoção de atitudes pró-ambientais foi levada 
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da escola para a família, com os alunos a sensibilizarem os pais e familiares, por 

exemplo, a reutilizarem os sacos de plásticos e a não deitarem lixo para o mar, bem 

como a referirem mudanças de comportamentos verificados em casa, nomeadamente, 

ao nível da reciclagem e a não utilização de tantos plásticos (por exemplo, de sacos 

plásticos quando vão às compras). Os alunos constatam ainda mudanças de hábitos 

relativos ao ambiente no seio da sua família.  

No cômputo geral, os alunos mostraram-se bastante favoráveis à realização do 

projeto PVC, isto é, consideraram que o projeto teve um impacto positivo não só nas 

suas aprendizagens, mas também nas suas atitudes, principalmente ao nível dos 

comportamentos em relação às questões ambientais. Nas entrevistas conduzidas os 

alunos realçaram que a sua participação no projeto contribuiu também para a 

sensibilização das suas famílias para as questões ambientais, como é o caso da 

poluição dos oceanos por plásticos e por microplásticos. Em termos de 

interdisciplinaridade, verificou-se que os conteúdos do projeto PVC foram também 

explorados na disciplina de Cidadania na qual também eram abordados temas 

relacionados com a sustentabilidade. 

Quanto aos aspetos que correram menos bem na implementação do projeto PVC, 

existem alguns alunos que se referiram ao teste de conhecimentos como tendo sido 

difícil principalmente ao nível da transposição dos conteúdos explorados pela primeira 

vez no projeto para outros contextos diferentes. 

 

 

7.5.2. Entrevistas a professores 

A recolha de elementos biográficos dos oito professores coadjuvantes no projeto 

PVC entrevistados, nomeadamente no diz respeito à formação académica, à 

experiência profissional e aos níveis de escolaridade lecionados permitiu conduzir à sua 

caracterização tal como apresentado anteriormente no capítulo VI. Assim, constatou-se 

que estes professores apresentam, em média de 20 anos de experiência profissional 

tendo vasta experiência na lecionação ao nível do 3.º Ciclo do Ensino Básico. A sua 

formação base é ao nível da Química e/ou da Física com vertente educacional. Dos 

professores entrevistados, cinco são licenciados (o professor que não tivemos a 

oportunidade de entrevistar possuía formação académica também ao nível da 

licenciatura), três são mestres e um professor possui doutoramento na área da Química. 
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Assim, à semelhança da análise das entrevistas conduzidas aos alunos, também 

as entrevistas conduzidas aos professores coadjuvantes foram submetidas a análise de 

conteúdo. De igual forma, e tal como apresentado anteriormente no capítulo VI, foram 

definidas, à priori, quatro categorias de análise que iam ao encontro das dimensões 

definidas no guião de entrevista: A. Representações face ao projeto PVC, B. Impacto do 

projeto PVC nos professores, C. Impacto do projeto PVC nos alunos e D. Atitudes. Estas 

categorias de análise foram confirmadas pela análise exploratória conduzida a estes 

dados. Assim, apresenta-se na Tabela 7.48, estas categorias, as respetivas 

subcategorias e uma breve descrição que orientaram a análise destes dados. 

 

Tabela 7.48. 

Estrutura de categorização utilizada na análise das entrevistas aos professores 

coadjuvantes. 

 

Categorias de análise Subcategorias de análise 

Designação Designação 
Descrição  

Apresentação de indicadores com referência ... 

A. Representações 

face ao Projeto PVC 

A1. Geral ...acerca do funcionamento geral do Projeto PVC. 

A2. Tarefas online 

...às tarefas online realizadas no âmbito do Projeto PVC, 

nomeadamente o tempo proposto para a realização das 

tarefas e a pertinência dos temas e contextos abordados 

A3. Tarefas prático-

laboratoriais 

...à pertinência da exploração dos materiais (por exemplo, os 

kits pedagógicos desenvolvidos) e das atividades 

desenhadas para a etapa prático-laboratorial do Projeto 

PVC. 

B. Impacto do Projeto 

PVC nos professores 

 ...ao impacto que o Projeto PVC teve ao nível das práticas 

letivas do docente. 

C. Impacto do Projeto 

PVC nos alunos 

C1. Competências  
...às competências científicas desenvolvidas pelos 

estudantes durante a realização das tarefas do Projeto PVC. 

C2. Plano curricular 
... à aprendizagem da Química realizada ao longo do Projeto 

PVC. 

C3. Consciência 

ambiental 

... ao desenvolvimento da consciência ambiental durante o 

envolvimento no Projeto PVC. 

D. Atitudes  

 ...à mudança atitudes dos alunos relativamente à disciplina 

de Físico-Química ou ao contexto explorado durante e/ou 

após o seu envolvimento no projeto PVC. 
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Uma análise global e sintética das entrevistas conduzidas aos professores 

coadjuvantes do projeto PVC revelou que o impacto deste projeto parece ter sido muito 

positivo nos professores. Esse impacto está associado, essencialmente, a duas 

dimensões:  

1. aos próprios professores, que viram a sua prática letiva enriquecida com 

materiais e recursos diversificados, como, por exemplo os kits pedagógicos de 

recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos 

nas águas costeiras e de identificação qualitativa de plásticos. Em alguns 

casos contribuiu mesmo para o estudo e investigação acerca das temáticas 

que foram abordadas no projeto e que não estavam tão presentes na sua vida 

profissional;  

2. aos alunos que, segundo os professores, viram a sua consciência ambiental 

aumentada, juntamente com a promoção de atitudes mais positivas em 

relação à disciplina (como a motivação e o empenho) e, em particular, à 

temática explorada no projeto (como a adoção de comportamentos pró-

ambientais). Além disso, os professores destacaram ainda a ligação entre esta 

consciência/atitude estabelecida pelos estudantes e as próprias condutas dos 

seus pais e familiares. Tal como verificado na análise das entrevistas aos 

alunos, a consciencialização e a promoção de comportamentos mais positivos 

face ao ambiente foi levada da escola para casa, com os alunos a 

sensibilizarem os pais e familiares. 

A representação sobre o projeto que se afasta do consenso normativo positivo 

entre a maioria dos professores foi da professora 6 (Prof 6) que referiu um conjunto de 

aspetos que considerou menos positivos no planeamento e na implementação do 

projeto PVC. Este professor foi, portanto, o entrevistado cuja opinião mais se diferenciou 

dos restantes.  

Neste sentido, apresenta-se de seguida uma análise mais detalhada do conteúdo 

das entrevistas conduzidas aos professores coadjuvantes do projeto PVC atendendo às 

categorias e subcategorias apresentadas na Tabela 7.48. 
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A. Representações face ao Projeto PVC 

 

A1. Geral 

No que diz respeito à perceção global dos professores acerca do projeto PVC, 

estes reconheceram-no como diferenciador, sobretudo, na componente prático-

laboratorial. Referindo que às vezes os conteúdos explorados no âmbito do projeto já 

tinham sido abordados nas aulas de Físico-Química, mas que os alunos ainda não 

tinham perceção da relevância e/ou aplicabilidade das aprendizagens realizadas. 

Tal como os alunos entrevistados, também os professores referiram as disciplinas 

de Cidadania e Ciências Naturais como sendo aquelas em que o projeto PVC promoveu 

uma maior interdisciplinaridade. Alguns professores (diferentes dos que lecionaram a 

disciplina de Físico-Química aos alunos entrevistados) referiram ainda que a 

interdisciplinaridade foi também promovida entre a Físico-Química e disciplinas como 

Inglês, TIC, História, Geografia, Português ou Matemática. 

“Vou-lhe dizer: na parte da plataforma Moodle, a professora de TIC ajudou no 

acesso, esteve a explicar-lhes e também perdeu algumas aulas com isso, a dizer 

como é que eles podiam fazer; depois na infografia, a professora de Português 

disse como é que se fazia uma infografia porque fazia parte do conteúdo; em 

Ciências, fez-se um cartaz científico e a professora também ensinou como é que 

se fazia e quando eles chegaram à infografia em Físico-Química já sabiam. Em 

TIC a professora deixou-os fazer as infografias nas aulas utilizando plataformas 

que faziam parte do programa. Em cidadania exploraram também o tema da 

sustentabilidade do planeta. Em matemática, eles fizeram o tratamento gráfico dos 

plásticos que apanharam na praia e fizeram gráficos tipo da quantidade, 

classificaram-nos... Fizeram uma quantidade de gráficos que foram aplicados na 

matemática. Em Inglês estiveram a ver toda a simbologia, as traduções do inglês 

para português, portanto, toda essa parte também foi trabalhada. Nas Ciências, 

aproveitamos também para fazer a saída de campo da biodiversidade para 

mostrar que as coisas estão todas interligadas e o impacto na parte dos animais 

e da flora”. (Prof. 4) 

Os professores, no global, consideraram o projeto como uma mais-valia para os 

seus alunos e referiram ter interesse em lhe dar continuidade no futuro utilizando os 

recursos e o conhecimento adquirido ao longo da sua implementação. 
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“Aproveitar as coisas que nos mandaram para outras turmas porque eu acho que 

era uma mais-valia”. (Prof. 4) 

“Sim, sim. Até porque os alunos estão muito sensibilizados”. (Prof. 3) 

“Sim. Se surgir oportunidade, sim. Mesmo com os materiais dos kits podemos 

fazer nós as análises e os testes com os alunos. Mas o maior problema é sempre 

o tempo”. (Prof. 5) 

Contudo, foi muito comum os professores referirem que têm falta de tempo e uma 

sobrecarga de trabalho (sobretudo a nível burocrático) para implementar dinâmicas de 

ensino diferentes. De facto, a ligação entre o trabalho docente e a exequibilidade da 

implementação do projeto PVC tratou-se de uma temática recorrente nos entrevistados, 

em particular porque o projeto PVC exigiu a disponibilização de mais tempo letivo para 

a realização das atividades propostas, o que pôde comprometer a conclusão da 

lecionação do currículo da disciplina. Tal como revelaram alguns professores, a 

apresentação do projeto às escolas mais atempadamente permitiria uma melhor 

organização e uma gestão da implementação do projeto ao longo do ano letivo para que 

as atividades propostas pudessem ser melhor exploradas. 

 

 

A2. Tarefas online 

No que diz respeito às tarefas online da Etapa I do projeto PVC, a maioria dos 

professores referiu que os alunos se mostraram motivados na realização do projeto, e, 

em particular, mostraram-se interessados e empenhados na realização das tarefas. 

Como referiu a Prof. 1, “eles [os alunos] iam perguntando: “oh professora, há mais uma 

tarefa para fazer?”. e: “já acabou aquela tarefa?”. E isso significava que eles se 

empenhavam e que estavam interessados”. Por exemplo, os professores entrevistados 

referiram que o facto destas tarefas online serem realizadas nos alunos dos três níveis 

de escolaridade “abre outras perspetivas” (Prof. 8), além dos conteúdos abordados no 

currículo da disciplina. Porém, de acordo com a Prof. 4, essa motivação para a 

concretização nas tarefas apenas se fez sentir nos melhores alunos.  

“No Moodle, os alunos acharam que foram muitas tarefas e eles perdiam-se”. 

(Prof. 4) 

“Era preciso estar sistematicamente a lembrá-los dos prazos”. (Prof. 4) 

Este facto foi corroborado pelas opiniões expressas pelos alunos que revelaram 

que, para alguns colegas, as tarefas online se tornaram maçadoras pela grande 
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extensão de tarefas propostas. No entanto, a maioria dos professores entrevistados 

também concordou que esta situação trouxe algo positivo, nomeadamente, o aumento 

da responsabilização dos alunos. Como referido, o tempo disponibilizado pelos 

professores para a implementação do projeto, não contemplava, em geral, nenhum 

momento letivo para que os alunos pudessem realizar as tarefas online em aula. Assim, 

o trabalho desenvolvido pelos alunos foi desenvolvido com grande autonomia tal como 

foi constatado: 

“A dificuldade que nós aqui tivemos, principalmente com a plataforma, era não 

termos nenhuma hora disponível. E os alunos, o trabalho que vocês têm dos 

alunos que nós temos aqui da escola foi todo feito por eles, ou seja, não foi feito 

na escola nem sala de aula. Portanto, nós é que lhes íamos alertando do que é 

que tinham para fazer, quais eram as tarefas que tinham para fazer, íamos 

explicando essas tarefas, no fundo esmiuçando algumas dúvidas que eles 

tivessem, mas depois o resto era tudo feito em casa. Acho que tem essa 

particularidade do envolvimento dos alunos, melhor ou pior, mas tem essa 

particularidade. De ser um trabalho que eles se responsabilizavam por fazer e que 

o fizeram”. (Prof. 8) 

“A única coisa que eles diziam é que “temos de andar sempre a responder”. Há 

um pouco falta de responsabilidade nesta idade para eles terem de estar sempre 

atentos. O que foi bom também porque os obrigou a ter um pouco mais de 

responsabilidade”. (Prof. 4) 

Ainda relativamente aos conteúdos apresentados nas tarefas online, alguns 

professores consideraram que estes se encontravam um pouco desajustados, 

principalmente, em relação aos conhecimentos prévios dos alunos do 7.º ano. 

“Os conteúdos estavam um bocadinho exagerados para o 7.º, não é? Pronto, para 

o 8º, havia coisas adequadas, havia coisas que eles realmente não sabiam. (…) 

Nesse sentido, achei que talvez [fosse] um bocadinho mais avançado”. (Prof. 7) 

Porém, tal como foi referido anteriormente, esta foi também uma oportunidade de 

abrir novas perspetivas, não só ao nível dos contextos explorados, mas também dos 

conteúdos abordados ao longo do projeto PVC. Neste sentido, um dos professores 

destacou ainda como fator positivo das tarefas online a “diversificação de estratégias 

(…) [como] a utilização, por exemplo, de vídeos para despoletar o interesse ou até para 

iniciar um conteúdo” (Prof. 3). 
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Em relação à diversidade de estratégias utilizadas ao longo das várias tarefas 

online, os professores concordaram que, por exemplo, a realização do póster foi algo 

bastante diferenciador face a outras tarefas desta e de outras disciplinas. Quanto a este 

aspeto, a Prof. 2 refere: 

“Eu creio que o problema no desenvolvimento neste tipo de trabalho é que eles 

não estão habituados a desenvolvê-lo e viu-se pela qualidade dos trabalhos 

apresentados, não é? Havia pósters até com uma parte gráfica muito interessante 

e depois com o texto que não era legível e isso leva-nos a crer que algo falha na 

educação que ainda tem que ser trabalhado”. 

No caso particular dos alunos do 9.º ano, uma professora referiu que estes, ao 

contrário da maioria dos restantes, se mostraram pouco pró-ativos nas tarefas 

realizadas em casa. De acordo com esta professora, estes alunos “estavam mais 

preocupados com a matemática, com o português e com os exames que acabaram por 

deixar um bocado secundário” (Prof. 5). 

 

 

A3. Tarefas prático-laboratoriais 

Relativamente às tarefas prático-laboratoriais desenvolvidas na Etapa II do 

projeto PVC e ao material desenvolvido para a sua implementação, na sua maioria, os 

professores consideraram que estes se encontravam adequados para os alunos dos 

três níveis de escolaridade e que possuíam o rigor científico ajustado a este ciclo de 

ensino. Referiram ainda que as atividades propostas foram realizadas com sucesso e 

com bastante autonomia por parte dos alunos do 8.º ano, mas identificando algumas 

dificuldades acrescidas para os alunos do 7.º ano. 

“Até porque quando chegámos à praia, eu expliquei-lhes o que tinham que fazer 

e depois eles fizeram por eles as análises. A medição do pH, a medição da 

temperatura, tudo, eu não fiz nada, só lhes expliquei como é que tinham que 

fazer. Aqueles que realmente tinham mais dificuldade eram o 7º, pronto. Mas 

nós indicámos e eles lá foram fazendo por eles”. (Prof. 7) 

“Primeiro porque eu notei, agora no final do ano, eles foram para o laboratório e 

têm mais autonomia de trabalho e o facto de eles terem o tal guião (que eu gostei 

muito) com as questões pré-laboratoriais, etc., eles procuraram informação e eles 

próprios foram construindo. Eu acho que isso deu-lhes autonomia, conhecimento 
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científico porque obrigou-os a pesquisar e a construir o seu próprio conhecimento”. 

(Prof. 4) 

Nesta linha de raciocínio, a Prof. 5, por exemplo, que lecionava apenas turmas do 

7.º ano participantes no projeto PVC afirmou que:  

“Eles são sempre pouco autónomos e, portanto, eu tenho sempre que os ajudar”. 

No entanto, esta professora rematou dizendo: 

“Prefiro assim até. Que eles tentem fazer as coisas sozinhos. Eles têm ali tudo 

direitinho e ajuda-os a desenvolver essa parte da autonomia. Embora sei que 

depois surjam mais problemas e dificuldades”. 

Um outro aspeto que os professores destacaram relativamente às atividades 

prático-laboratoriais propostas no projeto PVC, foi a “portabilidade dos kits” (Prof. 4) que 

se assumiu como algo bastante importante para a realização das atividades in loco na 

praia. 

“O facto de ser portátil deu a vantagem de se poder fazer na praia, pronto, aquelas 

experiências que seriam viáveis de fazer na praia”. (Prof. 7) 

Em relação também à parte da deteção dos microplásticos com recurso ao 

microscópio digital, os professores deram ênfase às competências digitais dos alunos 

referindo, por exemplo: 

“Com o microscópio, eles dominavam aquilo mais facilmente do que eu e diziam: 

"Oh professora faça isto e faça aquilo!". Pronto eles são de uma geração que têm 

outras competências”. (Prof. 5) 

Em suma, os professores coadjuvantes do projeto PVC consideraram que as 

atividades prático-laboratoriais implementadas se encontravam adequadas aos 

diferentes níveis de escolaridade revelando, como seria previsível, que os alunos do 7.º 

ano de escolaridade apresentaram maiores dificuldades de autonomia na realização das 

atividades propostas (uma vez que são os alunos com menores competências 

laboratoriais e conhecimentos de Química). Ainda assim, os professores consideraram 

que os materiais desenvolvidos, nomeadamente, os dois kits pedagógicos e respetivos 

recursos educativos se encontravam bem construídos, com rigor científico e claros ao 

ponto de permitirem a realização das tarefas propostas de forma autónoma, perfilando-

se uma mais-valia para o processo de aprendizagem da Química. 
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B. Impacto do Projeto PVC nos professores 

O impacto do projeto PVC não se verificou apenas nos alunos. Este projeto teve 

também impacto na prática letiva dos professores coadjuvantes. Por exemplo, o 

contexto e os conteúdos explorados no projeto não só eram desconhecidos para muitos 

alunos como também para alguns dos professores. 

“Até mesmo para a minha aprendizagem porque obrigou-me também a pesquisar 

algumas coisas para os poder orientar”. (Prof. 4) 

Ou seja, os professores revelaram que o projeto lhes permitiu tomar consciência 

de vários aspetos da Química que nem sempre estão explícitos nas suas práticas  

docentes, como, por exemplo, alguns conceitos de Química explorados no projeto que 

se encontram fora do currículo da disciplina, bem como o manuseamento de novos 

materiais e técnicas laboratoriais muito presentes na componente mais prática do 

projeto. Ou seja, pode concluir-se que o projeto foi uma mais-valia para a formação 

profissional dos docentes. A este respeito, por exemplo, os professores revelaram: 

“Há coisas que não conhecia ou que não tinha tanta noção e, claro, tive de andar 

à procura para me manter informada e isso foi uma mais-valia”. (Prof. 5) 

“Eu própria tive que ir investigar, porque a diferença entre microplásticos primários 

e microplásticos secundários era um assunto...eu já sabia o que eram os 

microplásticos, era um assunto que eu se calhar não ligava tanto”. (Prof. 8) 

Neste sentido, a Prof. 8, deu ainda o exemplo da turbidez que é um conceito, por 

vezes referido nas aulas como um parâmetro de qualidade das águas, mas que o projeto 

ajudou a operacionalizar a sua medição: 

“Técnicas novas e simples de levar em laboratório, que nós falámos, mas se calhar 

também já não ligava muito ou pelo menos já estava um bocadinho mais 

ultrapassada, estou-me a lembrar de uma coisa que era a turbidez da água por 

exemplo, nós falámos nas características Físico-químicas e normalmente é um 

dos parâmetros que nós falamos, mas nunca fizemos”.  

A generalidade dos professores afirmou também que as várias e diversificadas 

dinâmicas propostas no projeto PVC ajudaram a promover uma abordagem 

interdisciplinar da Físico-Química, no sentido de darem resposta aos desafios da 

flexibilidade curricular exigida no âmbito do Programa de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular definido para a área da Educação. 
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“Pronto, para mim foi muito positivo e na medida de aplicar um projeto diferente e 

que permitiu também articular agora com isto da flexibilidade curricular, portanto, 

foi uma mais-valia, mesmo”. (Prof. 4) 

“Acabámos por desenvolver um trabalho colaborativo, este ano com a gestão 

flexível, a escola decidiu trabalhar a sustentabilidade do planeta, houve muitas 

turmas a desenvolverem projetos nas praias (…) no fundo até houve uma 

interdisciplinaridade que até foi interessante, com as Ciências e a Físico-Química”. 

(Prof. 2) 

Neste sentido, a Prof. 3 referiu mesmo ter sentido dificuldades em encontrar 

pontes entre a disciplina de Físico-Química e outras áreas do conhecimento e que a 

participação no projeto PVC a ajudou a ultrapassar esta dificuldade e a potenciar a sua 

utilização no futuro: 

“Mas, essencialmente, conseguir fazer esta articulação com as outras disciplinas. 

O projeto, ajudou mesmo muito nisso porque era uma dificuldade que eu tinha. O 

ano passado já foi difícil começar a fazer isso e que este ano, o projeto em si, 

facilitou muito mais. E até penso que, para o ano, será possível continuar a fazê-

lo”. 

Ou seja, ao nível do desenvolvimento profissional, o envolvimento dos professores 

no projeto PVC contribuiu para a sua atualização ao nível de conhecimentos científicos 

e de técnicas laboratoriais, ao mesmo tempo que abriu novas perspetivas de 

abordagens interdisciplinares entre a Físico-Química as outras disciplinas, não só para 

adequarem as suas práticas letivas à flexibilidade curricular desejada, mas também para 

adotarem práticas pedagógicas diversificadas. 

 

 

C. Impacto do Projeto PVC nos alunos 

 

C1. Competências 

Tal como os alunos referem, também, em geral, os professores corroboraram a 

ideia de que o projeto PVC teve um impacto positivo ao nível do desenvolvimento de 

competências científicas de muitos alunos, nomeadamente no que diz respeito à 

comunicação, à capacidade de argumentação e ao pensamento crítico e reflexivo. Nas 

palavras dos professores: 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

297 

 

“A capacidade de argumentação. Apesar que em alguns alunos, obviamente, eu 

não notei. Mas na maioria, e algumas turmas em particular, sim houve um efeito 

bastante positivo”. (Prof. 4) 

“E isso obriga-os a refletir, não é. Obriga-os a pensar. Acho que nesse aspeto, 

que é, que foi bastante importante”. (Prof. 8) 

“Portanto, saber discutir ideias”. (Prof. 3) 

No entanto, há uma professora que referiu não conseguir afirmar quais as 

competências específicas que o projeto ajudou a promover uma vez que os seus alunos 

estão envolvidos em muitas outras atividades de natureza diversa. Assim, a professora 

justificou que: 

“Mas nós não temos assim uma noção concreta, o que é que realmente, que 

competências é que os alunos adquiriram ao participar no projeto. Porque nós 

fazemos aqui uma avaliação um bocadinho contínua, não é, é quase como um 

todo. E também somos um grupo que tenta sair muito, desenvolver um conjunto 

de atividades fora da sala de aula e no final, o pacote que nós temos parece-me 

muito satisfatório”. (Prof. 2) 

Um outro aspeto realçado por vários professores foi o facto do projeto ajudar a 

promover, para além da literacia científica, também outras literacias como a literacia 

digital tal como referido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (DGE, 

2017). 

“Literacia científica, é natural que tenham desenvolvido (…) Mas literacias de 

outros âmbitos também acho que sim [como] a própria utilização das tecnologias”. 

(Prof. 3) 

Também o “o desenvolvimento de capacidades de laboratório” (Prof. 3) e do 

“trabalho de grupo” (Prof. 3) foi um contributo muito positivo do projeto PVC para os 

alunos que os professores realçaram ao longo da entrevista. 

 

 

C2. Plano Curricular 

No que diz respeito às competências adquiridas ao nível da aprendizagem da 

Química realizada ao longo do Projeto PVC, os professores consideraram que o impacto 

do projeto nos alunos foi muito positivo porque permitiu-lhes a consolidação de alguns 

conteúdos já abordados ou a aproximação a conteúdos que irão abordar no futuro de 
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forma mais sistemática abrindo, assim, novas perspetivas para o mundo da Química. 

Como referiu a Prof. 8: 

“Permitiu abrir horizontes, permitiu ter outras perspetivas e ver a parte da Química 

sobre outra perspetiva”. 

Também a Prof. 6 referiu que a consolidação dos conceitos de Química através 

do projeto contribuiu para que os alunos atribuíssem significado às suas aprendizagens. 

Relativamente aos conceitos novos (como a acidez para os alunos do 7.º ano), a 

professora também partilhou da mesma opinião da Prof. 8: 

“Pronto, eles também percebem para que é que aquilo serve, não é? Não é só 

“bla, bla”. Depois, em relação aos outros, acho que ficaram também minimamente 

alerta para as questões dos ácidos, das bases”. 

Neste sentido, todos os professores coadjuvantes reconheceram que, para os 

alunos do 8.º e do 9.º ano, o projeto contribuiu de forma positiva e significativa para a 

consolidação e para a aprendizagem dos conteúdos abordados no projeto PVC: 

“Achei motivador que eles puderam, por eles, pôr em prática o que aprenderam”. 

(Prof. 7) 

Por outro lado, as opiniões relativamente aos contributos do projeto para a 

aprendizagem/consolidação dos conteúdos explorados junto dos alunos do 7.º ano não 

são tão unânimes. Um dos professores do 7.º ano referiu que os alunos sentiram 

maiores dificuldades em conseguirem acompanhar a exploração dos conceitos que, 

para eles, foram explorados pela primeira vez no âmbito do projeto. Contudo, também, 

justificou este facto com a falta de tempo para uma melhor exploração desses 

conteúdos. 

Do ponto de vista curricular, os professores, na sua maioria, destacaram também 

o carácter laboratorial do projeto PVC e o seu contributo para o desenvolvimento de 

competências de trabalho laboratorial nos alunos. Por exemplo, o projeto contribui para 

uma “maior à vontade [dos alunos] no laboratório” (Prof. 5) pois “quanto mais eles 

trabalharem num laboratório, melhor para eles, melhor conhecem o material e mais 

sabem realmente trabalhar com ele” (Prof. 1), promovendo assim um maior 

envolvimento dos alunos nas atividades propostas pois, como referiu a Prof. 2 “os alunos 

(…) adoraram, participaram e realizaram as atividades com muito interesse”. 
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C3. Consciência ambiental 

Nesta subcategoria de análise faz-se referência às opiniões dos professores 

acerca do contributo do projeto PVC e do seu próprio papel no desenvolvimento da 

consciência ambiental dos seus alunos.  

Neste sentido, a análise das entrevistas permitiu concluir que o papel dos 

professores passou muito por sensibilizar, sistematizar e esclarecer algumas questões 

ambientais prévias dos alunos. Esta situação encontra-se bem expressa nas palavras 

da Prof. 1: 

“Iam buscar mais isto, mais aquilo, que viram na televisão e que viram mais… 

portanto, um filme que mostrava isto, mostrava aquilo, entrevistas que ouviram na 

televisão e vinham buscar estas coisas. Portanto, eles gostam muito de dialogar. 

Foi uma das coisas que eu vi e que até era interessante um dia, por exemplo, 

neste projeto, podiam ter ido a uma aula e entrar em diálogo com eles porque é 

espetacular a maneira como eles realmente gostam de falar destas situações”. 

No que diz respeito ao contributo do projeto PVC para a promoção da 

consciencialização ambiental para o problema da poluição dos ambientes marinhos por 

plásticos, todos os professores referiram que o projeto teve um contributo importante 

nesse aspeto. Relativamente a estas questões, os professores constataram que os 

alunos “ficaram mais atentos” (Prof. 5) e que existe “uma maior preocupação” (Prof. 1). 

Também para os professores, o projeto contribuiu para aumentar a sua 

consciência sobre o contexto explorado, nomeadamente da contaminação dos oceanos 

por plásticos e microplásticos. Como referiu a Prof. 7 “o projeto ajudou-me a ficar muito 

mais sensível a isso”. 

De acordo com os professores, as várias atividades e tarefas desenvolvidas no 

âmbito do projeto PVC, contribuíram para um aumento da consciência ambiental dos 

alunos. Neste sentido, para evidenciar o contributo do projeto para o desenvolvimento 

da consciência ambiental dos alunos, a Prof. 1 citou uma exclamação proferida por um 

dos seus alunos: 

“Oh professora, estivemos lá tão pouquinho tempo [na praia] e trazemos aqui tanto 

lixo!”.  

De igual modo, a Prof. 8 complementou dizendo que:  

“Eles, na altura, ficaram incomodados por terem estado tão pouquinho tempo na 

praia e terem apanhado tanto lixo e lixo tão variado”. 
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Tal como referido na análise das entrevistas conduzidas aos alunos, o projeto PVC 

contribuiu não só para a promoção da consciencialização ambiental dos alunos mas, 

também contribuiu para a consciencialização (e mudanças de atitudes como se 

apresenta na análise da subcategoria seguinte) das suas famílias tendo sido 

estabelecida uma ponte entre a escola e as famílias dos alunos no que diz respeito a 

este assunto. A este respeito, os professores referiram que as palestras de divulgação 

científica e as exposições nas escolas com os trabalhos dos alunos realizados no âmbito 

do projeto PVC contribuíram para que esta mensagem chegasse também às famílias: 

“Eu vou-lhe dizer que acho que foi positivo, primeiro pelo que eu vi, tanto deles 

como de alguns encarregados de educação. Porque isto deu origem à tal 

articulação e houve palestras em que os pais participaram, houve apresentações 

dos trabalhos dos alunos aos pais e os encarregados de educação ficaram 

consciencializados”. (Prof. 4) 

“Sim, eu creio que isso [a participação dos pais na palestra] também é o resultado 

(…) do envolvimento dos filhos. Em geral, se os filhos gostam do projeto, vão falar 

do projeto aos pais. E quando é algo interessante, os pais, vêm, “vamos lá ver o 

que é que é isso do projeto PVC”, não é?”. (Prof. 2) 

Ainda sobre o envolvimento das famílias nas atividades escolares dos alunos, a 

Prof. 2 rematou dizendo: 

“Os pais gostaram imenso, o feedback que nós tivemos dos pais foi muito positivo. 

E creio que nós devemos envolver cada vez mais os pais neste tipo de atividades 

e de projetos”. 

Ou seja, tal como referido na análise da subcategoria C3. referente às entrevistas 

dos alunos, também os professores partilharam da opinião de que o projeto PVC 

contribuiu para a promoção da consciencialização ambiental em geral, e, 

particularmente, acerca da problemática dos plásticos explorada no contexto do projeto. 

No geral, os professores reconheceram ter havido um grande envolvimento dos pais 

nas atividades de divulgação e de consciencialização voltadas para as famílias, 

considerando, por isso que a consciencialização ambiental foi também promovida junto 

das suas famílias. Adicionalmente, os professores referiram ainda que a participação no 

projeto também contribuiu para o aumento da sua consciencialização para a 

problemática da poluição dos oceanos por plásticos e por microplásticos. 
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D. Atitudes 

Na análise da presente categoria fez-se um levantamento da opinião dos 

professores coadjuvantes relativamente às mudanças de atitudes dos alunos face à 

disciplina de Físico-Química, e, em particular, face às problemáticas ambientais 

introduzidas pelo projeto PVC. Da análise destas entrevistas observou-se, também, uma 

clara referência às mudanças de comportamentos dos alunos (e das suas famílias) 

relativamente às questões ambientais. 

No que concerne às atitudes dos alunos face à disciplina de Físico-Química, em 

geral, os professores referiram não terem notado mudanças significativas. A opinião, 

generalizada dos professores, relativamente a este assunto, encontrou-se bem marcada 

nas palavras da Prof. 6: 

“Há fases em que me pareceu que sim e há outras que já não. Tudo o que seja 

aulas fora da escola para eles é ótimo, e no caso de quando fomos à praia eles 

portaram-se muito bem, estiveram muito empenhados. Depois, quando é 

necessário mesmo aquele trabalho de caneta e lápis e papel, aí já começa a ser 

um bocado mais complicado”. 

Neste sentido, a Prof. 8 apresentou uma possível justificação para este facto: 

“Eles encararam o projeto mais como um complemento e uma coisa assim mais 

lúdica. E depois tinham a parte propriamente da disciplina”. 

Podendo assim verificar-se que o interesse, a motivação e as atitudes positivas, 

em geral, em relação à disciplina são fortemente influenciadas pelas dinâmicas de 

ensino utilizadas. 

Relativamente às atitudes e comportamentos pró-ambientais, os professores, na 

sua maioria reconheceram que, ao longo do ano letivo, os alunos demonstraram 

algumas mudanças positivas, em particular, no que concerne à dimensão 

comportamental. Tal como referiram os professores: 

“[Os alunos] começaram a fazer a reciclagem, têm mais cuidado, por exemplo, 

todos já traziam um saco do pão para trazer o pão para a escola, as garrafas 

reutilizáveis que foi uma grande mudança que eu notei nas salas”. (Prof. 4) 

“Eles tinham o cuidado de que, a garrafa de água que utilizavam, amassavam e 

iam pôr no Ecobag em vez de ir para o lixo. (…) Antigamente ia tudo para o lixo e 

eles começaram a ser cuidadosos e a dizer “está tudo nos sítios””. (Prof. 7) 

No entanto, os professores não conseguiram esclarecer se as mudanças 

verificadas se devessem exclusivamente ao envolvimento dos alunos no projeto PVC 
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uma vez que as escolas, e muitos destes alunos, também se encontravam envolvidos 

noutras iniciativas de cariz ambiental. Neste sentido, as professoras referiram que: 

“Eu sei que, entretanto, as coisas foram melhorando aqui na escola, 

aproveitamento de resíduos e recolha de materiais, mas isso não foi só obra deste 

projeto”. (Prof. 6) 

“Não posso dizer que tenha sido só o projeto porque vem num contexto em que 

hoje em dia todo o mundo fala disso”. (Prof. 3) 

“Mas é um assunto que está muito na ordem do dia e, portanto, podem ter sido 

influenciados por outros meios”. (Prof. 3) 

Como consequência dos momentos de divulgação e de consciencialização 

promovidos para as famílias e para a comunidade escolar, os professores comentaram 

ter conhecimento de algumas mudanças de comportamentos, em casa, relatadas pelos 

alunos, nomeadamente no que diz respeito à reciclagem. Assim, as palavras da Prof. 1 

são bem ilustrativas desta opinião:  

“Eu tive um aluno que me disse: “eu até agora não reciclava, mas vou começar a 

reciclar”. Tive outro aluno que me disse: “Estou a tentar incentivar os meus 

familiares lá em casa a reciclar, porque eu até agora não reciclava e só agora 

depois é que vi o quanto é importante reciclar”. (Prof. 1) 

Esta opinião vem confirmar as conclusões retiradas da análise da categoria C. das 

entrevistas conduzidas aos alunos.  

Assim, no que concerne às atitudes dos alunos face à disciplina de Físico-

Química, os professores referiram não terem notado grandes mudanças apresentando 

como justificação o facto dos alunos encararem o projeto como algo externo à disciplina. 

Neste sentido, pode inferir-se que, uma maior frequência na implementação de 

abordagens pedagógicas diversificadas poderia contribuir para que os alunos 

encarassem a disciplina de forma diferente. No entanto, no que diz respeito ao projeto, 

e em especial às tarefas de carácter mais prático, os alunos mostraram-se muito 

empenhados e motivados. Já no que diz respeito às atitudes e comportamentos face ao 

ambiente, os professores admitiram que o projeto contribuiu para que os alunos 

adotassem atitudes e comportamentos mais positivos face ao ambiente, contudo não 

conseguem quantificar o peso que o projeto PVC teve pois, apesar do projeto PVC se 

focar no contexto da qualidade das águas costeiras e no lixo marinho, os alunos 

estiveram também envolvidos em outras iniciativas também focadas na promoção de 

comportamentos pró-ambientais relacionados com correta gestão de resíduos, o que 
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poderá ter contribuído para moldar as suas atitudes e comportamentos. Por último, 

confirmam-se também os resultados da análise das entrevistas dos alunos no que diz 

respeito ao contributo do projeto PVC para fazer a ponte entre a escola e as famílias, 

neste caso, no que concerne à consciencialização e à adoção de comportamentos pró-

ambientais pelos alunos e pelas suas famílias. 

 

 

7.6. Notas de campo 

Ao longo de toda a fase de implementação do projeto PVC, foram estabelecidos 

contactos regulares com os professores coadjuvantes no sentido de recolher a sua 

opinião acerca das tarefas e atividades já realizadas pelos alunos, bem como para se 

definirem os próximos passos da implementação do projeto a seguir. Para além disso, 

foram também feitas observações no terreno de algumas das dinâmicas subjacentes ao 

projeto PVC. Neste sentido, das conversas informais tidas com os professores e com 

os alunos nestes momentos de contacto, bem como das observações livres efetuadas, 

foram recolhidas algumas notas de campo que se descrevem, seguindo uma ordem 

cronológica, nesta secção. 

No que diz respeito à Etapa I - Tarefas online de consciencialização, as notas de 

campo foram recolhidas, essencialmente, a partir de contactos estabelecidos com os 

professores. Estas notas vêm corroborar de certa maneira os dados apresentados ao 

longo deste capítulo. De acordo com os professores, os alunos realizaram estas tarefas, 

essencialmente de forma autónoma e em momentos extra-aula. No entanto, referiram 

que, durante a primeira, e eventualmente, a segunda tarefa, estas foram realizadas na 

aula para que os professores pudessem explicar, passo a passo, como é que os alunos 

deveriam proceder para se registar no Moodle e para responder às tarefas solicitadas 

uma vez que esta plataforma não era adotada nas escolas e, por isso, era desconhecida 

para os alunos. Ainda em relação a estas tarefas, os professores comentaram que os 

alunos tinham dificuldades para trabalhar em grupo fora da aula e que, na maior parte 

dos casos, as tarefas eram respondidas apenas por um elemento do grupo que ia 

alternando ao longo das várias tarefas.  

De referir que na elaboração dos pósteres e infografias, desenvolvidos no âmbito 

da Tarefa 5 do projeto PVC, os alunos se mostraram muito empenhados e motivados 

para a sua realização mesmo sendo esta uma tarefa que exigia mais tempo para a sua 
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conclusão. É de realçar que foi no âmbito desta tarefa que foram atribuídos prémios aos 

dois melhores trabalhos. Um dos prémios foi entregue a um grupo de alunos do 7.º ano 

de escolaridade que referiram terem-se empenhado na realização das várias tarefas 

dizendo que estas eram motivadoras e interessantes. A entrega do prémio ocorreu na 

escola na presença da professora e dos elementos do grupo. O outro prémio foi 

entregue a um grupo de alunos do 8.º ano de uma outra escola. Neste caso, a professora 

da turma realçou que o grupo vencedor era constituído por alunos que habitualmente 

apresentam fraco desempenho e motivação à disciplina de Físico-Química e que 

integravam uma turma que, em geral, apresenta também um baixo desempenho 

escolar. Neste caso, a professora referiu estar surpresa pelo bom desempenho dos 

alunos nesta tarefa comentando acerca do efeito motivador que o projeto poderia ter 

junto dos alunos menos motivados para a escola no sentido de promover o 

desenvolvimento de outras capacidades. Assim, com o objetivo de destacar o empenho 

deste grupo de alunos e na tentativa também de motivar a turma, a professora de Físico-

Química e a diretora de turma organizaram uma pequena sessão para a entrega dos 

respetivos prémios. Nesta sessão estavam presentes elementos da direção da escola, 

a diretora de turma, a professora de Físico-Química e outros professores da turma. Para 

além dos colegas, foram também convidados alguns familiares dos alunos do grupo 

vencedor para estarem presentes. O entusiasmo dos alunos do grupo foi evidente nesta 

sessão, mostrando-se os elementos da direção da escola e os restantes professores 

muito agradados com a dinâmica estabelecida. É de realçar que estes familiares 

tiveram, posteriormente, a oportunidade de ver o trabalho desenvolvido por estes e 

pelos outros alunos expostos na escola em campanhas de sensibilização para a 

problemática do lixo marinho, tal como se referiu no capítulo VI. 

Relativamente à Etapa II do projeto PVC, foram observados alguns momentos 

prático-laboratoriais de interação dos alunos com os kits pedagógicos desenvolvidos. 

Começando pelos momentos de recolha e análise de alguns parâmetros físico-químicos 

das águas costeiras, é de realçar que o comportamento dos alunos nas praias foi 

exemplar, respeitando as indicações de segurança para a recolha das águas costeiras 

e acatando as indicações dos seus professores. Nestes momentos, os alunos 

mostraram-se muito divertidos, motivados e empenhados na realização de todos os 

testes físico-químicos indicados no manual que acompanhava o kit pedagógico de 

recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de microplásticos nas águas 

costeiras. Os testes foram conduzidos de forma autónoma pelos alunos tendo os 
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professores dado uma explicação (ou feito uma exemplificação) dos procedimentos a 

seguir. Enquanto os alunos realizavam as análises dos parâmetros físico-químicos das 

águas costeiras, verificou-se uma grande colaboração entre os elementos do grupo de 

trabalho para que todos pudessem realizar a tarefa.  

Sobre a análise dos parâmetros físico-químicos das águas que decorreu no 

laboratório, os professores referiram que os alunos se mostraram igualmente 

empenhados e motivados para a conclusão da análise à qualidade das águas. A 

atividade de deteção dos microplásticos foi referida pelos professores como sendo a 

atividade prático-laboratorial que mais motivou os alunos realçando, contudo, que por 

só haver um ou dois microscópios disponíveis por turma, os alunos que não estavam a 

realizar a atividade “desligavam” da aula. 

A exploração do kit pedagógico de identificação qualitativa de plásticos foi 

observada em algumas turmas do 8.º ano. Nestas verificou-se que os alunos se 

mostravam empenhados em identificar o tipo de plástico presente nas amostras 

recolhidas nas praias. Em termos de motivação, pode dizer-se que a atividade motivou 

os alunos pois, quando um grupo identificava uma amostra de plástico, ia repetir a 

análise para outra amostra. Nas turmas observadas, os alunos revelaram bastante 

autonomia de trabalho. Para confirmar os resultados dos testes realizados pelos alunos, 

os professores supervisionavam os resultados obtidos pelos alunos em cada um dos 

testes físico-químicos conduzidos à amostra para tentarem perceber se a identificação 

qualitativa das amostras foi feita corretamente.  

Também sobre a implementação dos kits pedagógicos e atendendo a que estes 

materiais foram disponibilizados para as escolas, os professores coadjuvantes referiram 

ter interesse em replicar, no futuro, as dinâmicas do projeto PVC com outros alunos, em 

particular com os alunos que integraram o GC pois foram privados de participar nesta 

experiência educativa durante a implementação do projeto. 

Relativamente à Etapa III – Comunicação e divulgação dos resultados do projeto 

PVC, em especial às palestras organizadas nas escolas para a comunidade escolar e 

as suas famílias, foi feita a observação de três destes momentos. Nestas sessões, com 

uma duração aproximada de uma hora, realizadas nas escolas em horário pós-laboral 

para que os familiares dos alunos pudessem estar presentes, o investigador 

responsável por esta tese, apresentou à audiência algumas considerações acerca da 

poluição dos oceanos por plásticos e por microplásticos e a sua integração com o projeto 

PVC durante cerca de 30 minutos. Posteriormente, alguns grupos de alunos tomaram a 
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palavra para apresentarem o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto PVC bem 

como alguns dos resultados das atividades prático-laboratoriais (durante cerca de 15 

minutos). Neste momento, os alunos apresentaram fotos das dinâmicas desenvolvidas 

e mostraram durante a palestra, como foram detetados os microplásticos nas águas 

mostrando, com o microscópio, alguns microplásticos retidos no filtro utilizado na 

filtração das águas costeiras. A parte final da sessão foi dedicada ao 

esclarecimento/discussão de questões colocadas pela audiência ao investigador ou 

mesmo aos alunos.  

Nestas sessões notou-se algum nervosismo por parte dos alunos pois, para 

muitos, era a primeira vez que estavam a falar para uma audiência tão grande. No 

entanto, os alunos saíram-se, em geral, muito bem, conseguindo também responder a 

questões da audiência sobre o seu envolvimento no projeto PVC. Notou-se ainda um 

entusiasmo especial no momento em que os alunos utilizaram o microscópio digital para 

mostrarem os microplásticos presentes nas águas costeiras. Os alunos diretamente 

envolvidos na palestra, bem como outros alunos participantes do projeto PVC que se 

encontravam na audiência, no final da sessão aproveitaram para esclarecer com o 

investigador algumas dúvidas e fazer algumas questões relativamente aos dados e às 

informações apresentadas. De acordo com os professores, estes alunos que se 

voluntariaram para participarem nestas sessões foram aqueles que mais se envolveram 

e se mostraram motivados ao longo do projeto. Na outra palestra, os relatos feitos pelos 

professores vão também ao encontro do que foi observado nas sessões de 

comunicação científica descritas. 

A outra parte da divulgação dos resultados teve lugar com a exposição dos 

trabalhos realizados pelos alunos no âmbito deste projeto. Os professores revelaram 

que os alunos se sentiram muito lisonjeados pelos seus trabalhos estarem expostos na 

escola e que os pais gostaram muito que os seus filhos estivessem envolvidos nestas 

dinâmicas. 

A atestar a pertinência do trabalho desenvolvido junto das escolas, no relatório 

Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências da Inspeção-Geral da Educação 

e Ciências relativo a uma das escolas envolvidas no projeto, vem a referência ao projeto 

PVC como um dos aspetos mais positivos, tal como se destaca na Figura 7.9. 
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Figura 7.9 – Excerto do relatório Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências da Inspeção-Geral da Educação 
e Ciências destacando a participação no projeto PVC. 

 

Assim, com base nos resultados que foram sendo apresentados far-se-á a 

discussão detalhada, no próximo capítulo desta tese, atendendo aos quatro grandes 

focos de impacto desta investigação, nomeadamente: a consciencialização para as 

problemáticas ambientais, em particular aquelas relacionadas com o contexto do projeto 

PVC; as atitudes dos alunos face à ciência, à disciplina de Físico-Química e ao ambiente 

e às problemáticas do lixo marinho; a aprendizagem da Química subjacente ao projeto 

PVC e o desenvolvimento de competências e o impacto do projeto nas práticas letivas 

dos professores.  
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CAPÍTULO VIII 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

8.1. Introdução 

Neste oitavo capítulo será realizada a discussão dos resultados obtidos no âmbito 

da implementação do projeto PVC, tendo em consideração a revisão de literatura já 

realizada para o tema em apreço nesta investigação. Deste modo, serão discutidos os 

resultados obtidos relativamente à sensibilização para as problemáticas abordadas no 

projeto PVC (8.2) em particular para a relevância da Química para a sociedade e para 

a poluição dos ambientes marinhos por plásticos e por microplásticos. Será feita 

também uma análise das atitudes dos alunos (8.3) em relação à ciência (8.3.1), à Físico-

Química (8.3.2) e ao ambiente e à problemática do lixo marinho (8.3.3). Neste capítulo, 

far-se-á ainda a discussão das aprendizagens dos conteúdos de Química, promovidas 

pelo envolvimento dos alunos no projeto PVC (8.4) e, por fim, apresentar-se-ão algumas 

outras considerações acerca do contributo do projeto PVC para o desenvolvimento de 

competências nos alunos e do seu impacto nas práticas letivas dos professores (8.5). 

 

 

8.2. Sensibilização para as problemáticas abordadas no projeto PVC 

Com a implementação do projeto PVC pretendeu-se, para além de promover 

experiências educativas diversificadas, promover também um ensino da Química 

contextualizado com a problemática da poluição ambiental e, em especial, do lixo 

marinho, pois tal como afirmam Önen e Ulusoy-Mustafaoğlu (2014), “in order to make 

learning of chemistry more permanent and fun, students need to associate subjects 

related to chemistry with daily life events and they should be able to use them in everyday 

life”. De acordo com estes autores, os alunos referem-se, frequentemente, à Química 

como sendo uma ciência abstrata e, apesar desta ciência ter especial importância no 

desenvolvimento do mundo moderno, os alunos muitas vezes não conseguem 

estabelecer pontes entre a Química e os fenómenos e situações do seu dia a dia. 
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Deste modo, um dos objetivos do programa de intervenção implementado 

passava pela sensibilização dos alunos para a relevância da Química para a sociedade 

e para o contributo desta ciência para a resolução/mitigação da problemática da 

poluição por plásticos. Assim, foi desenvolvido um conjunto de tarefas online no âmbito 

da Etapa I do projeto PVC com o objetivo de consciencializar e de promover a reflexão 

dos alunos acerca do importante papel que a Química desempenha na sociedade. Os 

resultados obtidos da análise de conteúdo dos registos dos alunos nas tarefas online 

revelaram que as estratégias desenvolvidas promoveram a sua sensibilização para o 

papel que a Química desempenha na nossa sociedade com a maioria dos alunos a 

destacarem, essencialmente, a importância da Química para o conforto e o bem-estar 

das populações no que diz respeito à saúde (por exemplo, com o desenvolvimento de 

novos medicamentos), à sustentabilidade do planeta (essencialmente em questões 

relacionadas com a poluição) e ao desenvolvimento tecnológico (com o 

desenvolvimento de novos materiais). No entanto, alguns grupos de alunos destacaram 

ainda o contributo da Química para áreas como a indústria, os transportes, a agricultura, 

a produção de energia, o tratamento de águas ou o desenvolvimento das ciências 

físicas. 

Relativamente à problemática da poluição por plásticos explorada no âmbito do 

projeto PVC, tentou-se também que as tarefas online promovessem uma reflexão 

acerca do contributo da Química no combate à poluição do ambiente por plásticos e, 

em especial, por microplásticos. Atendendo aos registos elaborados pelos alunos, pode 

considerar-se que as estratégias desenvolvidas foram bem-sucedidas. A suportar esta 

ideia encontra-se o facto dos alunos, em geral, manifestarem opiniões positivas e 

referirem que a Química é a principal ciência responsável pelo desenvolvimento de 

alternativas aos plásticos, de forma a minimizar o seu impacto no ambiente ou pelo 

desenvolvimento de soluções que permitam, por exemplo, encontrar aplicações para a 

reutilização dos plásticos que poluem o ambiente. Por outro lado, a imagem negativa da 

Química na sociedade (Zucco, 2011) ficou também evidente nos registos de uma 

minoria dos alunos que, apesar de reconhecerem que é responsabilidade desta ciência 

encontrar soluções para a problemática da poluição por plásticos, encaram esta ciência 

como a causadora dos referidos problemas ambientais.  

Assim, atendendo a estes resultados, considera-se que o objetivo de promover a 

sensibilização dos alunos para o papel da Química na sociedade foi alcançado. Isto 

permitiu tornar esta ciência menos abstrata para os alunos, o que, segundo Johnstone 
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(1991), contribui para a sua compreensão, pois os alunos, em geral, nas tarefas online, 

demonstraram opiniões positivas face a esta ciência e reconheceram áreas distintas da 

ciência e da tecnologia em que consideram que a Química pode promover o seu 

desenvolvimento. Sendo a Química uma ciência de especial importância no 

desenvolvimento do mundo moderno (Önen & Ulusoy-Mustafaoğlu, 2014) com muitas 

das suas áreas de atuação ainda pouco reconhecidas e/ou explicitadas, este trabalho 

de sensibilização é, portanto, muito limitado, focando-se, essencialmente, nos objetivos 

propostos para esta investigação. Assim, seria importante levar a cabo novas futuras 

investigações, tal como se sugere no capítulo seguinte, para se compreender se esta 

sensibilização é passível de ser aplicada em novos contextos.  

A par da sensibilização do papel da Química para a sociedade, o projeto PVC 

também se focou na consciencialização para o contexto subjacente: a problemática do 

lixo marinho e, em especial, a poluição dos oceanos por microplásticos que, segundo 

Henderson e Green (2020), é um problema emergente a nível global cujas 

consequências para os ecossistemas aquáticos e para a saúde humana ainda não são 

totalmente conhecidas. Neste sentido, tal como Callaghan e colaboradores (2019) e 

Kelemen-Finan e colaboradores (2018) referem, as abordagens de ciência cidadã 

apresentam um grande potencial na promoção da consciencialização e da educação 

ambiental, pois promovem o conhecimento e o envolvimento, dos cidadãos, em geral, e 

dos alunos, em particular, no mundo que os rodeia. Atendendo a este propósito, já vários 

projetos de ciência cidadã como, por exemplo os projetos Diversity4All (BioDiversity4All, 

2020) e EarthEcho Water Challenge (EarthEcho Water Challenge, 2020) (que foram 

apresentados no capítulo III), se mostraram bem-sucedidos na consciencialização dos 

seus participantes para estas questões. Como tal, também as dinâmicas do âmbito do 

projeto PVC foram desenvolvidas com este propósito, tendo os registos dos alunos 

(nomeadamente dos pósteres e infografias desenvolvidos), bem como as entrevistas 

realizadas, revelado que se alcançou a consciencialização e reflexão dos alunos face 

às problemáticas ambientais envolvidas no projeto. 

Adicionalmente, a análise dos registos dos alunos nas tarefas online mostra ainda 

que, muitas vezes, quando lhes era solicitado um registo com referências a problemas 

ambientais específicos, como a poluição dos ambientes marinhos por plásticos, os 

alunos, com alguma frequência, não se cingiam a essa questão ambiental abordando 

também outras problemáticas a montante da problemática explorada, como, por 

exemplo, a questão da gestão dos vários tipos de resíduos. A este propósito, os alunos 
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revelaram nas suas entrevistas que o projeto PVC teve um impacto muito positivo na 

sua consciencialização para a problemática do lixo marinho e, em particular, para a 

poluição destes ambientes por microplásticos. À semelhança do que referem Henderson 

e Green (2020), pela questão da poluição dos oceanos ser uma problemática emergente 

ao nível mundial, também os alunos referiram que esta era uma realidade desconhecida 

para a maioria dos participantes. Assim, atendendo aos registos elaborados pelos 

alunos, conclui-se que o projeto PVC contribuiu para a tomada de consciência 

relativamente a este assunto. Para além disso, há ainda alguns alunos a referirem que 

o projeto contribuiu para mostrar a gravidade do problema da poluição por plásticos e 

que, apesar de conhecerem a sua existência, não tinham verdadeira noção da sua 

extensão pois, tal como estimam Hidalgo-Ruz e Thiel (2013), cerca de 80% do lixo 

marinho é constituído por plástico apesar só uma pequena parte ser conhecida. 

Korkmaz e colaboradores (2017) e Yalmanci e Gözüm (2019) referem que a 

consciencialização ambiental desempenha um importante papel no estabelecimento de 

uma ligação afetiva com o meio envolvente, potenciando o interesse e comportamentos 

favoráveis nos alunos. Neste sentido, os professores revelaram que os alunos se 

mostraram interessados e motivados para este contexto procurando, eles próprios, mais 

informações e esclarecendo as suas dúvidas, junto dos professores. Os professores 

consideraram ainda que os alunos ficaram mais atentos e preocupados relativamente 

aos contextos explorados ao longo da implementação do projeto PVC. A corroborar 

ainda estas ideais, discutem-se, na secção seguinte deste capítulo, algumas atitudes 

em prol do ambiente promovidas pelo envolvimento dos alunos no projeto PVC. 

Em suma, considera-se que o projeto PVC contribuiu, tal como referido para os 

outros projetos de ciência cidadã destacados (BioDiversity4All, 2020; EarthEcho Water 

Challenge, 2020), para a consciencialização ambiental dos alunos envolvidos. Há fortes 

evidências, atendendo à análise das entrevistas conduzidas aos alunos, que o projeto 

tenha tido um maior contributo na consciencialização para a questão da poluição dos 

ambientes marinhos por microplásticos, uma vez que este era um tema desconhecido 

para a maioria dos alunos e, mesmo de alguns professores. Porém, consciencialização 

para problemáticas ambientais mais gerais poderá ter tido também alguns contributos 

de fatores externos ao projeto PVC como outras iniciativas ambientais dinamizadas nas 

escolas bem como por influência dos media. Desta análise recolheram-se ainda 

indicadores de que, tal como referem Harlin e colaboradores (2018), este projeto de 

ciência cidadã teve, não só um impacto positivo ao nível da consciencialização 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

312 

 

ambiental dos mais jovens, como também nos adultos, nomeadamente dos seus 

familiares e professores.  

Füchslin e colaboradores (2019) enfatizam o efeito da influência nas famílias pelo 

envolvimento dos mais jovens nos projetos de ciência cidadã, corroborando as 

conclusões da análise dos resultados do projeto PVC que contribuiu, também, para a 

sensibilização ambiental das famílias dos alunos participantes. Nas entrevistas os 

alunos referiram, essencialmente, que a partilha da experiência do seu envolvimento no 

projeto PVC com os seus pais e familiares, contribuiu também para que estes ficassem 

mais sensíveis e conscientes para a problemática da poluição dos ambientes marinhos 

por plásticos e, em particular, por microplásticos. Por outro lado, os professores 

referiram o importante contributo das palestras de divulgação científica organizadas 

para a comunidade escolar e para as famílias para a sua consciencialização, face a 

estas problemáticas ambientais. De igual modo, os professores referiram ainda que as 

exposições de sensibilização ambiental promovidas nas escolas com os trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos no âmbito do projeto, contribuíram também para passar esta 

mensagem para as famílias ao mesmo tempo que promoveram o estreitamento de laços 

entre as escolas e as famílias, como corroboram as conclusões de Füchslin e 

colaboradores (2019) e da Comissão Europeia (2014). 

Hartley e colaboradores (2018) afirmam que o público em geral apresenta uma 

visão difusa sobre a problemática do lixo marinho e da compreensão das suas 

consequências para o ambiente e para o ser humano. Nesta senda, é pertinente realçar 

que os alunos sugeriram que seria importante realizar um projeto de ciência cidadã 

assente neste mesmo contexto, mas direcionado para os adultos para que estes 

pudessem também compreender a dimensão do problema da poluição dos oceanos por 

plástico e as suas consequências para os seres vivos, incluindo para o ser humano. 

Para além destes resultados relativos à consciencialização ambiental que o 

projeto PVC pretendeu promover junto dos alunos, também se destacam alguns 

resultados relativos à adoção de alguns comportamentos pró-ambientais que se 

discutem na secção seguinte deste capítulo tendo, também, em consideração os 

resultados da análise às escalas de atitudes respondidas pelos alunos. 
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8.3. Atitudes dos alunos potenciadas pela participação no projeto 

PVC 

Tal como foi discutido em capítulos anteriores, a literatura (Gilbert, 2006; Bennett 

& Lubben, 2006; Önen & Ulusoy-Mustafaoğlu, 2014; Broman & Parchmann, 2014; 

Sevian et al., 2018; Toledo et al., 2019; Wiyarsi et al., 2020) refere que a promoção de 

uma aprendizagem baseada em contextos interessantes e atuais aliada às 

potencialidades pedagógicas dos projetos de ciência cidadã identificadas, potencia a 

afetividade dos alunos face aos assuntos explorados (Barker & Millar, 1999; Önen & 

Ulusoy-Mustafaoğlu, 2014; Sevian et al., 2018; Toledo et al., 2019). No caso do projeto 

PVC, este contribuiu para a promoção de atitudes positivas dos alunos face à ciência, 

em geral, à disciplina de Físico-Química, em particular, e ainda em relação ao contexto 

explorado, ou seja, às problemáticas ambientais como o lixo marinho. Fives e 

colaboradores (2014) e OECD (2016) referem que as atitudes têm emergido, 

recentemente, como uma dimensão da literacia científica, pois verifica-se que esta 

dimensão atitudinal influencia fortemente o desenvolvimento da literacia dos cidadãos. 

É em idades mais jovens que o desenvolvimento das atitudes se realiza com maior 

facilidade, pelo que é importante que este seja um objetivo da educação em ciências 

(Pereira et al., 2020). Nesta senda, traçaram-se como objetivos do projeto PVC avaliar 

o impacto ao nível da promoção de atitudes positivas dos alunos face à ciência, à 

disciplina de Físico-Química e ao contexto do lixo marinho explorado e cujos resultados 

se descrevem mais detalhadamente de seguida. 

 

 

8.3.1. Atitudes face à ciência 

O estudo ROSE, desenvolvido por Sjøberg e Schreiner (2010) revela que as 

atitudes dos alunos face à ciência são maioritariamente positivas. No entanto, de acordo 

com o programa TIMSS (2020), os seus resultados mostram que os alunos do 8.º ano 

de escolaridade apresentam atitudes mais negativas quando comparados com alunos 

mais novos. Neste sentido, também a ciência cidadã, porque explora assuntos atuais e 

relevantes para a comunidade e promove o envolvimento ativo dos participantes na 

ciência, se perfilava como uma abordagem interessante para promover a motivação dos 

alunos bem como atitudes mais positivas face à ciência (Bonney et al., 2009; Hecker et 

al., 2018b; Strasser et al., 2019). 
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Como tal, considerou-se relevante avaliar o impacto do projeto PVC na promoção 

de atitudes positivas dos alunos face à ciência, usando-se a escala de atitudes face à 

ciência (EAC) como pré-teste e como pós-teste, tal como se descreveu anteriormente. 

Deste modo, uma análise das dimensões resultantes da análise fatorial conduzida a 

esta escala permitiu concluir que, quer os alunos do GC, quer os alunos do GE 

apresentavam, antes da implementação do programa de intervenção, atitudes positivas 

em relação às três dimensões analisadas nesta escala – 1. Futuro (relacionada com as 

escolhas futuras de percursos relacionados com a ciência e a tecnologia e a influência 

das famílias nessas escolhas), 2. Análise crítica (relacionada com a perceção acerca do 

desenvolvimento de competências como o questionamento, a curiosidade e a análise e 

espírito críticos) e 3. Afinidade (relacionada com a autoeficácia e o gosto pela ciência e 

pelas aulas de ciência). Destas dimensões, quer no caso do GC, como no caso do GE, 

a Análise crítica destacou-se com a média mais elevada, enquanto a dimensão Futuro 

apresentou a média mais baixa. Atendendo a que se verificaram pequenas diferenças 

de médias em cada dimensão da escala para cada um dos grupos, pode considerar-se 

que o GC e o GE eram equivalentes ao nível das atitudes dos alunos face à ciência. 

As mesmas análises foram conduzidas após a aplicação da EAC como pós-teste. 

Para ambos os grupos verificou-se que as médias das respostas dos alunos às três 

dimensões presentes na escala se mantêm positivas. No entanto, para o GC, verificou-

se que as dimensões 2. Análise crítica e 3. Afinidade apresentaram resultados mais 

negativos neste segundo momento de recolha de dados, tendo a média da dimensão 1. 

Futuro aumentado ligeiramente. Já nos alunos do GE verificou-se que as suas atitudes, 

em todas as dimensões se mostraram mais positivas após a participação no projeto 

PVC tendo, no global, os alunos do GE revelado mudanças de atitudes mais positivas 

face à ciência do que os alunos do GC.  

Os testes estatísticos conduzidos com o objetivo de se perceber a significância 

das diferenças de resultados encontradas, permitiram concluir que no GE, se verificou, 

uma mudança positiva das atitudes dos alunos nas 3 dimensões analisadas, sendo, 

essa mudança significativamente positiva apenas na dimensão 2. Análise crítica. 

Também no GC se verificaram mudanças de atitudes significativas face à dimensão 2. 

Análise crítica do pré-teste para o pós-teste. Contudo, enquanto que para o GE se 

verificou uma mudança de atitudes significativamente positiva, para o GC essa mudança 

foi significativamente negativa, relevando o impacto do projeto PVC ao nível do 

desenvolvimento de atitudes científicas como o questionamento, a curiosidade e a 
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análise e espírito críticos. Para ambos os grupos, as atitudes face à dimensão 1. Futuro 

são ligeiramente superiores no pós-teste do que no pré-teste enquanto que na dimensão 

3. Afinidade, os resultados do pós-teste são inferiores aos do pré-teste, para o GC, e 

superiores para o GE. Estes resultados sugerem que ambos os grupos, possivelmente 

por influência da escola ou dos pais e familiares, reconhecem a importância da ciência 

para o futuro e, em particular, para o seu futuro académico e/ou profissional. Por outro 

lado, quando comparados os resultados de ambos os grupos, pode também inferir-se 

que o projeto PVC contribuiu de forma positiva para a afetividade dos alunos face à 

ciência em geral, e às disciplinas científicas, em particular e promoveu também atitudes 

científicas, como o espírito crítico ou a curiosidade, mais positivas.  

Ainda relativamente à comparação dos resultados entre os GC e GE, verifica-se 

que a variação na ocorrida na dimensão 1. Futuro, do pré-teste para o pós-teste, é 

ligeiramente inferior no GE apesar dessa diferença não ser significativa. Apesar das 

diferenças não serem elevadas, este resultado permite inferir que não foi o envolvimento 

dos alunos no projeto PVC que promoveu atitudes mais positivas face a esta dimensão. 

Para as dimensões 2. Análise crítica e 3. Afinidade, verificou-se que a variação nas 

atitudes dos alunos do GE entre o pré-teste e o pós-teste é superior à diferença 

verificada para o GC, apresentando a dimensão 2. Análise critica uma diferença 

significativa entre grupos. Estes resultados sugerem que os objetivos do projeto PVC de 

promover competências científicas bem como o gosto e a afetividade pela ciência, em 

geral, foram alcançados. 

Estes resultados são suportados pelos resultados da análise das entrevistas 

conduzidas, pois tanto os alunos como a generalidade dos professores coadjuvantes 

revelaram que o envolvimento dos alunos no projeto PVC contribuiu para o 

desenvolvimento de competências como, por exemplo, a capacidade de reflexão e o 

espírito e o pensamento críticos. 

Tal como apontado anteriormente, vários autores (Sjøberg & Schreiner, 2010); 

Hacieminoglu, 2016; Fulmer et al., 2019) revelam diferenças nas atitudes dos alunos 

face à ciência relativamente ao sexo. De acordo com estes autores, as raparigas 

apresentam, frequentemente, atitudes face à ciência menos positivas do que os 

rapazes. Assim, no presente estudo, para ambos os grupos, do pré-teste para o pós-

teste, verificou-se que os alunos do sexo masculino apresentaram atitudes mais 

favoráveis em relação à dimensão 1. Futuro. A este respeito Sjøberg e Schreiner (2010) 

referem que “the low proportion of girls who choose studies and occupations in SMT 
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[Science-Mathematics-Technology] is an important concern” (p. 30) (tal como 

questionado, por exemplo, em “8 – Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na 

minha carreira profissional”) e que as atitudes menos positivas das raparigas podem 

estar relacionadas com este facto. No GC verificou-se ainda que para as duas outras 

dimensões desta escala, tanto as atitudes dos alunos do sexo masculino como do sexo 

feminino, se apresentaram menos positivas do pré-teste para o pós-teste, sendo a 

diminuição da média das respostas dos alunos do sexo masculino inferior à das 

respostas dos alunos do sexo feminino para estas duas dimensões, na linha das 

conclusões de Sjøberg e Schreiner (2010). 

Para o GE, verificou-se que, do pré-teste para o pós-teste, as atitudes dos alunos 

do sexo masculino e do sexo feminino eram mais positivas em cada uma das três 

dimensões da EAC. Neste sentido, e atendendo a que as atitudes dos alunos do GE 

face às dimensões 2. e 3. da EAC são mais positivas no pós-teste do que no pré-teste 

(ao contrário do que se verifica para o GC) conclui-se que o projeto PVC ajuda a 

promover uma maior afinidade e a despertar atitudes científicas nos alunos de ambos 

os sexos. E, ao contrário do que refere a literatura (Sjøberg & Schreiner, 2010), nestas 

dimensões, foi a variação das atitudes dos alunos do sexo feminino que se mostrou 

superior. Contudo, os testes de significância conduzidos revelam que as mudanças de 

atitudes dos alunos relativamente à ciência de ambos os grupos não dependem do sexo. 

Ainda assim, por exemplo na questão “12 – Eu gosto mais de ciências do que das outras 

disciplinas” relativa à afinidade, Sjøberg e Schreiner (2010) referem que há uma forte 

diferença de atitudes “with girls less positive than boys” (p. 11), no entanto, da análise 

aos resultados, ficam bons indicadores de que o projeto PVC contribuiu para contrariar 

esta tendência, em particular, e, em geral de que “there is growing gender difference, 

with girls, being more negative (or skeptical, ambivalent) than boys” (p. 7). 

A revisão da literatura apresentada no capítulo IV revela ainda que as atitudes dos 

alunos face à ciência apresentam uma tendência decrescente entre os 9 e os 14 anos 

(Wang & Berlin, 2010). Como os alunos envolvidos neste projeto se encontram nesta 

faixa de idades, considerou-se também relevante averiguar potenciais diferenças de 

atitudes dos alunos dos vários níveis de escolaridade participantes no projeto. Deste 

modo, a análise conduzida permitiu concluir que, para o GC, relativamente à dimensão 

1. Futuro, os alunos do 7.º ano apresentaram uma diminuição do valor médio das suas 

respostas do pré-teste para o pós-teste, enquanto que para os 8.º e 9.º anos se verificou 

um aumento. Dados da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC, 
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2019) revelam que, no ensino secundário, o curso de Ciências e Tecnologias supera, 

largamente, o número de matriculados nos restantes cursos disponíveis, o que mostra 

uma grande tendência dos alunos portugueses em seguirem percursos futuros 

relacionados com esta área (pelo menos ao nível do ensino secundário) o que poderá 

ser uma justificação das mudanças positivas de atitudes face a esta dimensão junto dos 

alunos do 8.º e do 9.º ano. No entanto, para o 7.º ano do GE (ao contrário do GC) 

verificou-se uma mudança positiva das suas atitudes face a esta dimensão sugerindo 

que, nos alunos mais novos, o projeto PVC contribui para dar a conhecer mais o papel 

da ciência e dos cientistas e para cativar os alunos para percursos futuros relacionados 

com a ciência e a tecnologia. 

No que diz respeito à dimensão 2. Análise crítica, entre estes dois momentos de 

recolha de dados, os alunos dos 7.º e 9.º anos do GC apresentaram uma diminuição do 

valor médio das suas respostas, sendo essa diminuição mais acentuada para o 7.º ano. 

Atendendo, por exemplo, às questões “4 – As aulas de ciências contribuem para 

desenvolver o meu espírito crítico”, “10 – As aulas de ciências ensinaram-me a analisar 

criticamente os resultados obtidos nas atividades laboratoriais” ou “13 – As aulas de 

ciências motivam-me a procurar a explicação para as situações do dia a dia”, que 

constituem esta dimensão, nota-se, claramente, que estas abordam competências que 

teriam de ser exploradas em sala de aula, nomeadamente, competências de ordem 

superior como o espírito crítico, competências laboratoriais ou a curiosidade. Assim, 

apesar destes alunos terem tido aulas de Ciências Naturais no 5.º, 6.º e 7.º anos e de 

Físico-Química no 7.º ano, estas competências poderiam não ter sido exploradas 

convenientemente ao longo destes anos. Como referem os professores nas suas 

entrevistas, os alunos do GE demonstraram à partida uma grande falta de autonomia e 

de à vontade no laboratório para a etapa prático-laboratorial do projeto PVC. Esta 

constatação, pode também ser extrapolada para os restantes alunos do 7.º ano, visto 

que, à partida, o GE e o GC eram grupos equivalentes. Assim, tendo em conta que os 

alunos do 7.º ano do GE revelaram o maior incremento nas suas atitudes face a esta 

dimensão, pode assumir-se que as atividades implementadas, em particular as 

atividades prático-laboratoriais, tiveram um grande contributo na promoção das atitudes 

destes alunos face à Análise crítica. Esta conclusão é corroborada pela American 

Chemical Society (ACS, 2020) quando refere “that students who engage in well-

designed laboratory experiences develop problem-solving and critical-thinking skills”. 

Relativamente aos alunos do 9.º ano do GC, estes apresentam uma variação negativa 
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das suas atitudes face a esta dimensão e, ao contrário do expectável, também os alunos 

do 9.º ano do GE apresentaram uma diminuição semelhante. Atendendo a que as 

amostras do 9.º ano do GE e GC são as de menores dimensões, quando comparadas 

com os restantes anos de escolaridade, estes resultados podem não ser expressivos da 

realidade deste ano de escolaridade. Por outro lado, os alunos do 8.º ano do GC e do 

GE registaram atitudes mais positivas no pós-teste do que no pré-teste, para esta 

dimensão, tendo sido, no entanto a variação nas atitudes dos alunos do GE, 

consideravelmente mais elevada do que no GC, corroborando a ideia de que o 

envolvimento dos alunos no projeto PVC contribuiu para a promoção de atitudes mais 

positivas tal como se verificou para 7.º ano de escolaridade.  

Por fim, relativamente à dimensão 3. Afinidade, verificou-se que, do pré-teste para 

o pós-teste, os alunos do 7.º e do 8.º ano do GE registaram mudanças de atitudes mais 

positivas, sendo essas mudanças significativas ao nível do 7.º ano. Assim, pode-se 

concluir que, nestes alunos, o projeto PVC contribuiu para o gosto pela ciência e para a 

autoeficácia. Os resultados dos alunos do 9.º ano relativamente a esta dimensão são 

contraditórios com os restantes resultados apresentados, pois a mudança de atitudes 

dos alunos do GC é positiva enquanto que a dos alunos do GE é negativa. Apesar de 

Wang e Berlin (2010) referirem que são os alunos mais velhos que apresentam atitudes 

menos positivas face à ciência, em particular no que concerne ao gosto pela ciência, 

contudo, não seria expectável que fossem os alunos envolvidos nesta experiência 

educativa que apresentassem atitudes mais negativas no pós-teste, pois nos restantes 

anos de escolaridade, e nas restantes dimensões das atitudes face à ciência, concluiu-

se que o envolvimento no projeto PVC promoveu mudanças positivas de atitudes nos 

alunos. Assim, atendendo a que a amostra de alunos do 9.º ano é constituída apenas 

por uma turma do GE e uma do GC, estes resultados poderão apresentar algum viés e, 

portanto, mais estudos deveriam ser conduzidos, no futuro, para averiguar as diferenças 

encontradas para este ano de escolaridade. 

 

 

8.3.2. Atitudes face à disciplina de Físico-Química 

Vilia e Candeias (2020) referem que, tal como abordado no capítulo IV, a 

dimensão cognitiva da aprendizagem tende a assumir um papel central nas práticas 

letivas relevando para um plano de menor importância a sua dimensão afetiva. No caso 

da Química, esta é muitas vezes apresentada na literatura como sendo uma das 
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disciplinas em que os alunos tendem a apresentar atitudes mais negativas (Osborne et 

al., 2003; Salta & Tzougraki, 2004; Ibrahim & Iksan, 2018). Esta negatividade face à 

Química pode ter uma grande influência do professor e das práticas pedagógicas 

adotadas para o ensino dos conteúdos desta disciplina (Cheung, 2009). Neste sentido, 

e tendo a ciência cidadã também como uma abordagem pedagógica com potencial para 

promover a afetividade dos alunos face à escola (Ruiz-Mallen et al., 2016), considerou-

se relevante averiguar se o envolvimento dos alunos nas dinâmicas pedagógicas 

relacionadas com o projeto PVC promoveu alterações nas suas atitudes face à 

disciplina.  

Neto e colaboradores (2011) desenvolveram e validaram uma escala atitudinal 

para aferir as atitudes dos alunos portugueses do 3.º Ciclo do Ensino Básico face à 

disciplina de Físico-Química. Assim, no sentido de compreender o impacto do projeto 

PVC nas atitudes dos alunos face à disciplina, aplicamos a sua escala de atitudes como 

pré-teste e como pós-teste tal como se descreveu anteriormente. A análise das 

dimensões resultantes da análise fatorial conduzida a esta escala permitiu concluir que, 

no pré-teste, os alunos do GC e do GE apresentavam atitudes positivas em relação às 

quatro dimensões atitudinais presentes na escala de atitudes face à disciplina de Físico-

Química (EAFQ) – 1. Comportamental (relativa a comportamentos face à disciplina de 

Físico-Química e ao seu estudo), 2. Afetiva (relativa aos sentimentos dos alunos face à 

disciplina de Físico-Química e ao seu estudo), 3. Motivacional (relativa à motivação para 

as aulas e para o estudo da disciplina de Físico-Química) e 4. Utilidade e competências 

(relativa à perceção das aplicações da Física e da Química e ao desenvolvimento de 

competências) – sendo as atitudes dos alunos do GE iguais ou ligeiramente mais 

positiva constatando-se, por isso, a equivalência dos dois grupos a este nível. Destas 

dimensões, para ambos os grupos, a dimensão 2. Afetividade destacou-se como sendo 

aquela em que os alunos apresentaram atitudes mais positivas. Por outro lado, a 

dimensão 3. Motivacional destacou-se como sendo aquela em que as respostas dos 

alunos apresentaram um valor médio mais baixo. Neste sentido, também Pires e 

colaboradores (2017), num outro estudo, concluem que a dimensão Motivacional face à 

disciplina de Química é aquela em que os alunos apresentam resultados menos 

positivos. No entanto, na investigação levada a cabo por estes autores, a dimensão de 

Utilidade da Química é referida como sendo aquela que os alunos apresentam atitudes 

mais positivas. Contudo, na nossa investigação, constata-se que é no domínio afetivo 

que, os alunos dos dois grupos apresentam atitudes mais positivas.  
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As respostas dos alunos resultantes da aplicação da EAFQ como pós-teste foram 

também analisadas concluindo-se que as atitudes dos alunos, em geral, se mantiveram 

positivas para todas as dimensões analisadas, à exceção da dimensão 3. Motivacional, 

para o GC, que regista uma média inferior ao valor intermédio da escala de medida. 

Desta análise notou-se que as atitudes dos alunos do GC face à Físico-Química 

diminuíram sempre, e de forma considerável, do pré-teste para o pós-teste. Salta e 

Tzougraki (2004) constataram, no seu estudo, que os alunos apresentaram atitudes 

neutras relativamente ao interesse pela Química. Por outro lado, Ibrahim e Iksan (2018) 

referem ainda que, em geral, os alunos consideram esta ciência como sendo de difícil 

aprendizagem. No nosso ponto de vista, estes podem ser dois possíveis fatores que 

justifiquem o facto das atitudes dos alunos do GC terem diminuído com o decorrer do 

ano letivo. Relativamente ao GE, verificaram-se pequenas oscilações nas atitudes dos 

alunos havendo um ligeiro aumento nas dimensões 1. Comportamental e 3. Utilidade de 

competências, e ligeiras diminuições nas restantes duas dimensões. As dimensões 2. 

Afetiva e 3. Motivacional mantêm-se, para ambos os grupos, como aquelas cujas 

atitudes são mais e menos positivas, respetivamente. 

A análise dos dados recolhidos pela aplicação da EAFQ permitiu concluir que, 

para o GC, as atitudes dos alunos face à Físico-Química revelaram-se 

significativamente menos positivas no pós-teste para as quatro dimensões da análise. 

Por outro lado, para o GE, verificou-se que do pré-teste para o pós-teste, as atitudes 

destes alunos não revelaram diferenças significativas entre estes dois momentos de 

recolha de dados.  

Ainda relativamente à comparação do efeito do grupo nas mudanças de atitudes 

dos alunos, constataram-se diferenças significativas entre grupos para a EAFQ sendo 

a variação da média das atitudes do GE do pré-teste para o pós-teste significativamente 

superior à diferença verificada para o GC.  

Assim, atendendo a estes resultados, concluiu-se que, no início do ano letivo 

(momento de aplicação da EAFQ como pré-teste), os alunos do GC e do GE 

apresentaram atitudes positivas face à disciplina de Físico-Química, contrariando a ideia 

presente na literatura de que os alunos apresentam atitudes negativa ou neutrais face 

a esta disciplina (Osborne & Collins, 2000; Salta & Tzougraki, 2004; Ibrahim & Iksan, 

2018). No entanto, Dalgety e colaboradores (2003) e Salta e Tzougraki (2004) referem 

que as atitudes dos alunos face à Química tendem a diminuir à medida que estes 

progridem no seu percurso escolar. De acordo com Salta e Tzougraki (2004), este facto 
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pode ser influenciado por “the content of chemistry curriculum, the chemistry lessons 

time, the methods of teaching chemistry (…), and the lack of laboratory experiments” (p. 

544). De igual modo, este facto verificou-se para o GC cujas atitudes se revelaram 

significativamente menos positivas (ou mesmo negativas) do início para o final do ano 

letivo, tal como referido anteriormente. Por outro lado, atendendo ao potencial 

pedagógico, em especial no domínio afetivo, das abordagens de ciência cidadã (Paige 

et al., 2010; Zoellick et al., 2012; Ballard et al., 2017; Harlin et al., 2018; Wilken, 2018; 

Sharma et al., 2019), pelo envolvimento dos alunos no processo científico, e de 

aprendizagem baseada em contextos (Palmer, 1997; Bulte et al., 2006; Bellocchi et al., 

2016; Önen & Ulusoy-Mustafaoğlu, 2014; Dawson & Carson, 2017), devido à exploração 

contextualizada dos conteúdos científicos, atribuindo-lhes, assim, maior significado e 

relevância, utilizadas no projeto PVC, esperava-se que as atitudes dos alunos do GE 

face à disciplina fossem potenciadas de forma significativa. No entanto, o que se 

verificou foi que as atitudes dos alunos deste grupo face à disciplina, não sofreram uma 

diminuição tão expressiva do pré-teste para o pós-teste como aconteceu nos alunos do 

GC (em alguns casos, como nas dimensões 1. e 4., houve até uma variação 

ligeiramente positiva). Estes resultados permitem concluir que, o projeto PVC 

implementado contribuiu para a promoção de atitudes mais positivas face à disciplina 

de Físico-Química, não porque tivesse ocorrido uma variação positiva significativa do 

pré-teste para o pós-teste, mas porque contrariou a tendência negativa observada no 

GC (havendo, por isso, um efeito significativo do grupo nas mudanças atitudinais dos 

alunos tal como referido). Como refere a literatura, as práticas pedagógicas 

implementadas (Cheung, 2009; Sharpe & Abrahams, 2020) ou as temáticas exploradas 

na aula (Cheung, 2011) podem ter grande influência nas atitudes dos alunos 

relativamente à disciplina e, neste sentido, pode dizer-se que o projeto PVC promoveu 

atitudes mais positivas que contrariaram a diminuição verificada no decorrer do ano 

letivo.  

A literatura (Cheung, 2009; Brown et al., 2015; Kahveci, 2015; Jelimo et al., 2019; 

Sharpe & Abrahams, 2020) reporta vários fatores que influenciam as atitudes dos alunos 

face à Química. Contudo, as conclusões desses estudos são muitas vezes 

inconsistentes. Por exemplo, Barnes e colaboradores (2005) e Cheung (2009), 

concluem que são os rapazes que apresentam atitudes mais positivas face à Química. 

Por outro lado, Hofstein e colaboradores (1977) e Majere e colaboradores (2012) 

concluem que são as raparigas que demonstram atitudes mais positivas face a esta 
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disciplina. Hofstein e colaboradores (1977), Cheung (2009) e Can e Boz (2012) referem 

também que, em geral, são os alunos mais velhos, aqueles que apresentam atitudes 

menos favoráveis em relação à Química. Neste sentido, no presente estudo, verificou-

se que, do pré-teste para o pós-teste, tal como sugerem Barnes e colaboradores (2005) 

e Cheung (2009), para esta faixa etária, a média das atitudes dos alunos do sexo 

masculino do GC sofreu uma menor variação do que a média das atitudes dos alunos 

do sexo feminino deste grupo. No entanto, apenas para a dimensão 2. Afetiva é que se 

verificou um efeito significativo nas mudanças de atitudes entre grupos atendendo ao 

sexo sendo esse efeito mais notório para os alunos do sexo feminino. Este resultado, 

vai de encontro às conclusões de Majere (2012) que refere, em particular, que os 

rapazes tendem a apresentar mudanças de atitudes mais negativas do que as raparigas 

em dimensões atitudinais relacionadas com o gosto pelas aulas de Química. 

Relativamente à dimensão 1. Comportamental, para o GE verificou-se que a 

média das atitudes dos rapazes aumentou mais do que a das raparigas, tal como na 

linha das conclusões de Barnes e colaboradores (2005) e Cheung (2009). Por outro 

lado, nas restantes dimensões, a variação verificada nas atitudes das raparigas é 

sempre superior à dos rapazes, tal como verificou Majere (2012). No que diz respeito 

às dimensões 2. Afetiva e 3. Motivacional, constatou-se que as atitudes dos alunos de 

ambos os sexos são menos positivas no pós-teste, verificando-se uma maior diminuição 

na média das respostas dos alunos do sexo masculino. Por fim, a dimensão 4. Utilidade 

e competências registou uma diminuição da média das atitudes dos alunos do sexo 

masculino do pré-teste para o pós-teste, enquanto para o sexo feminino se verificaram 

atitudes mais positivas no pós-teste. Tal como verificado para o GE, Majere (2012) 

conclui também que os rapazes apresentam atitudes relativas à perceção da utilidade 

da Química menos positivas do que as raparigas. Contudo, apenas para a dimensão 2. 

Afetiva é que as mudanças de atitudes entre grupos têm uma influência do sexo. 

Analisando os resultados obtido, observa-se uma inconsistência relativamente às 

conclusões que Cheung (2009) Brown e colaboradores (2015) e Kahveci (2015) 

apontam e que dependem da especificidade de diferentes variáveis. Entre essas 

variáveis, destaca-se a influência do professor, que não foi possível controlar em 

nenhum dos grupos, e das práticas pedagógicas adotadas que, no GE se tentaram 

padronizar durante a implementação do projeto PVC, mas que fora do projeto e no GC, 

cada professor adotou as práticas que considerou mais convenientes e que também 

acabam por influenciar a perceção dos alunos face à disciplina de Físico-Química. 
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No que respeita aos vários níveis de escolaridade dos alunos envolvidos no 

projeto verificou-se que para o GC, relativamente à dimensão 1. Comportamental, os 

alunos dos 7.º e 8.º anos apresentaram uma diminuição do valor médio das suas 

respostas do pré-teste para o pós-teste, sendo essa diferença mais acentuada para o 

8.º ano. Já os alunos do 9.º ano revelaram atitudes mais positivas no pós-teste no que 

se refere a esta dimensão. Esta dimensão compreende questões como “2 – 

Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-Química” ou “21 – Realizo as 

atividades de Físico-Química com facilidade” e verifica-se que os alunos mais velhos, à 

partida, com um maior desenvolvimento cognitivo que lhes permite compreender o 

elevado grau de abstração da Química (Taskin & Bernholt, 2014; Wood & Donnelly-

Hermosillo, 2019), e com mais anos de aprendizagem desta disciplina, reconhecem uma 

maior facilidade em compreender os seus conteúdos (Vilia & Candeias 2020), 

aumentando esta confiança ao longo do ano letivo. No sentido contrário, temos os 

alunos do 7.º ano e do 8.º ano cujas atitudes se tornaram menos positivas no pós-teste. 

No 7.º ano, estes dados podem ser resultado da expectativa que os alunos tinham no 

início do ano letivo (em que, praticamente, ainda não tinham tido aulas desta disciplina) 

comparativamente à realidade registada no pós-teste, ou seja, é possível que estes 

alunos apresentassem uma expectativa relativamente à facilidade e ao estudo e 

trabalho exigidos para a compreensão desta disciplina, mais elevada do que aquela 

realidade com que foram confrontados. Já o crescente grau de abstração da disciplina 

de Físico-Química do 7.º para o 8.º ano, pode ajudar a explicar porque é que os alunos 

do 8.º ano apresentam atitudes em relação a esta dimensão mais negativas no final do 

ano letivo. 

As dimensões 2. Afetiva e 3. Motivacional registaram um comportamento 

semelhante no que diz respeito à variação das atitudes dos alunos de acordo com o ano 

de escolaridade. Para estas dimensões, também os alunos dos 7.º e 8.º anos 

apresentaram uma diminuição do valor médio das suas respostas do pré-teste para o 

pós-teste, no entanto, são os alunos do 7.º ano que apresentaram uma diminuição mais 

acentuada. Para esta dimensão, verificou-se que os alunos do 9.º ano de escolaridade 

registaram um aumento na média das suas respostas do pré-teste para o pós-teste. Os 

argumentos utilizados para tentar justificar as variações ocorridas na dimensão 1. 

podem também ser utilizados para explicar estes comportamentos pois se os alunos 

sentem que são mais capazes em compreender e realizar as tarefas propostas na aula, 

também se sentirão mais motivados e, eventualmente, expressarão um maior gosto e 
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afetividade pela disciplina. Por fim, a dimensão 4. Utilidade e competências registou 

atitudes menos positivas dos alunos dos 3 anos de escolaridade no pós-teste, sendo a 

diminuição mais acentuada para o 7.º ano, seguindo-se do 8.º ano e do 9.º ano, 

respetivamente. Neste caso, para as dimensões 2. Afetiva e 3. Motivacional registaram-

se diferenças significativas nas atitudes dos alunos para cada um dos anos de 

escolaridade analisados. Na origem deste comportamento atitudinal poderão estar as 

práticas pedagógicas adotadas pelos professores das turmas do GC, pois é através das 

abordagens feitas em aula que os alunos poderiam dar resposta, por exemplo à questão 

“17 – Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia” desta dimensão.  

Tal como referem Hofstein e colaboradores (1977), Cheung (2009) e Can e Boz 

(2012), as mudanças de atitudes face à Química são mais positivas nos alunos mais 

novos. Neste sentido, para o GE, de uma forma geral, verifica-se que a ocorrência de 

mudanças de atitudes mais positivas no pós-teste para os alunos do 7.º ano e, pelo 

contrário, menos positivas nos alunos dos 8.º e 9.º anos, respetivamente. Na dimensão 

1. Comportamental observam-se mudanças de atitudes mais positivas para os alunos 

mais novos e menos positivas para os alunos dos 8.º e 9.º anos, sendo essa diferença 

mais acentuada para os alunos do 9.º ano. No que diz respeito à dimensão 2. Afetiva, 

as variações de atitudes ocorridas são semelhantes para os três anos de escolaridade. 

Já relativamente à dimensão 3. Motivacional, o 9.º ano registou uma diminuição nesta 

dimensão consideravelmente superior aos restantes e o 7.º ano registou uma diminuição 

um pouco superior ao 8.º ano. Por fim, no que diz respeito à dimensão 4. Utilidade e 

competências, o valor médio das respostas dos alunos do 7.º ano apresentou um 

aumento do pré-teste para o pós-teste, tal como esperado atendendo aos objetivos do 

projeto PVC. No entanto, nos 8.º e 9.º anos, verificou-se uma diminuição da média das 

atitudes dos alunos sendo que a variação das atitudes dos alunos do 8.º ano é 

praticamente neutra nesta dimensão. Ainda assim, apesar de ser expectável um 

aumento nesta dimensão potenciado pela participação no projeto PVC, as variações 

verificadas nos 8.º e 9.º anos são muito superiores àquelas observadas no GC pelo que 

se pode inferir que os objetivos de mostrar a relevância e as aplicações da Química na 

sociedade foram alcançadas. Atendendo a estas diferenças, a análise ANOVA 

conduzida a estes resultados apenas revelou que, entre os grupos, o ano de 

escolaridade afetou as mudanças de atitudes dos alunos na dimensão 3. Motivacional, 

sendo essas diferenças significativas para o 7.º e para o 9.º ano. 
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No que diz respeito à dimensão Motivacional, que é a dimensão em que os alunos 

apresentam, sistematicamente, atitudes menos positivas quer no início do ano letivo (no 

momento da aplicação do pré-teste) quer após a implementação do programa de 

intervenção, outros indicadores foram recolhidos, nomeadamente através das 

entrevistas conduzidas aos professores coadjuvantes e a alguns alunos envolvidos no 

projeto e das notas de campo recolhidas pelo investigador. Estes indicadores 

apresentaram-se contraditórios com os resultados da análise da EAFQ. De acordo com 

a análise conduzida, os alunos do GE entrevistados referiram que a participação no 

projeto lhes aumentou a motivação e empenho para a aprendizagem e o envolvimento 

na disciplina. Também os professores referiram que notaram os alunos mais motivados, 

empenhados e envolvidos nas tarefas propostas pelo projeto, tal como registado nas 

notas de campo, resultado de observações e conversas informais com os intervenientes. 

No entanto, tal como refere um dos professores, na sua perceção, os alunos encararam 

o projeto implementado como uma atividade inserida na aula de Físico-Química, mas 

que era externa à disciplina. Este facto pode ser a justificação desta contradição entre 

os relatos de professores e alunos, as notas de campo e os resultados da análise da 

EAFQ, em particular no que diz respeito à dimensão 3. Motivacional, pois há vários 

indicadores de que o projeto promoveu a motivação dos alunos do GE. Contudo, se na 

perceção dos alunos o projeto não se encontrava integrado na aula de Físico-Química, 

não era uma consequência óbvia que a motivação registada face à participação no 

projeto se traduzisse numa motivação face à disciplina de Físico-Química. Este 

indicador de que o projeto PVC não foi encarado pelos alunos como sendo parte 

integrante da disciplina de Físico-Química, aliado às diferentes práticas letivas utilizadas 

pelos professores e, sendo esta uma variável que não foi possível controlar, pode 

justificar que, em geral, as atitudes dos alunos face à disciplina de Físico-Química no 

pós-teste não tenham sido superiores, de um modo geral, àquelas observadas no pré-

teste.  

 

8.3.3. Atitudes face ao ambiente e à problemática do lixo marinho 

Como os assuntos relacionados com o ambiente têm despertado o interesse da 

sociedade em geral, nota-se uma crescente preocupação por parte dos cidadãos quanto 

às potenciais consequências das problemáticas ambientais para o seu dia a dia 

(Comissão Europeia, 2014). Neste sentido, tal como referem Yalmanci e Gözüm (2019), 

a promoção de atitudes positivas face ao ambiente é um foco importante da educação 
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ambiental, pois é na adolescência que esta promoção é mais eficaz. Neste sentido, visto 

que o programa de intervenção implementando estava assente num contexto da 

problemática ambiental do lixo marinho, em particular da qualidade das águas costeiras 

e da poluição destes ambientes por plásticos e por microplásticos, considerou-se 

relevante também averiguar as atitudes dos alunos face a esta problemática e de que 

forma o projeto PVC implementado potenciou mudanças de atitudes junto dos alunos 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Tal como conclui Srbinovski (2019) da análise de vários estudos conduzidos na 

Macedónia relativos às atitudes dos alunos do ensino básico e secundário daquele país, 

a maioria dos alunos inquiridos apresenta atitudes pro-ambientais. Também Teixeira 

(2018), revela que os estudantes universitários portugueses inquiridos apresentam 

consciência acerca do problema do lixo marinho e reconhecem que devem ser tomadas 

medidas para o tentar resolver ou minimizar. No entanto, estas ideias não se traduzem, 

como esperado, em comportamentos e ações no sentido de minimizar esta 

problemática. De facto, das três escalas de atitudes analisadas, a escala de atitudes 

face ao ambiente e à problemática do lixo marinho (EALM) é aquela em que os alunos 

apresentaram atitudes mais positivas no pré-teste, bem como é aquela que apresenta 

um maior incremento do pré-teste para o pós-teste.  

Da análise das dimensões resultantes da análise fatorial conduzida a esta escala, 

concluiu-se que, tal como apontado na literatura (por exemplo, Wen & Lu, 2013; Heyl et 

al., 2013; Hartley et al., 2018; Teixeira, 2018; Srbinovski, 2019), que no pré-teste, os 

alunos de ambos os grupos, apresentavam atitudes claramente positivas face às quatro 

dimensões emergentes da escala – 1. Coletiva (relativa à perceção acerca de atitudes, 

valores e comportamentos da sociedade no sentido de preservar o meio ao ambiente), 

2. Pessoal (relativa à perceção acerca de atitudes, valores e comportamentos de cada 

aluno face a esta problemática), 3. Reciclagem/Reutilização (relativa a comportamentos 

pessoais e específicos de reciclagem e de reutilização de materiais plásticos) e 4. 

Microplásticos (relativa à consciencialização para a presença de microplásticos no meio 

ambiente). Destas destacou-se a dimensão Coletiva como aquela em que os alunos 

apresentaram atitudes mais favoráveis e, em sentido contrário, a dimensão Pessoal 

como sendo uma das que os alunos apresentaram atitudes menos positivas. Estes 

resultados vão de encontro às conclusões de Teixeira (2018) uma vez que a dimensão 

1. Coletiva retrata a consciencialização ambiental e a sensibilidade dos participantes 

acerca da problemática do lixo marinho. Por outro lado, a dimensão 2. Pessoal refere-
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se a ações e comportamentos pró-ambientais concretos dos alunos, no entanto, apesar 

das suas respostas apresentarem um valor médio elevado, este é bastante inferior ao 

da dimensão 1. Comportamental. Também a dimensão 4. Microplásticos, apresenta 

valores médios bastante baixos quando comparados com as restantes dimensões da 

escala, possivelmente porque esta temática era desconhecida para muitos dos alunos 

(tal como referido nas entrevistas). Da análise global destes resultados conclui-se ainda 

que as atitudes dos alunos do GE no pré-teste revelaram-se ligeiramente mais positivas 

do que as do GC. Aqui já não se verifica uma tão grande homogeneidade entre grupos 

como se verificava para as restantes escalas. Esta diferença pode ser explicada pelo 

facto dos alunos do GE, quando responderam à EALM já tinham sido introduzidos ao 

projeto PVC onde foi dado uma grande ênfase ao contexto ambiental explorado, o que 

poderá ter, desde logo, despertado a sensibilidade destes alunos para o ambiente. 

Da análise das respostas dos alunos ao pós-teste concluiu-se que, para o GC, as 

grandes mudanças de atitudes apresentaram-se ao nível das dimensões 1. Coletiva e 

2. Pessoal. No pós-teste, para a dimensão 1. Coletiva, os alunos apresentaram atitudes 

menos positivas, enquanto que para a dimensão 2. Pessoal, as atitudes foram 

consideravelmente mais positivas podendo aqui sugerir uma maior preocupação com 

as ações pessoais em prol do ambiente. Apesar destes alunos não estarem diretamente 

envolvidos no programa de intervenção, as ações de sensibilização desenvolvidas na 

escola no âmbito do projeto PVC poderão ter influenciado a dimensão Pessoal destes 

alunos. Poderia, no entanto, ser argumentado que estes resultados poderiam ser fruto 

do envolvimento destes alunos noutros projetos ou das campanhas de sensibilização 

ambiental nos media, porém, a dimensão Pessoal face à qual os alunos apresentam 

das atitudes mais positivas é uma dimensão que está, claramente, focada no contexto 

explorado pelo projeto PVC. Assim, pode inferir-se que as dinâmicas do projeto PVC 

poderão ter promovido, em boa parte, atitudes mais positivas dos alunos face a esta 

dimensão. Como esperado, também a dimensão 4. Microplásticos, aumentou muito 

ligeiramente, podendo também este aumento ser uma consequência da divulgação feita 

pelas escolas. Da análise dos resultados do pós-teste do GE, verificou-se que existiu 

uma mudança positiva de atitudes em todas as dimensões continuando a destacar-se a 

dimensão 1. Coletiva como aquela em que os alunos apresentaram atitudes mais 

favoráveis e a dimensão 4. Microplásticos como aquela face à qual os alunos 

apresentaram atitudes menos positivas. Contudo, importa realçar que foram as 

dimensões 2. Pessoal e 4. Microplásticos aquelas em que o projeto PVC teve um maior 
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impacto levando-nos a concluir sobre a eficácia do projeto na promoção de 

comportamentos e ações pessoais relativamente ao lixo marinho e da 

consciencialização para a problemática da poluição por microplásticos. Olli e 

colaboradores (2001) e Paço e Lavrador (2017) revelam que parece não existir uma 

forte correlação entre as atitudes face ao ambiente os comportamentos pró-ambientais, 

no entanto, Lucrezi e Digun-Aweto (2020) sugerem que o envolvimento dos indivíduos 

em iniciativas pró-ambientais promove atitudes e comportamentos mais positivos, o que 

pode justificar os resultados encontrados para os alunos do GE. 

Em suma, verificou-se que, do pré-teste para o pós-teste, os alunos do GC 

apresentaram, em relação à dimensão 1. Comportamental, atitudes significativamente 

menos positivas do pré-teste para o pós-teste. Por outro lado, no que concerne à 

dimensão 2. Pessoal, estes apresentaram uma evolução significativamente positiva das 

suas atitudes entre estes dois momentos. Relativamente às dimensões 3. 

Reciclagem/Reutilização e 4. Microplásticos, não foram verificadas diferenças 

significativas entre os dois momentos de aplicação da EALM apesar de, para a 

dimensão 3. as atitudes dos alunos no pós-teste terem sido ligeiramente menos 

positivas e, pelo contrário, para dimensão 4. os alunos apresentaram atitudes 

ligeiramente mais positivas. Por outro lado, para o GE, verificou-se que as atitudes dos 

alunos tiveram uma evolução significativamente positiva do pré-teste para o pós-teste 

para todas as dimensões da EALM, fruto do seu envolvimento e da divulgação 

proporcionada pelo projeto PVC. Ainda relativamente à comparação dos resultados 

entre os GC e GE, verificou-se que a variação da média das atitudes do GE do pré-teste 

para o pós-teste foi superior à diferença verificada para o GC, para todas as dimensões 

analisadas, apresentando a dimensão 1. Coletiva, uma diferença estatisticamente 

significativa. Estes resultados, como já discutidos, podem ser bons indicadores da 

influência do projeto PVC na consciencialização e na promoção de atitudes face ao 

ambiente e à problemática do lixo marinho mais positivas. 

Como referem, por exemplo, Korkmaz e colaboradores (2017), Srbinovski (2019) 

e Rahmawati e colaboradores (2020, podem existir diversos fatores, como por exemplo, 

socioeconómicos, como o nível salarial das famílias, os currículos das ciências ou as 

práticas letivas que influenciam as atitudes dos alunos face às problemáticas 

ambientais. No entanto, este autor revela não terem sido encontradas diferenças a este 

nível entre rapazes e raparigas (Srbinovski, 2016). Neste sentido, na nossa investigação 

verifica-se que, do pré-teste para o pós-teste, a mudança de atitudes das raparigas de 
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ambos os grupos é, em geral, maior do que a mudança de atitudes verificada para os 

rapazes. A exceção ocorre na dimensão 2. Pessoal, em que os rapazes do GC 

apresentam uma mudança de atitudes mais acentuada do que as raparigas. Para o GC, 

verifica-se ainda que os rapazes apresentam atitudes menos positivas no pós-teste, 

enquanto os rapazes do GE apresentaram atitudes mais positivas neste momento 

sugerindo assim, um impacto positivo do projeto PVC na consciencialização e nas 

atitudes dos rapazes. Apesar de, em geral, as raparigas do GC apresentarem atitudes 

mais positivas no pós-teste, verifica-se ainda que a mudança de atitudes das raparigas 

do GE é consideravelmente mais positiva corroborando a ideia de que o projeto PVC 

teve um impacto positivo nas mudanças de atitudes dos alunos. Ainda assim, o teste 

ANOVA conduzido não revelou diferenças nas mudanças de atitudes ocorridas entre os 

grupos consoante o sexo. 

Atendendo ao ano de escolaridade dos alunos participantes, para o GC verificou-

se que, os alunos mais novos apresentam atitudes menos positivas no pós-teste em 

todas as dimensões da escala, enquanto, pelo contrário, os alunos do 9.º ano são 

aqueles cujas mudanças atitudinais são mais positivas. Srbinovski (2019) revela que as 

práticas letivas e os currículos são fatores importantes que influenciam as atitudes dos 

alunos face ao ambiente. Assim, estes resultados podem ser um indicador de que, os 

alunos mais velhos, por terem abordado questões relacionadas com a sustentabilidade 

(por exemplo, na disciplina de Ciências Naturais, Físico-Química ou Cidadania) com 

maior frequência, pois, na perspetiva CTSA que orienta os currículos das áreas 

científicas, este tema é abordado recorrentemente (DEB, 2001).  

Para o GE, verificou-se que, em geral, todos os anos de escolaridade apresentam 

atitudes mais positivas face ao ambiente e ao lixo marinho após o seu envolvimento no 

projeto PVC. A exceção verifica-se para a dimensão 4. Microplásticos, com os alunos 

do 7.º ano a apresentarem atitudes ligeiramente menos positivas no pós-teste, 

sugerindo que, para este grupo o projeto não promoveu atitudes positivas face à questão 

da poluição por microplásticos. No entanto, estes resultados são contraditórios com as 

entrevistas conduzidas pois, no que diz respeito à consciencialização ambiental, os 

alunos revelaram que o seu envolvimento no projeto PVC ajudou a promover a 

sensibilização para a problemática da poluição ambiental, em geral, e, em particular, 

relativamente à poluição dos ambientes marinhos por plásticos e por microplásticos que 

eram assuntos que eles desconheciam por completo ou desconheciam a sua verdadeira 

extensão tendo sido, inclusive, um grupo de alunos do 7.º ano a vencer o concurso de 
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melhor póster de consciencialização que focava a questão da poluição dos oceanos por 

microplásticos.  

Apesar dos resultados, em geral, positivos, resultantes da implementação do 

projeto PVC em cada um dos anos de escolaridade, a análise ANOVA conduzida não 

evidenciou diferenças significativas ao nível das mudanças de atitudes dos alunos face 

ao ambiente entre os grupos, promovidas pelo ano de escolaridade. 

Muitos autores, por exemplo, Korkmaz e colaboradores (2017), Yalmanci e Gözüm 

(2019) e Manika e colaboradores (2019), referem que a promoção de atitudes positivas 

face ao ambiente apresenta-se como um fator que influencia a adoção de hábitos e de 

comportamentos pró-ambientais. No entanto, alguns estudos revelam resultados 

diversificados, por exemplo, Heyl e colaboradores (2013) referem que os alunos que 

apresentam atitudes face ao ambiente mais positivas têm maior propensão para adotar 

comportamentos mais responsáveis para o ambiente; por outro lado, Olli e 

colaboradores (2001) e Paço e Lavrador (2017) concluem que existe uma fraca 

correlação entre as atitudes face ao ambiente e a adoção de comportamentos pró-

ambientais. Neste sentido, foi também um dos objetivos do projeto PVC, perceber de 

que forma o envolvimento dos alunos num projeto de ciência cidadã de cariz ambiental 

promove, não só o desenvolvimento de atitudes ambientalmente mais favoráveis, mas 

em particular, da consciência ambiental e de comportamentos em prol do ambiente. A 

este propósito foram analisados os registos dos alunos às tarefas online, as entrevistas 

conduzidas aos alunos e aos professores coadjuvantes e as notas de campo que 

forneceram indicadores relevantes relativamente à promoção da consciencialização 

ambiental e da adoção de comportamentos pró-ambientais pelos alunos que foram 

potenciados pelas dinâmicas implementadas no projeto PVC. 

Também relativamente à promoção de comportamentos pró-ambientais, os alunos 

do GE, no âmbito de algumas tarefas online, foram capazes não só de registar alguns 

comportamentos ambientalmente desadequados, mas também de indicarem 

comportamentos pró-ambientais a seguir. Esses comportamentos encontravam-se 

relacionados com a gestão de resíduos, em geral, e com a gestão de resíduos plásticos, 

em particular. Neste sentido, quando questionados sobre estes assuntos nas 

entrevistas, os alunos revelaram que, devido à consciencialização e à promoção de 

atitudes mais positivas face ao ambiente, mudaram alguns hábitos em particular em 

relação à reciclagem e à reutilização de sacos e de garrafas plásticas e à redução do 

uso de plásticos no dia a dia. Estes indicadores são corroborados pelas entrevistas 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

331 

 

conduzidas aos professores coadjuvantes que identificaram algumas mudanças de 

hábitos e de comportamentos dos alunos (por exemplo, a correta separação do lixo e 

utilização de garrafas de água reutilizáveis) e pelas notas de campo recolhidas. De 

acordo com Castro e Lima (2001), existe “a number of studies showing that although 

environmental issues and environmental concern have hit the public agenda, behavioral 

changes have not – or not to the same extent” (p. 401). Atendendo que as mudanças de 

comportamentos são o passo mais difícil de dar em prol do ambiente, conclui-se, 

portanto, que foi dado um passo muito positivo com o projeto PVC nesse sentido.  

Assim, com base nestes indicadores e da análise aos dados da EALM, pôde 

concluir-se que as dinâmicas do projeto PVC desenvolvidas sobre o contexto da 

qualidade das águas costeiras e da poluição dos ambientes marinhos por plásticos 

contribuíram para a promoção de atitudes mais positivas face a estas problemáticas 

ambientais bem como para a adoção de hábitos e de comportamentos ambientalmente 

favoráveis. É ainda importante que, para além da consciencialização e da promoção de 

comportamentos pró-ambientais dos alunos envolvidos no GE, o projeto contribuiu 

também, como referem alunos e professores nas suas entrevistas, para promover a 

consciencialização ambiental das suas famílias. Segundo o estudo Special 

Eurobarometer 416 “Attitudes of European citizens towards the environment” (Comissão 

Europeia, 2014), uma grande parte dos cidadãos europeus revela que, depois dos 

media, são as conversas com familiares e outras pessoas próximas e a participação em 

eventos as fontes mais importantes de informação em relação ao ambiente. Neste 

sentido, constata-se também que os momentos de comunicação científica e de 

divulgação dos resultados do projeto promovidos nas escolas pelos professores 

coadjuvantes e por alguns dos alunos envolvidos no projeto PVC, permitiram o 

estabelecimento de uma ponte entre a escola e as famílias no que diz respeito à 

consciencialização ambiental pois, por um lado, os alunos, mostrando-se 

entusiasmados com as atividades do projeto, falavam sobre elas com as suas famílias 

e, por outro, pelas dinâmicas de consciencialização e de divulgação científica 

promovidas nas escolas no âmbito do projeto PVC. Como resultado, alguns alunos 

referiram nas suas entrevistas que alguns hábitos foram mudados quer no seu agregado 

familiar como noutros agregados da sua família. 
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8.4. Aprendizagem de conteúdos de Química promovida pelo projeto 

PVC 

Pela sua vertente claramente educacional, o projeto PVC pretendeu envolver os 

alunos num conjunto dinâmicas pedagógicas que potenciassem as suas aprendizagens, 

em particular, sobre os conteúdos de Química que foram explorados ao longo das várias 

etapas do projeto. Neste sentido, recorremos a atividades diversas que a literatura refere 

como sendo potenciadoras de uma aprendizagem significativa da Química, por 

exemplo, através do envolvimento dos alunos em atividades prático-laboratoriais 

(Hofstein et al., 2013; Hofstein, 2017; Irwanto et al., 2019), promovendo a aprendizagem 

contextualizada com uma problemática atual, socialmente relevante e familiar para os 

alunos (Palmer, 1997; Bulte et al., 2006; Bellocchi et al., 2016; Dawson & Carson, 2017) 

e enquadrada numa abordagem de ciência cidadã em que os alunos pudessem também 

estar envolvidos no processo de produção científica (Tulloch, et al., 2013; Ruiz-Mallen 

et al., 2016; Kelemen-Finan et al., 2018). Nicosia e colaboradores (2014), Scheuch e 

colaboradores (2018) e Wilken (2018) defendem ainda que os professores ao 

envolverem os seus alunos em abordagens de ciência cidadã podem ensinar para além 

do currículo das disciplinas, das disciplinas, abraçando as questões da ciência 

pertinentes para o contexto do mundo real, no sentido de promover novas 

aprendizagens, bem como de desenvolver novas competências dos alunos. Deste 

modo, também no projeto PVC foram explorados contextos novos e para além daqueles 

definidos nas Aprendizagens Essenciais da disciplina de Físico-Química de cada um 

dos anos de escolaridade, para promover aprendizagens relevantes para o contexto da 

qualidade das águas e da sua poluição por plásticos. Assim, recorreu-se ao teste de 

conhecimentos, que foi aplicado no final da intervenção no terreno e, posteriormente, 

aplicado como teste de retenção de conhecimentos, para avaliar a aprendizagem 

realizada neste âmbito. 

Neste teste de conhecimentos, os alunos obtiveram uma classificação média de 

77.8%, correspondendo ao nível Bom (classificação entre 70% a 89%) da escala 

qualitativa de avaliação comummente utilizada no 3.º Ciclo do Ensino Básico. Uma 

análise mais detalhada aos resultados obtidos pelos alunos mostrou que, no global 

estes apresentaram um desempenho negativo nas questões que abordavam conceitos 

básicos de Química dos polímeros. Também para as questões que exploravam 

conceitos relacionados com acidez e composição quantitativa de soluções, os alunos 

apresentaram resultados inferiores à média das respostas ao teste de conhecimentos. 
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Por outro lado, as questões relacionadas com a turbidez, a percentagem de oxigénio 

dissolvido na água, a composição qualitativa de soluções, a salinidade, os testes 

colorimétricos para a determinação da concentração de nitritos, a constituição dos 

materiais, as técnicas laboratoriais e a segurança no laboratório apresentam 

classificações superiores à média das classificações obtidas no teste de conhecimento. 

Para os três anos de escolaridade envolvidos no projeto PVC, os conceitos relacionados 

com polímeros, turbidez, percentagem de oxigénio dissolvido, salinidade e os testes 

colorimétricos para a determinação da concentração de nitritos foram abordados pela 

primeira vez ao longo do projeto PVC e não se encontram definidos nos currículos da 

disciplina. Os conteúdos relacionados com a acidez de soluções são também novos 

para o 7.º ano de escolaridade. Da análise dos resultados apresentados verificou-se que 

os alunos, independentemente do ano de escolaridade que frequentavam, 

apresentaram maiores dificuldades em questões relacionadas com a Química dos 

polímeros que, por não fazer parte do currículo e terem sido conteúdos abordados mais 

no final do ano letivo, os professores acabaram por negligenciar, um pouco, a sua 

exploração devido a limitações de tempo, tal como foi referido nas entrevistas e nas 

notas de campo. A este respeito, também Dwyer (2017) refere que a literatura aponta a 

Química Orgânica como uma área de difícil aprendizagem, o que pode também ter 

contribuído para estes resultados. Para além disso, verificou-se ainda que os alunos 

apresentaram um desempenho inferior à média, nas questões relacionadas com a 

composição quantitativa de soluções, pois estas questões envolviam o domínio de 

competências matemáticas em que os alunos revelam, tradicionalmente, mais 

dificuldades (Ranga, 2018) e em questões sobre a acidez de soluções sendo este 

resultado concordante com o maior grau de dificuldade das questões colocadas sobre 

este tópico. 

Seguindo o referencial adotado para a análise das escalas de atitudes, também 

os resultados do teste de conhecimentos foram analisados atendendo ao sexo e ao ano 

de escolaridade que os alunos frequentavam. Assim, no que diz respeito ao sexo, o 

desempenho dos rapazes foi ligeiramente superior ao das raparigas. Contudo, e à 

semelhança do que se verificou, em geral, para as escalas de atitudes analisadas, não 

se evidenciaram diferenças significativas entre estes resultados. Apesar de serem as 

raparigas que, em geral, apresentaram mudanças de atitudes mais positivas (ou em 

alguns casos menos negativas) face à disciplina de Físico-Química resultantes do seu 

envolvimento no projeto PVC, são os rapazes que apresentam um desempenho 
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ligeiramente mais elevado no teste de aprendizagem corroborando Salta e Tzougraki 

(2004) e Brown e colaboradores (2015), quando referem que parece não existir uma 

forte correlação entre as atitudes dos alunos e seu o desempenho à disciplina. 

De igual modo, o desempenho dos alunos do 7.º ano foi ligeiramente superior ao 

dos alunos do 9.º ano e do 8.º ano, respetivamente. Porém, no global, também não se 

verificaram diferenças significativas entre estes resultados. Ainda assim, conclui-se que, 

foram os alunos do 7.º ano que, à partida, apresentavam menores conhecimentos de 

Química e que revelaram mais dificuldades de aprendizagem dos conteúdos abordados 

(tal como referido nas suas entrevistas), aqueles que demonstraram um maior 

desempenho. Atendendo a que o projeto PVC foi implementado durante todo o ano 

letivo, e que a exploração mais química do projeto coincidiu, para o 8.º ano, com o 

momento de lecionação da componente de Física da disciplina, e para os 7.º e 9.º anos 

com a lecionação da componente de Química, este fator pode ter influenciado o 

desempenho destes alunos. Mais uma vez, atendendo à dimensão da amostra de 

alunos do 9.º ano do GE, levantam-se interrogações quanto aos resultados alcançados 

por estes alunos.  

Ainda relativamente às aprendizagens realizadas acerca da Química dos 

polímeros, também as tarefas online promoveram a aquisição de conhecimentos 

conceptuais acerca da estrutura destes materiais e, em particular, das propriedades dos 

microplásticos. Assim, estas tarefas contribuíram para um aprofundamento do 

conhecimento dos alunos acerca de tópicos que eles identificaram, durante as 

entrevistas conduzidas, como sendo desconhecidos para eles. De acordo com as 

entrevistas, os professores coadjuvantes revelaram ter gerido a sistematização dos 

conteúdos abordados no projeto da forma que consideraram possível e mais adequada 

atendendo ao cumprimento dos objetivos de ensino propostos para o ano letivo. Assim, 

o pior desempenho alcançado nas questões relacionadas com polímeros pode estar 

relacionado com a falta de tempo que os professores coadjuvantes referiram ter para 

explorar convenientemente estes conteúdos que se enquadravam para além das dos 

conteúdos definidos nas Aprendizagens Essenciais da disciplina (DGE, 2018a; DGE, 

2018b; DGE, 2018c). No entanto, outros tópicos explorados no âmbito do projeto PVC 

relacionados, em particular, com os parâmetros físico-químicos de qualidade das águas 

costeiras, e que não integravam o currículo da disciplina, nomeadamente os conceitos 

de turbidez, salinidade, percentagem de oxigénio dissolvido ou a utilização de testes 

colorimétricos para a determinação da concentração de nitritos, foram avaliados no teste 
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de conhecimentos e, como se apresentou anteriormente, os alunos obtiveram um 

desempenho bastante positivo nestas questões pelo que se pode inferir que o projeto 

PVC contribuiu para a aprendizagem destes conteúdos.  

Assim, da análise dos resultados dos alunos ao teste de conhecimentos 

resultaram indicadores de que o projeto PVC contribuiu para a aprendizagem ou 

consolidação de aprendizagens de conteúdos de Química não só aqueles explorados 

no currículo da disciplina como de conteúdos novos introduzidos pelas atividades 

propostas no projeto PVC (Nicosia et al., 2014). Atendendo que Custers (2010) refere 

que “most studies report relatively large losses for short retention intervals (months)” (p. 

113), considerou-se relevante aferir se houve retenção das aprendizagens potenciadas 

pelo projeto PVC, ou seja, se essas aprendizagens foram significativas. Neste sentido, 

foi aplicado o mesmo teste de conhecimentos após um período de quatro a seis meses, 

que incluiu o período de férias escolares em que durante, aproximadamente, três meses 

os alunos não estiveram em contacto com a Química, pelo menos, num registo de 

ensino formal. Custers (2010) e Passeri e Mazur (2019) reportam este intervalo de 

quatro a seis meses como o intervalo mínimo referido na literatura para o estudo da 

retenção de conhecimentos. No teste de retenção os alunos alcançaram uma 

classificação média de 57.6%, o que correspondeu ao nível Suficiente (classificação de 

50% a 69%) da escala qualitativa de avaliação. Este resultado traduziu-se num grau de 

retenção de conhecimentos satisfatório sendo, portanto, um bom indicador de que a 

aprendizagem realizada ao longo da participação no projeto PVC foi significativa. 

Uma análise detalhada aos resultados obtidos pelos alunos mostrou que, no 

global, os alunos apresentaram um desempenho positivo nas questões relacionadas 

com a percentagem de oxigénio dissolvido na água, a composição qualitativa de 

soluções, os testes colorimétricos para a determinação da concentração de nitritos, a 

acidez de soluções, a constituição dos materiais, as técnicas e as regras de segurança 

no laboratório e polímeros. Por outro lado, em questões relacionadas com turbidez, 

salinidade, composição quantitativa de soluções e algumas outras questões sobre 

polímeros os alunos apresentaram resultados negativos. Neste teste, tal como se 

verificou no teste de conhecimentos, os alunos continuam a apresentar um pior 

desempenho nas questões acerca da Química dos polímeros e da composição 

quantitativa de soluções. No entanto, nas questões sobre turbidez, salinidade, ao 

contrário do que se verificou no teste de conhecimentos, os alunos revelaram pior 

desempenho sugerindo que a compreensão destes conteúdos não foi tão bem 



 FCUP 

Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de potenciação          
pedagógica em projetos de Ciência Participativa:                                                            

um estudo em Química no ensino básico 

336 

 

conseguida. Na questão 5.1 sobre a acidez de soluções os alunos apresentaram um 

desempenho superior à média, tendo, no teste de conhecimentos, esta tendência sido 

inversa, podendo assim, concluir-se que houve retenção destes conhecimentos. Da 

comparação destes resultados com os resultados do teste de conhecimentos, destaca-

se que nas questões sobre a turbidez e a salinidade da água os alunos, no teste de 

conhecimentos, revelaram um desempenho claramente positivo mas que apresentaram 

resultados negativos no teste de retenção de conhecimentos (tendo estas questões 

apresentado maiores diferenças entre a classificação do teste de conhecimentos e a do 

teste de retenção de conhecimentos) sendo um indicador de que a aprendizagem destes 

conteúdos não foi tão significativa quanto esperado uma vez que, nestas questões, o 

desempenho dos alunos no teste de conhecimentos foi claramente positivo. Como estes 

conteúdos não estão contemplados no currículo de Físico-Química, pode a sua falta de 

sistematização em aula ser uma justificação para estes resultados. É de realçar ainda o 

desempenho dos alunos nas questões sobre acidez, polímeros, composição qualitativa 

de soluções e regras de segurança no laboratório que registaram as menores diferenças 

de classificação entre os dois testes aplicados, nestes casos, essas diferenças foram 

inferiores a 15%. No que diz respeito à acidez e aos polímeros, visto que os alunos 

apresentaram um baixo desempenho nestas questões no teste de conhecimentos e que 

esse desempenho não foi assim tão inferior no teste de retenção de conhecimentos, 

pode concluir-se que a sua aprendizagem foi significativa para os alunos que a 

conseguiram alcançar. No entanto, pela dificuldade intrínseca de alguns destes 

conteúdos ou porque estes conteúdos não foram sistematizados ou consolidados em 

aula em aula, o número de alunos que conseguiu realizar a aprendizagem destes 

conteúdos foi baixo. Adicionalmente, o grau de dificuldade de algumas das questões 

presentes no teste de conhecimentos poderá também ter tido alguma influência no 

desempenho dos alunos em algumas das questões colocadas. Por outro lado, no que 

diz respeito às questões relacionadas com a composição qualitativa de soluções e às 

regras de segurança no laboratório, por estes serem conteúdos que fazem parte do 

currículo da disciplina e serem uma consolidação de aprendizagens para os 8.º e 9.º 

anos, os seus resultados em ambos os testes foram bastante positivos. 

Nas restantes questões verificou-se uma variação da classificação média dos 

alunos do teste de conhecimentos para o teste de retenção de conhecimentos entre 

15% e 35%, pelo que se considerou que a aprendizagem dos outros tópicos explorados 

no projeto PVC foi significativa, pois verificou-se um bom grau de retenção destes 
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conhecimentos após o intervalo decorrido entre a aplicação dos dois testes. 

Adicionalmente, o teste de retenção de conhecimentos foi também submetido a uma 

análise atendendo ao sexo e ao ano de escolaridade dos participante,s tal como se 

procedeu para o teste de conhecimentos. Relativamente ao sexo, verificou-se que os 

rapazes apresentaram também um desempenho ligeiramente superior às raparigas não 

havendo, contudo, diferenças significativas entre estes resultados.  

No que diz respeito ao ano de escolaridade, os resultados globais mostraram que 

o desempenho dos alunos do 7.º ano foi ligeiramente superior ao dos alunos do 8.º ano. 

É importante recordar que devido a diversos constrangimentos, tal como explicado 

anteriormente, não foi possível aplicar o teste de retenção de conhecimentos aos alunos 

do 9.º ano. Assim ,apesar de não terem sido verificadas diferenças significativas entre 

o desempenho dos alunos consoante o ano de escolaridade, foram os alunos do 7.º ano 

que demonstraram ter atingido uma maior retenção das aprendizagens realizadas. Tal 

como já referido, para o 8.º ano, grande parte da exploração química do projeto PVC 

coincidiu com a lecionação da componente de Física da disciplina, pelo que pode ter 

sido este um fator condicionante da aprendizagem dos alunos do 8.º ano.  

Assim, tal como Custers (2010) e Passeri e Mazur (2019) referem, após o intervalo 

de quatro a seis meses verificou-se que há uma diminuição significativa no desempenho 

dos alunos. Atendendo que muitos dos conteúdos explorados ao longo das várias 

etapas do projeto PVC não foram sistematizados convenientemente em aula, que 

durante um período de aproximadamente 3 meses, entre a aplicação dos dois testes, 

os alunos não tiveram um contacto formal com a disciplina de Físico-Química, e que 

estes conteúdos não foram mais abordados até ao momento de aplicação do teste de 

retenção, consideram-se muito positivos os resultados alcançados relativamente à 

retenção de conhecimentos promovida pelo envolvimento no projeto. Ainda desta 

comparação, verifica-se que nem o sexo nem o ano de escolaridade contribuíram para 

a existência de diferenças significativas dos resultados. 

Ao nível processual, o projeto PVC contribuiu também para a aprendizagem dos 

alunos e para o desenvolvimento de competências essencialmente no âmbito da Etapa 

II do projeto, atendendo às orientações apresentadas nos documentos normativos em 

vigor (DGE, 2017, DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 2018c). As entrevistas conduzidas 

aos alunos e aos professores forneceram indicadores acerca da aprendizagem de 

técnicas, materiais e regras laboratoriais bem como do desenvolvimento de várias 

competências importantes para o trabalho em laboratório em Química. Como referem 
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Hofstein (2017), Irwanto e colaboradores (2019) e Duban e colaboradores (2019), estas 

competências são também uma forma de potenciar a aprendizagem em Química e que 

podem ajudar a explicar o desempenho positivo dos alunos no teste de conhecimentos 

e no teste de retenção de conhecimentos. Sobre este aspeto, os alunos referiram que 

os recursos desenvolvidos e as atividades propostas no âmbito do projeto facilitaram a 

realização das atividades prático-laboratoriais, mesmo aquelas que envolviam técnicas 

novas, proporcionando a todos os alunos do grupo de trabalho a oportunidade de 

realizarem as atividades com um maior grau de autonomia (Bonney, 1996; Nicosia et 

al., 2014). Também os professores corroboraram estas ideias de que o envolvimento 

dos alunos no projeto promoveu o desenvolvimento de competências laboratoriais mas 

ressalvam que, por exemplo, para os alunos do 7.º ano, o ganho de autonomia não foi 

tão notório uma vez que estes alunos tinham muito pouca prática de trabalho laboratorial 

quando se iniciou a sua participação no projeto. Ainda relativamente às competências 

desenvolvidas no âmbito das atividades prático-laboratoriais, os professores 

concordaram que estas atividades promoveram também o desenvolvimento de 

competências digitais devido à utilização de computadores, tablets ou smartphones 

(Spante et al., 2018) para a visualização e o registo de imagens de microplásticos 

recolhidos com o microscópio digital. 

Também nas entrevistas conduzidas, foram auscultadas as opiniões dos alunos e 

dos professores relativamente à aprendizagem de conteúdos de Química promovida 

pelo envolvimento no projeto PVC. Assim, os alunos do 7.º ano referiram que havia 

muitos conceitos novos e de difícil aprendizagem, mas referiram ter sido interessante 

explorá-los pois consideraram que seria uma mais-valia para o seu percurso escolar 

futuro. Neste sentido, vários alunos do 8.º ano consideraram que os conteúdos 

explorados no âmbito do projeto, apesar de já terem abordado muitos deles, eram de 

fácil compreensão. No entanto, o desempenho destes alunos quer no teste de 

conhecimentos, quer no teste de retenção de conhecimentos foi ligeiramente inferior ao 

desempenho dos alunos do 7.º ano, evidenciando-se uma contrariedade entre o 

desempenho dos alunos e a sua perceção acerca do processo de aprendizagem. 

Atendendo que os resultados dos testes aplicados representam toda a amostra e as 

entrevistas foram conduzidas apenas a 8 alunos voluntários do 8.º ano, pode ter-se dado 

o caso de que as opiniões dos alunos entrevistados não sejam representativas da 

amostra de alunos do 8.º ano participantes. A este respeito, os professores 

consideraram que o projeto teve um impacto positivo na aprendizagem dos alunos 
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referindo que a abordagem ao longo do projeto de novos conteúdos, que por vezes eram 

de mais difícil compreensão, promoveu novas perspetivas para o mundo da Química e 

que a contextualização realizada contribuiu para a atribuição de significado às 

aprendizagens. Os professores reconheceram ainda a relevância do projeto para a 

consolidação de aprendizagens dos alunos dos 8.º e 9.º anos de escolaridade.  

 

 

8.5. Desenvolvimento de competências e impacto nas práticas letivas 

Nesta secção faz-se a apresentação de outras considerações acerca do contributo 

do projeto PVC para o desenvolvimento de competências específicas dos alunos e do 

impacto da participação no projeto nas práticas letivas dos professores coadjuvantes 

que emergiram da análise dos dados recolhidos e que, sendo pertinentes, não se 

enquadravam nos tópicos anteriores de discussão do projeto PVC. Os resultados aqui 

discutidos foram recolhidos, essencialmente, através das entrevistas conduzidas aos 

alunos e aos professores coadjuvantes bem como dos registos dos alunos às tarefas 

online. 

Como referem Cardellini (2012) e Gulacar e colaboradores (2018), as práticas 

pedagógicas adotadas pelos professores são fundamentais para o sucesso do ensino 

da Química. Relativamente às abordagens pedagógicas de ciência cidadã, também 

Harlin e colaboradores (2018) referem que o seu potencial está muito dependente do 

papel do professor. Assim, revelou-se também importante tentar compreender qual o 

impacto do projeto nas práticas letivas dos professores coadjuvantes. Estes 

consideraram que o projeto PVC se revelou uma mais-valia pois contribuiu para a 

diversificação das dinâmicas pedagógicas utilizadas, forneceu materiais e recursos que 

lhes permitiram continuar a desenvolver as atividades do projeto com outros alunos, 

noutros momentos, e promoveu a aprendizagem contínua dos docentes para se 

manterem atualizadas não só em relação ao contexto explorado mas, também, e, 

principalmente, em relação aos conteúdos de Química explorados no projeto que não 

se encontravam integrados no currículo da disciplina de Físico-Química no 3.º Ciclo do 

Ensino Básico. Um outro aspeto que tanto os professores como os alunos referiram nas 

suas entrevistas como sendo uma mais-valia do projeto PVC foi a interdisciplinaridade 

que este potenciou indo ao encontro das orientações das Aprendizagens Essenciais da 

disciplina (DGE, 2018a; DGE, 2018b; DGE, 2018c). Do ponto de vista dos professores, 

esta interdisciplinaridade que o projeto PVC promoveu entre a Físico-Química e áreas 
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diversas como as Ciências Naturais, o Inglês, as TIC, a História, a Geografia o 

Português a Matemática ou a Cidadania foi um grande contributo pois permitiu-lhes dar 

resposta à flexibilidade curricular exigida no âmbito do Programa de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular e tendo os professores referido que, muitas vezes, sentem 

dificuldades para planear e desenvolver projetos que possam ser explorados de forma 

interdisciplinar. Neste sentido, os alunos reconhecem mais a interdisciplinaridade que o 

projeto PVC promoveu entre a Físico-Química e a Cidadania, pois foi nesta disciplina 

que os alunos puderam pôr em prática, mais diretamente, os conhecimentos, do ponto 

de vista ambiental, adquiridos no âmbito do seu envolvimento no projeto PVC. 

Para Bonney (1996), Shirk e Bonney (2018) e Strasser e colaboradores (2019), a 

ciência cidadã é uma abordagem que, entre outros aspetos, promove o desenvolvimento 

de novas competências científicas dos cidadãos em geral, e dos alunos em particular 

(Nicosia et al., 2014). Assim, fez-se uma análise no sentido de compreender quais as 

competências que o projeto PVC promoveu junto dos alunos participantes. Para além 

do espírito e do pensamento críticos já referidos anteriormente, e tal como foi referido 

por alunos e professores no âmbito das entrevistas realizadas, as dinâmicas promovidas 

pelo projeto PVC, em especial no que diz respeito à Etapa III do projeto, em que a 

abordagem de ciência cidadã esteve mais presente, contribuíram para o 

desenvolvimento de competências de comunicação e de argumentação nos alunos que, 

de acordo com os referenciais do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(DGE, 2017), são competências fundamentais para a formação dos alunos do século 

XXI. Os professores referiram ainda que a diversidade de atividades propostas aos 

alunos ao longo do projeto PVC, contribuiu para o desenvolvimento de capacidades dos 

alunos como a argumentação, a reflexão, o trabalho de grupo e a comunicação e a 

discussão de ideais entre pares e para o público em geral que são também consideradas 

essenciais para a formação dos alunos (DGE, 2017). As atividades desenvolvidas ao 

longo do projeto foram também um veículo para o desenvolvimento de competências 

várias, indo ao encontro do perfil de competências que o aluno deve possuir à saída da 

escolaridade obrigatória, tal como proposto no Perfil dos Alunos apresentado no capítulo 

II desta tese. A este respeito, os alunos realçaram que o seu envolvimento nos 

momentos de divulgação científica e de comunicação dos resultados do projeto PVC 

junto da comunidade escolar contribuiu para que se sentissem mais à vontade para falar 

em público sobre um determinado tema. Corroborando a perceção dos professores, os 
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alunos referiram que, a este nível, o projeto PVC contribuiu também para o 

desenvolvimento do trabalho de grupo e da comunicação entre pares. 

Assim, recordando o problema de investigação apresentado no capítulo I, e 

atendendo aos resultados apresentados e à sua discussão apresentada ao longo deste 

capítulo, no capítulo seguinte dar-se-á resposta às questões de investigação e elaborar-

se-á um conjunto de conclusões acerca da presente investigação. Tendo ainda em 

consideração os aspetos menos positivos do planeamento, da implementação ou da 

avaliação do projeto PVC, identificar-se-á, também, algumas das limitações da 

investigação realizada. Ainda no próximo capítulo, apresentar-se-á algumas sugestões 

de investigação pertinentes, complementando o trabalho realizado na presente 

investigação e projetando o trabalho de investigação futuro. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E 

SUGESTÕES PARA FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 

 

 

9.1. Introdução 

Com a investigação conduzida e que se descreveu na presente tese, pretendeu-

se dar resposta às questões de investigação previamente definidas no capítulo I. Assim, 

neste último capítulo apresentam-se as principais conclusões gerais da análise e da 

discussão dos resultados obtidos através da aplicação dos instrumentos de recolha de 

dados junto dos alunos e dos professores participantes no projeto PVC (9.2). No 

subcapítulo seguinte, apresentam-se algumas das limitações do estudo desenvolvido 

uma reflexão sobre as várias etapas de implementação do programa de intervenção. 

Atendendo a estas considerações, referem-se também possíveis sugestões de melhoria 

das experiências educativas desenvolvidas (9.3) e, neste sentido, deixam-se ainda 

algumas sugestões para futuras investigações a desenvolver (9.4). A finalizar a presente 

tese, apresenta-se ainda uma reflexão final acerca de todo o trabalho desenvolvido 

(9.5). 

 

 

9.2. Conclusões 

O problema de investigação inerente a esta investigação passava por indagar o 

potencial pedagógico dos projetos de ciência cidadã, em particular o projeto PVC, para 

a Educação em Química. Neste âmbito atendeu-se ao domínio das atitudes (face à 

ciência, à Físico-Química e ao ambiente e à problemática do lixo marinho), da 

consciencialização para as problemáticas ambientais e para a relevância da Química na 

sociedade, bem como à potenciação da aprendizagem da Química subjacente ao 

projeto implementado. Atendendo a este problema, como oportunamente explicado, 

foram estabelecidos os objetivos e as questões de investigação que orientaram toda a 
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investigação. Assim, neste subcapítulo, sistematizam-se as conclusões do estudo 

realizado dando resposta às questões de investigação formuladas inicialmente. 

Relativamente à questão de investigação 1. De que modo a participação dos 

alunos no projeto de ciência cidadã PVC promove a sua consciencialização para as 

problemáticas ambientais exploradas e para a importância da Química na sociedade? 

A análise dos registos dos alunos às tarefas online leva-nos a concluir que a 

sensibilização para a relevância que a Química tem na nossa sociedade foi alcançada. 

Os alunos reconheceram os contributos desta ciência, em particular, para o conforto e 

bem-estar da população, para a sustentabilidade do planeta e para o desenvolvimento 

tecnológico. Uma minoria dos alunos reconheceu ainda o papel importante da Química, 

na indústria, nos transportes, na agricultura, na produção de energia, no 

desenvolvimento da ciência e no tratamento e qualidade das águas tal como os alunos 

se viriam a envolver no âmbito do projeto de ciência cidadã PVC. Ainda no que diz 

respeito à sustentabilidade do planeta, e alavancado pelo contexto do projeto PVC, 

tentou-se também promover junto dos alunos uma reflexão acerca da relevância do 

papel da Química na prevenção das problemáticas ambientais relacionadas com a 

poluição dos oceanos por plásticos, em geral, e por microplásticos, em particular. Neste 

ponto, os alunos revelaram ter uma imagem positiva da Química, manifestando opiniões 

positivas no que concerne ao papel preventivo da Química nestas problemáticas. Ainda 

assim, uma minoria dos alunos manifestou uma imagem negativa relativamente a esta 

ciência considerando-a responsável pela problemática da poluição dos oceanos por 

plásticos. Não obstante a Química ser uma ciência central no desenvolvimento do 

mundo moderno, tendo por isso, muitas e diversificadas áreas de atuação, quando 

dizemos que o projeto PVC promoveu a sensibilização dos alunos para a importância 

da Química na sociedade, referimo-nos, em particular, ao seu papel no contexto 

explorado nesta investigação. 

Ainda acerca desta questão de investigação, pretendeu-se perceber de que forma 

o projeto PVC promoveu a consciencialização ambiental relativamente ao lixo marinho, 

nomeadamente aos plásticos e aos microplásticos. Assim, os resultados da análise dos 

registos dos alunos e das entrevistas conduzidas permitiram concluir que o projeto PVC 

teve um impacto positivo na consciencialização ambiental dos alunos. Em geral, os 

resultados apontam para que o envolvimento dos alunos nesta experiência educativa 

promoveu a reflexão acerca do problema da poluição dos oceanos por microplásticos 

que é um problema emergente a nível global, desconhecido para a maioria dos alunos 
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e alguns professores (que tomaram conhecimento deste assunto através do seu 

envolvimento no projeto PVC) e cujas consequências para os ecossistemas aquáticos 

e para a saúde humana ainda não são totalmente conhecidas. Os resultados mostram 

ainda que os alunos, frequentemente, relacionam a problemática da poluição dos 

oceanos por plásticos com a problemática da poluição destes ambientes também por 

microplásticos evidenciando terem compreendido, pelo seu envolvimento no projeto 

PVC, a origem e as características destes materiais. Um outro aspeto realçado nos 

registos dos alunos é o facto destes referirem, com frequência, outros problemas 

ambientais para além daqueles explorados no contexto da tarefa solicitada. Isto é, 

muitas vezes os alunos faziam referência, por exemplo, à questão da gestão dos vários 

tipos de resíduos, em tarefas especificamente relacionadas com a poluição por 

plásticos, mostrando assim uma visão mais global acerca da sustentabilidade do 

planeta. Corroborando esta ideia, os alunos, nas suas entrevistas, referiram que o seu 

envolvimento no projeto PVC foi importante para a consciencialização relativamente a 

estes temas. 

As entrevistas conduzidas aos professores e aos alunos corroboraram também 

estas conclusões referindo que o projeto PVC contribuiu, fortemente, para a 

consciencialização ambiental dos alunos, em particular no que diz respeito à poluição 

dos oceanos por microplásticos. No entanto, um professor ressalva que é comum os 

alunos estarem envolvidos noutras iniciativas escolares de cariz ambiental ao longo do 

ano letivo, e que, mesmo as campanhas ambientais promovidas nos media terão 

também tido alguma influência, se bem que menor, na consciencialização ambiental dos 

alunos. Ainda assim, concluímos que o projeto PVC teve um impacto positivo na 

consciencialização dos alunos para a problemática abordada, pois em questões e 

registos muito específicos do projeto, como a poluição dos oceanos por microplásticos, 

os alunos revelaram estar alerta e conscientes para a problemática que era, até ao 

envolvimento no projeto, desconhecida para a maioria dos alunos.  

Um outro aspeto realçado na análise dos dados refere-se a um crescente 

interesse e motivação dos alunos acerca do contexto explorado tornando-os pró-ativos 

na procura de mais informações e no esclarecimento das suas dúvidas junto dos 

professores ou dos investigadores convidados para participarem em alguns eventos nas 

escolas. Adicionalmente, constatou-se também que os alunos demonstraram mais 

atenção e preocupação relativamente à problemática do lixo marinho, como 

consequência do seu envolvimento no projeto. 
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Conclui-se ainda que as dinâmicas desenvolvidas no âmbito desta experiência 

educativa contribuíram também para a sensibilização das famílias de uma forma direta, 

pela participação nas palestras abertas à comunidade escolar acerca da problemática 

da poluição dos oceanos por microplásticos, ministradas nas escolas por investigadores 

convidados, e nas exposições dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo da sua 

participação no projeto. De forma indireta, podemos destacar a influência dos alunos 

nas suas famílias que, como referido nas entrevistas, se mostraram motivados para 

alterar alguns comportamentos, nomeadamente no que à gestão dos resíduos plásticos 

e à reutilização destes materiais diz respeito. Assim, conclui-se que a partilha da 

experiência do seu envolvimento no projeto PVC com os seus familiares predispô-los, 

em algumas situações, a alterarem os seus hábitos e comportamentos diários. 

Atendendo às considerações dos alunos, destaca-se ainda a ideia de que estes 

consideram importante que projetos de ciência cidadã de consciencialização ambiental, 

como o projeto PVC, tivessem também os adultos como público-alvo pois seria um 

importante passo no sentido envolver a comunidade na investigação científica ao 

mesmo tempo que se promovem mudanças de hábitos e de mentalidades. 

Para poder responder à questão 2. Quais são as atitudes dos alunos face à 

ciência, à Físico-Química e ao ambiente e à problemática do lixo marinho? Será que a 

participação no projeto de ciência cidadã PVC contribuirá para a promoção de eventuais 

mudanças de atitudes? Aplicaram-se três escalas atitudinais antes e após a 

implementação do programa de intervenção, junto dos alunos do GE e do GC, tal como 

descrito e analisado anteriormente. Ao nível das atitudes dos alunos face à ciência, 

foram definidas e analisadas as dimensões Futuro, Análise crítica e Afinidade. No início 

da intervenção, em média, os alunos dos dois grupos (GE e GC) apresentaram atitudes 

positivas relativamente a cada uma das dimensões analisadas, sendo que 

apresentaram atitudes menos positivas face à dimensão Futuro e, por outro lado, 

atitudes mais positivas face à dimensão Análise crítica. No final do ano letivo, após a 

implementação do programa de intervenção, as atitudes dos alunos mantiveram-se 

positivas, tendo-se verificado, para o GC e para o GE, diferenças significativas do pré-

teste para o pós-teste apenas ao nível da dimensão Análise crítica. Para esta dimensão 

verificou-se ainda que as mudanças de atitudes ocorridas em cada um dos grupos eram 

diferenciadas consoante o grupo. Este resultado revela o impacto do projeto PVC no 

desenvolvimento de competências nos alunos como a curiosidade e o espírito crítico 

pois, para os alunos do GC, as atitudes face a esta dimensão diminuíram 
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significativamente entre estes dois momentos enquanto que, as respostas dos alunos 

do GE, envolvidos nesta experiência educativa, foram mais positivas mostrando um 

impacto positivo do projeto a este nível. Adicionalmente, verificou-se em ambos os 

grupos, uma tendência positiva no que diz respeito à dimensão Futuro sugerindo uma 

influência de fatores externos ao projeto PVC, nomeadamente as perspetivas das 

famílias, face ao seguimento de percursos futuros relacionados com a ciência. 

Em suma, verificou-se que as atitudes face à ciência dos alunos de ambos os 

grupos eram positivas no início do ano letivo verificando-se, no pós-teste, uma mudança 

positiva nos alunos do GE em todas as dimensões analisadas enquanto que os alunos 

do GC revelaram atitudes também mais positivas face à dimensão Futuro e mais 

negativas em relação às dimensões Análise crítica e Afetiva, tendo o GE evidenciado 

um incremento significativamente mais positivo na dimensão Análise crítica. 

A corroborar estes resultados encontram-se as entrevistas conduzidas aos alunos 

e aos professores que revelaram que as dinâmicas pedagógicas promovidas no âmbito 

do projeto PVC promoveram o desenvolvimento de várias competências, em particular, 

a capacidade de reflexão, o espírito e o pensamento críticos dos alunos. 

Numa análise mais detalhada aos resultados da aplicação da escala de atitudes 

face à ciência conclui-se que as mudanças de atitudes entre os grupos não foram 

diferenciadas consoante o sexo apesar de terem emergido da análise dos resultados 

indicadores que revelaram que, para o GC, os rapazes apresentaram mudanças de 

atitudes mais favoráveis (ou menos desfavoráveis) do que as raparigas. Para ambos os 

grupos verifica-se, tal como sugere a literatura, que são os rapazes aqueles que 

apresentam mudanças mais positivas de atitudes relativamente à dimensão Futuro, 

revelando, assim, maiores perspetivas de prosseguirem carreiras profissionais em áreas 

científicas e tecnológicas. Para o GE, ao contrário do que se verificou no GC, as 

mudanças de atitudes das raparigas foram mais positivas nas dimensões Análise crítica 

e Afinidade, o que deixa indicadores de que esta experiência educativa promove 

atitudes mais positivas face à ciência em ambos os sexos, mas que contraria a 

tendência reportada na literatura de que são as raparigas que apresentam atitudes 

menos positivas. 

Averiguando a influência do ano de escolaridade nas mudanças de atitudes dos 

alunos face à ciência, concluiu-se que esta variável foi um fator que influenciou de forma 

significativa as diferenças entre grupos ocorridas nas dimensões Análise crítica e 

Afinidade. Em ambas as circunstâncias, verifica-se que os alunos mais novos envolvidos 
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no projeto PVC (7.º ano), revelaram mudanças positivas pelo seu envolvimento no 

projeto PVC, enquanto que os alunos do GC demonstraram mudanças negativas. Ainda 

no que diz respeito a estas dimensões, não se verificaram mudanças de atitudes entre 

grupos significativas para alunos do 8.º ano. Já para o 9.º ano de escolaridade, não se 

verificaram mudanças significativas de atitudes no que diz respeito à dimensão Análise 

crítica, contudo, relativamente à dimensão Afinidade, existiram diferenças significativas 

entre as mudanças de atitudes ocorridas no GC e no GE, tendo os alunos do GE 

demonstrado atitudes menos positivas no pós-teste, enquanto que se registou uma 

mudança positiva de atitudes no GC. 

Relativamente às atitudes dos alunos face à Físico-Química, foram definidas e 

analisadas as dimensões Comportamental, Afetiva, Motivacional e Utilidade e 

competências resultantes da aplicação como pré-teste e pós-teste da escala de atitudes 

face à disciplina de Físico-Química. No pré-teste, à partida para a implementação do 

programa de intervenção, os alunos de ambos os grupos apresentavam, em média, 

atitudes positivas para cada uma destas dimensões (contrariando as referências 

encontradas na literatura e citadas nos capítulos anteriores), sendo a dimensão Afetiva 

aquela em que os alunos apresentavam atitudes mais positivas. Comparando estes 

resultados com os resultados obtidos no pós-teste conclui-se que, à exceção da 

dimensão Motivacional para o GC, em todas as outras dimensões alunos apresentaram 

atitudes médias positivas. No entanto, verificam-se variações nas atitudes dos alunos 

do GC significativamente negativas em todas as dimensões analisadas do pré-teste 

para o pós-teste. Já no GE, verificaram-se mudanças de atitudes marginalmente 

positivas nas dimensões Comportamental e Utilidade de competências, e ligeiramente 

negativas nas restantes duas dimensões (Afetiva e Motivacional) apesar de nenhuma 

das mudanças registadas para o GE ser significativa. Da análise destes resultados 

concluiu-se ainda que as mudanças de atitudes face à disciplina de Físico-Química 

diferem consoante o grupo mostrando um impacto positivo do projeto PVC a este nível. 

Este impacto positivo referido não se deve a mudanças significativamente positivas nas 

atitudes dos alunos do GE do pré-teste para o pós-teste mas sim ao facto de contrariar 

a tendência de mudanças negativas de atitudes que ocorreram ao longo do ano letivo 

para os alunos do GC. Como refere a literatura, as abordagens pedagógicas 

implementadas ou os contextos explorados na aula podem ter uma grande influência 

nas atitudes dos alunos perante a disciplina. Assim, atendendo aos resultados 
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registados para o GC, urge uma reflexão acerca das práticas pedagógicas utilizadas 

comummente no ensino da Físico-Química. 

A dimensão Motivacional da escala de atitudes é aquela em que os alunos, 

sistematicamente, apresentaram atitudes menos positivas nos dois momentos de 

aplicação da escala atitudinal. No entanto, as entrevistas conduzidas aos alunos e 

professores e as notas de campo recolhidas forneceram indicadores importantes a este 

respeito. Os professores entrevistados referiram que notaram uma maior motivação dos 

alunos quando envolvidos nas dinâmicas do projeto PVC, sendo estes resultados 

corroborados pelas opiniões dos alunos e pelas observações feitas ao longo das várias 

etapas do projeto PVC. Estas evidências são, assim, contraditórias com os resultados 

dos alunos do GE na dimensão Motivacional. Uma vez que o reporte feito nas 

entrevistas e nas notas de campo se refere a questões motivacionais específicas 

relacionadas com as experiências educativas do projeto PVC, e as questões desta 

dimensão são demasiado genéricas em relação à disciplina, podendo justificar esta 

contrariedade de resultados. Adicionalmente, e tal como os professores referiram, esta 

contradição nas respostas dos alunos poderá também estar relacionada com o facto de 

muitos deles não terem considerado o projeto PVC como parte da disciplina de Físico-

Química. Vários fatores poderão explicar o facto de alguns alunos não terem 

percecionado o projeto PVC como uma parte integrante das aulas da disciplina de 

Físico-Química, nomeadamente: o carácter longitudinal do projeto, cuja implementação 

coincidiu com momentos de lecionação quer da componente de Química, quer da 

componente de Física da disciplina; o envolvimento dos alunos em vários momentos 

extra-aula; o facto de muitos dos conteúdos explorados no projeto não se enquadrarem 

diretamente no currículo da disciplina ou não estarem absolutamente sincronizados com 

a lecionação da mesma; ou o facto de que o desempenho dos alunos no projeto não 

contribuía para a sua avaliação sumativa.  

Outros fatores, como o sexo ou o ano de escolaridade, tal como reporta a 

literatura, podem influenciar as atitudes ou as mudanças de atitudes dos alunos. No 

entanto, as conclusões reveladas são muitas vezes inconsistentes. Por esse motivo, 

também a análise dos resultados da aplicação da escala de atitudes face à disciplina de 

Físico-Química. foi conduzida no sentido de se averiguarem eventuais diferenças ao 

nível do sexo e do ano de escolaridade dos participantes. Desta análise, concluiu-se 

que as mudanças de atitudes dos rapazes do GC, em todas as dimensões analisadas, 

foram menos negativas do que as mudanças de atitudes para as raparigas. Já para o 
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GE verificou-se que apenas na dimensão Comportamental, os rapazes revelaram uma 

mudança de atitudes superior às raparigas. Por outro lado, nas restantes dimensões 

desta escala, verificou-se que as raparigas revelaram uma variação de atitudes sempre 

superior à dos rapazes. Apesar das diferenças nas mudanças de atitudes encontradas 

entre os grupos, apenas na dimensão Afetiva esses resultados são significativamente 

diferentes consoante o sexo, tendo as raparigas manifestado maior afetividade pela 

disciplina. 

Relativamente às diferenças de atitudes, do pré-teste para o pós-teste, entre os 

grupos consoante o ano de escolaridade, verifica-se que é ao nível da dimensão 

Motivacional que se encontram as diferenças mais significativas. Para esta dimensão 

verificam-se diferenças significativas nas mudanças de atitudes entre os alunos do 7.º 

ano, de ambos os grupos, com os alunos do GC a registarem atitudes significativamente 

mais negativas no pós-teste do que os alunos do GE. Pelo contrário, os alunos do 9.º 

ano do GC registaram uma mudança positiva de atitudes do pré-teste para o pós-teste, 

enquanto as atitudes dos alunos do 9.º ano do GE, no pós-teste, foram mais negativas. 

Por outro lado, as mudanças de atitudes dos alunos do 8.º ano foram ligeiramente mais 

negativas no GC, tendo o GE registado atitudes mais positivas nesta dimensão. Ao nível 

das outras dimensões da escala de atitudes face à disciplina de Físico-Química, apesar 

de não terem sido registadas diferenças significativas relativamente ao ano de 

escolaridade, verificaram-se ainda algumas tendências que sugerem o impacto positivo 

do envolvimento dos alunos dos 7.º e 8.º ano de escolaridade no projeto PVC. Assim, é 

de referir que as mudanças de atitudes dos alunos do GE destes anos de escolaridade 

são sempre mais positivas (ou menos negativas) do que aquelas verificadas para os 

alunos do GC. Ao nível dos alunos do 9.º ano, como apenas participaram neste estudo 

duas turmas deste ano – uma no GE e uma no GC – tendo a amostra selecionada uma 

dimensão muito inferior à dos restantes anos de escolaridade, os resultados 

encontrados apresentaram tendências diferentes nas várias dimensões, não sendo, por 

isso, este ano de escolaridade um bom indicador comparativo. 

Ainda em resposta a esta questão de investigação foram analisadas as atitudes 

dos alunos face ao ambiente e à problemática do lixo marinho, cuja escala foi aplicada 

no início e no final da implementação do programa de intervenção, ao GC e ao GE. As 

atitudes dos alunos às dimensões definidas e analisadas nesta escala – Coletiva, 

Pessoal, Reciclagem/Reutilização e Microplásticos – demonstraram ser as mais 

positivas das três escalas atitudinais aplicadas tendo sido também aquelas cujas 
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mudanças foram sempre positivas ao longo do ano letivo. Na escala aplicada como pré-

teste, os alunos revelaram atitudes mais positivas na dimensão Coletiva tendo a 

dimensão Pessoal apresentado das atitudes menos positivas. Estes resultados 

evidenciam que os alunos reconhecem e estão sensíveis para as atitudes, hábitos e 

comportamentos pró-ambientais que deveriam ser adotados, mas quando questionados 

se, concretamente, punham em prática essas ideias, as respostas dadas não foram tão 

positivas. Pelo mesmo motivo, também se verificou que as atitudes face à dimensão 

Comportamental se apresentaram menos positivas quando comparadas com a 

dimensão Coletiva. Por fim, a dimensão Microplásticos por ser referente a um assunto 

que os alunos e os professores, nas entrevistas conduzidas, revelaram ser novidade 

para a maioria dos participantes, apresenta, em geral, resultados menos positivos, pois, 

apesar dos esforços levados a cabo, os alunos demonstraram não ter uma opinião tão 

bem formada quanto a este assunto em comparação com outras temáticas ambientais 

exploradas como, por exemplo, a poluição ambiental por plásticos. No global, da análise 

das atitudes dos alunos do GE e do GC face ao ambiente e à problemática do lixo 

marinho, concluiu-se que os alunos do GE apresentavam atitudes ligeiramente mais 

positivas em todas as dimensões apresentadas. 

Atendendo às mudanças de atitudes do pré-teste para o pós-teste, verificou-se, 

para o GC, a existência de diferenças significativas nas dimensões Coletiva e Pessoal 

com estes alunos a apresentarem uma mudança negativa de atitudes face à primeira 

dimensão e uma variação positiva face à dimensão Pessoal. Relativamente à dimensão 

Pessoal, esta mudança de hábitos e comportamentos pessoais nos alunos do GC 

poderá ter tido influência do projeto PVC, uma vez que as suas atividades de 

consciencialização e divulgação dos resultados do projeto foram abertas a toda a 

comunidade escolar e, como tal, poderá ter contribuído para a consciencialização de 

outros alunos para além do GE. Por outro lado, no GE, verificaram-se mudanças 

significativamente positivas em todas as dimensões atitudinais analisadas, sendo este 

um ótimo indicador do impacto desta experiência educativa ao nível da 

consciencialização dos alunos para a problemática do contexto subjacente. A este 

respeito, importa ainda salientar que a mudança mais positiva de atitudes ocorreu ao 

nível da dimensão Pessoal sendo isso um bom indicador da mudança de 

comportamentos pelos alunos, tal como estes, nas entrevistas, indicaram ter ocorrido. 

Como a literatura refere, é fácil promover a consciencialização para as problemáticas 

ambientais, sendo a promoção de mudanças de hábitos e de comportamentos a parte 
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mais difícil de alcançar. No entanto, constata-se que o projeto PVC promoveu não só 

mudanças comportamentais dos alunos, como também das suas famílias pela 

motivação contagiante destes alunos para com a temática explorada. Assim, espera-se 

que esta intenção comportamental perdure além do término do projeto.  

Contudo, apesar das mudanças de atitudes em cada uma das dimensões ter sido 

sempre superior para o GE, apenas na dimensão Comportamental é que se pode 

afirmar que as mudanças de atitudes ocorridas entre o pré-teste e o pós-teste foram, do 

ponto de vista estatístico, diferenciadas consoante o grupo.  

No que às mudanças de atitudes consoante o sexo diz respeito, verificou-se que, 

as raparigas apresentam, tendencialmente, mudanças de atitudes mais positivas (ou 

menos negativas) do que os rapazes em ambos os grupos. A exceção ocorreu, no GC, 

na dimensão Pessoal, em que são os rapazes que apresentam uma mudança de 

atitudes face a esta dimensão superior à mudança verificada nas raparigas. No entanto, 

atendendo à análise estatística conduzida, concluiu-se que o sexo não é um fator que 

promove diferenças significativas nas mudanças de atitudes dos alunos face ao 

ambiente e à problemática do lixo marinho. 

Atendendo também às diferenças nas mudanças de atitudes dos alunos dos 

vários anos de escolaridade, quando comparados os resultados de ambos os grupos, 

conclui-se que os alunos do GE, em cada ano de escolaridade, apresentam mudanças 

de atitudes mais positivas do que os alunos do GC para cada uma das quatro dimensões 

analisadas. No entanto, também não foram encontradas diferenças significativas nas 

mudanças de atitudes dos alunos consoante o ano de escolaridade. Importa ainda 

realçar que, no GE, apenas na dimensão Microplásticos, para os alunos do 7.º ano é 

que as mudanças de atitudes se revelaram menos positivas no pós-teste. No entanto, 

as entrevistas conduzidas a alguns alunos deste ano de escolaridade sugerem 

indicadores contraditórios relativamente a este assunto, pois os alunos revelaram que a 

sua participação no projeto PVC contribuiu para a consciencialização ambiental e, em 

particular, para a questão poluição dos ambientes marinhos por microplásticos. Assim, 

no futuro, poderia ser relevante conduzir estudos complementares no sentido de se 

averiguar melhor as diferenças encontradas entre estes resultados. 

Os resultados do desempenho dos alunos no teste de conhecimentos e no teste 

de retenção de conhecimentos, complementados com os dados da análise das 

entrevistas aos professores permitiram dar resposta à questão de investigação 3. De 

que forma a participação dos alunos no projeto de ciência cidadã PVC contribuiu para a 
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aprendizagem (conceptual e processual) dos conteúdos de Química nele explorados? 

Ao nível da aprendizagem conceptual, concluiu-se que os alunos obtiveram um 

desempenho Bom no teste de conhecimentos onde, para além de questões acerca de 

conteúdos do projeto PVC previamente lecionados na disciplina de Físico-Química, se 

apresentavam também questões como relacionadas com conteúdos de Química 

explorados pelos alunos pela primeira vez no âmbito do projeto. Atendendo à análise 

dos resultados do teste de conhecimentos, concluiu-se que, independentemente do ano 

de escolaridade, os alunos apresentaram maiores dificuldades em questões 

relacionadas com a Química dos polímeros, que, como referido nas notas de campo e 

pelos professores nas entrevistas, não houve tempo letivo disponível para que os alunos 

pudessem explorar, de uma forma adequada, as atividades propostas relacionadas com 

estes conteúdos, pois os professores referiram que o currículo da disciplina de Físico-

Química é bastante extenso e que tiveram dificuldades em enquadrar todas as 

atividades do projeto PVC. Concluiu-se também que os alunos apresentavam maiores 

dificuldades em questões relacionadas com a composição quantitativa de soluções, pela 

falta de domínio de competências matemáticas, como muitas vezes revelado pelos 

próprios. Ainda assim, conclui-se que esta experiência educativa contribuiu para a 

consolidação de aprendizagens previamente realizadas, bem como para a 

aprendizagem de conteúdos de Química que não se encontram enquadrados no 

currículo da disciplina. No teste de conhecimentos, os rapazes apresentaram um 

desempenho ligeiramente superior às raparigas apesar das diferenças encontradas não 

serem significativas consoante o sexo dos alunos. Atendendo a que foram as raparigas 

aquelas que evidenciaram mudanças de atitudes mais favoráveis face à disciplina de 

Físico-Química (apesar de também não terem sido verificadas diferenças significativas 

entre as mudanças de atitudes dos rapazes e das raparigas), estes resultados sugerem 

que não parece existir uma correlação forte entre as mudanças mais favoráveis de 

atitudes dos alunos e o seu desempenho face à disciplina. De igual modo, também o 

desempenho dos alunos no teste de conhecimentos não difere significativamente 

consoante o ano de escolaridade, pois a maioria das questões apresentadas focavam-

se nos conteúdos de Química novos explorados no âmbito do projeto PVC para todos 

os anos de escolaridade.  

O teste de retenção de conhecimentos foi aplicado para averiguar se houve 

retenção dessas aprendizagens após um período de quatro a seis meses, sem retomar 

a exploração formal dos conteúdos abordados no projeto PVC. Neste teste de retenção 
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de conhecimentos os alunos revelaram um desempenho significativamente inferior 

àquele alcançado no teste de conhecimentos, mas ainda assim esse desempenho foi 

Suficiente o que é um indicador muito positivo de que esta experiência educativa 

contribuiu para a realização de aprendizagens que perduraram mesmo após o final do 

projeto e do contacto com a abordagem formal dos conteúdos. Desta análise, conclui-

se que, tal como se verificou no teste de conhecimentos, o pior desempenho foi 

alcançado em questões relacionadas com a Química dos polímeros, da acidez e da 

composição quantitativa de soluções. No que diz respeito à acidez e aos polímeros, a 

diferença entre o desempenho dos alunos no teste de conhecimentos e no teste de 

retenção de conhecimentos não foi tão acentuada, podendo concluir-se que a 

aprendizagem foi significativa para os alunos que a conseguiram realizar. No entanto, 

também nas questões relacionadas com a turbidez e a salinidade, os alunos revelaram 

fracos desempenhos sugerindo que a aprendizagem destes conteúdos não se revelou 

significativa. Este facto poderá ser explicado pela memorização destes conteúdos pois 

a sua aplicação no âmbito do projeto não exigia a plena compreensão destes conteúdos 

uma vez que a correta execução do protocolo experimental possibilitava a determinação 

destes parâmetros de qualidade das águas costeiras. À semelhança do teste de 

conhecimentos, também no teste de retenção de conhecimentos se verificou um 

desempenho dos rapazes ligeiramente superior ao desempenho das raparigas. 

Contudo, ao nível do sexo as diferenças encontradas no desempenho dos alunos neste 

teste de aferição de conhecimentos não foram significativas. Pode ainda considerar-se 

que o desempenho dos alunos no teste de retenção de conhecimentos é mais 

diferenciado consoante o ano de escolaridade comparativamente com o teste de 

conhecimentos. 

A análise das entrevistas conduzida permitiu concluir que os alunos, em geral, 

consideraram os conteúdos abordados de difícil aprendizagem, em especial, para os 

alunos do 7.º ano (cujo domínio da Química é, intrinsecamente, menor), mas que esta 

experiência foi uma forma de promover novas perspetivas para o mundo da Química e 

para o ensino da Química, através da recolha e análise da qualidade das águas e da 

partilha destes resultados com a comunidade científica na abordagem de ciência cidadã 

do projeto. Adicionalmente, contribuiu também, pela abordagem da aprendizagem 

baseada em contextos, para a atribuição de significado às aprendizagens realizadas.  

Ao nível processual, a análise das entrevistas aos professores e aos alunos, bem 

como das notas de campo recolhidas, permite concluir que esta experiência educativa 
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promoveu a aprendizagem de técnicas, materiais e regras laboratoriais em Química. 

Esta experiência contribuiu também para o desenvolvimento de competências 

essenciais para o trabalho em laboratório, como a autonomia promovida pela utilização 

dos kits pedagógicos desenvolvidos e o trabalho em equipa. Também se pode fazer 

referência à promoção das competências digitais, dada a necessidade de utilização de 

computadores, tablets ou smartphones como interface para a utilização do microscópio 

digital para deteção de microplásticos ou para a partilha dos resultados da qualidade 

das águas costeiras na plataforma de ciência cidadã EarthEcho Water Challenge. 

Globalmente, concluiu-se que o programa de intervenção teve um impacto positivo 

ao nível da aprendizagem significativa dos conteúdos de Química explorados, bem 

como no desenvolvimento de competências e de capacidades ao nível laboratorial. No 

entanto, atendendo ao impacto menos positivo na aprendizagem de alguns conteúdos 

relacionados, em particular, com a Química dos polímeros, exige-se uma reflexão 

acerca do desenho do programa de intervenção, para que, numa implementação futura, 

haja lugar para a consolidação conveniente dos conteúdos explorados. 

Em resposta à questão de investigação 4. Como é que os alunos e professores 

coadjuvantes significam a sua participação no projeto de ciência cidadã PVC? Podemos 

afirmar que o projeto PVC, para além dos contributos já referidos, teve ainda um impacto 

muito positivo nos professores coadjuvantes. Estes reconheceram o projeto como uma 

mais-valia que contribuiu, ao nível da sua formação profissional, para a dinamização 

das práticas pedagógicas e para a aquisição de conhecimentos acerca da Química 

subjacente aos contextos da qualidade da água e do lixo marinho. Os materiais e os 

recursos fornecidos que possibilitaram a continuidade da implementação das atividades 

do projeto PVC, após a conclusão desta investigação foram também um aspeto muito 

significativo do projeto que os professores referiram. Adicionalmente, os professores 

reconhecem as potencialidades de interdisciplinaridade que esta experiência educativa 

proporciona e que contribuem para atender aos objetivos propostos nas Aprendizagens 

Essenciais da disciplina e na flexibilidade curricular exigida no âmbito do Programa de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular em que os professores revelaram sentir, em geral, 

muitas dificuldades em desenvolver um projeto com estas características. 

Os alunos reconheceram também como muito positiva a sua participação no 

projeto PVC pois referiram que esta promoveu o desenvolvimento de competências 

como, por exemplo, o espírito e o pensamento crítico (tal como corroborado pelos 

resultados da análise da dimensão Análise crítica da escala de atitudes face à ciência) 
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e a motivação para as atividades propostas, em especial, as atividades de carácter 

prático-laboratorial porque lhes permitiu também contribuir para a comunidade científica 

com os seus resultados. Foi referido ainda, pelos alunos e professores, que as 

dinâmicas promovidas por esta experiência fomentaram o desenvolvimento de 

competências de trabalho em equipa, de reflexão e de comunicação, argumentação e 

discussão de ideias entre pares, que tal como indicado nos referenciais do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, são consideradas competências essenciais 

na formação dos alunos do século XXI. 

Deste modo, tal como referido pelos professores, pode concluir-se que as 

atividades desenvolvidas no projeto PVC contribuíram para a capacitação profissional 

dos professores em novas abordagens pedagógicas para promoverem, tal como os 

alunos também reconheceram, não só a aprendizagem da Química, mas também o 

desenvolvimento de competências várias, no sentido de atenderem aos objetivos 

propostos nas orientações de ensino para o 3.º Ciclo do Ensino Básico.  

Assim, atendendo às respostas apresentadas às questões de investigação, 

podemos concluir que as abordagens de ciência cidadã no domínio da Química, em 

particular se contextualizadas com situações atuais e relevantes para os participantes, 

apresentam um elevado potencial pedagógico ao nível da aprendizagem e da promoção 

de atitudes face à Química e de competências essenciais para os alunos do século XXI. 

Adicionalmente, constata-se que a experiência educativa implementada, promoveu 

também a consciencialização dos alunos (e que também se estendeu às suas famílias) 

para as problemáticas ambientais abordadas, bem como a sua sensibilização para a 

importância da Química na sociedade, em particular, no combate à problemática da 

poluição dos oceanos por plásticos, tendo sido uma experiência significativa para alunos 

e para professores envolvidos.  

Assim, retiradas as conclusões essenciais desta investigação, fazemos, de 

seguida, uma breve reflexão acerca das limitações encontradas ao longo de todo este 

percurso. 

 

 

9.3. Limitações do estudo e possíveis otimizações das experiências 

educativas desenvolvidas 

Após a auscultação dos professores coadjuvantes nas entrevistas e feita uma 

reflexão sobre a implementação do programa de intervenção, são evidentes algumas 
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limitações do estudo realizado e emergiram algumas sugestões que poderiam ajudar a 

otimizar a qualidade da investigação conduzida. 

O projeto PVC foi desenhado para envolver os alunos do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico numa dinâmica de ensino e de aprendizagem transversal aos três anos de 

escolaridade deste ciclo. No entanto, devido à organização curricular da disciplina de 

Físico-Química, é comum que, nos 7.º e 9.º anos, a Química seja lecionada na segunda 

metade do ano letivo, enquanto que, para o 8.º ano, a lecionação da Química seja feita 

na primeira metade. Como o projeto PVC teve uma aplicação longitudinal ao ano letivo, 

este desfasamento esteve sempre presente e fez com que as atividades inerentes ao 

projeto PVC não se enquadrassem, da forma mais adequada nas práticas letivas da 

componente de Química, tendo os alunos, como referido na análise das entrevistas, 

encarado o projeto PVC como uma atividade desconexa da disciplina de Físico-

Química. Também o facto de o projeto estar pendente das condições climatéricas para 

a recolha, em segurança, das águas costeiras dificultou a sincronização do projeto com 

as aulas de Físico-Química. Assim, para que a integração do projeto PVC nas dinâmicas 

letivas tivesse maior impacto, seria de considerar a possibilidade de nos três anos de 

escolaridade envolvidos no projeto PVC, a lecionação da componente de Química 

decorrer no mesmo momento (idealmente na segunda metade do ano letivo para que a 

recolha de água pudesse ser realizada com melhores condições de segurança). A este 

respeito, os professores revelaram também que consideravam importante que as fases 

de implementação do projeto pudessem ter sido planeadas em conjunto, para que os 

conteúdos explorados no projeto PVC que se cruzam com o currículo de Química, 

pudessem ser explorados em momentos mais oportunos atendendo ao seu 

planeamento das aulas. Este é um aspeto que poderia, mais facilmente, ser 

ultrapassado, se o programa de intervenção se focasse mais especificamente em cada 

um dos anos de escolaridade. 

Os professores referem ainda um outro aspeto menos positivo do projeto PVC, 

que se relaciona com a carga adicional de trabalho que lhes foi exigida e que, a somar 

às restantes tarefas docentes, impediu uma melhor e mais aprofundada exploração de 

alguns dos conteúdos, nomeadamente daqueles que não se encontravam diretamente 

relacionados com o currículo da disciplina. Apesar de todos os recursos educativos e 

instrumentos de avaliação terem sido desenvolvidos por nós, alguns professores 

consideraram que a sua implementação e a gestão das várias dinâmicas propostas 

(como, por exemplo, a organização das saídas de campo) lhes exigia mais trabalho e 
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tempo, referindo que dificultou a conclusão da lecionação do currículo da disciplina. 

Assim, voltando à ideia de que se o programa de intervenção estivesse focado 

especificamente em cada um dos anos de escolaridade, a sua integração com os 

conteúdos do currículo da disciplina poderia ser maior e, portanto, nas dinâmicas 

propostas incluía-se a exploração das Aprendizagens Essenciais da disciplina. Contudo, 

atendendo à abordagem de ciência cidadã subjacente a este projeto de investigação, 

pretendia-se, do ponto de vista pedagógico, ir mais além dos conteúdos explorados no 

currículo de Química, para adequar esta experiência educativa ao contexto explorado. 

Ainda relativamente ao planeamento do programa de intervenção, os professores 

consideraram que este deveria ter-lhes sido apresentado no final do ano letivo 

2017/2018 para que, no planeamento das atividades anuais para o ano letivo seguinte 

já estivessem contempladas e aprovadas as atividades do projeto PVC, nomeadamente, 

a saída de campo que envolveu uma maior logística por parte de professores e escolas. 

De facto, este foi nosso intuito. Contudo, apesar de termos começado a estabelecer 

contacto com vários professores ainda durante o mês de junho de 2018, destes 

contactos iniciais não resultou nenhuma parceria profícua para a implementação do 

projeto PVC. Assim, tivemos necessidade de continuar a estabelecer contactos durante 

os meses seguintes pelo que as colaborações estabelecidas só se viriam a firmar já no 

início do ano letivo, provocando a necessidade de ajustar o planeamento anual de 

atividades das turmas adicionando, assim, uma maior carga de trabalho burocrático para 

os professores. 

Ao nível do desenho das atividades propostas, e refletindo um pouco acerca dos 

resultados obtidos e das opiniões transmitidas quer pelos alunos participantes, quer 

pelos professores, constatou-se que, as tarefas online foram consideradas excessivas 

e que se prolongaram por um grande intervalo de tempo (que, como já foi justificado, se 

deveu à necessidade de se envolver os alunos nos contextos explorados no projeto até 

que as condições climatéricas fossem mais favoráveis para se realizarem as saídas de 

campo em segurança). Este facto, contribuiu também para uma diminuição do número 

de participações dos alunos nas últimas tarefas online. Assim, e visto que as atividades 

prático-laboratoriais despertaram maior interesse, motivação e envolvimento dos 

alunos, poderia ter sido vantajoso intercalar as tarefas online com algumas atividades 

práticas, pertinentes para os temas explorados nas tarefas online, para que os alunos 

se mantivessem mais motivados e as suas contribuições para o projeto fossem mais 

frequentes e profícuas. 
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Durante a realização das atividades prático-laboratoriais de deteção da presença 

de microplásticos nas águas costeiras recolhidas, notou-se a necessidade de existirem 

microscópios digitais disponíveis para todos os grupos de trabalho para que a dinâmica 

pedagógica fluísse melhor em toda a turma. Por este ser dos constituintes mais caros 

do kit pedagógico desenvolvido para a recolha e análise das águas costeiras e para a 

deteção da presença de microplásticos, apenas se incluiu um microscópio digital por kit, 

desenvolvendo outras dinâmicas do projeto paralelas para os grupos que não 

estivessem, naquele momento, a utilizar o microscópio. No entanto, após a observação 

destas dinâmicas prático-laboratoriais, considera-se que esta decisão causou uma 

grande dispersão do foco dos alunos nesta atividade. 

Também da reflexão acerca da implementação da etapa de divulgação dos 

resultados e de comunicação científica promovida pelo projeto PVC, podemos referir 

algumas sugestões de melhoria. Nesta etapa, verificou-se que apenas alguns dos 

alunos participantes no projeto PVC colaboraram ativamente na organização das 

exposições dos pósteres e infografias de consciencialização ambiental elaborados pelos 

colegas e participaram nas palestras nas escolas organizadas no âmbito do projeto 

PVC. Assim, no sentido de promover o envolvimento de um maior número de alunos, 

visando o desenvolvimento de competências de comunicação, poderia ter sido 

relevante, por exemplo, a organização de um ciclo de palestras relacionadas com os 

contextos explorados ao longo do projeto PVC, para dar oportunidade a um maior 

número de alunos se envolverem nestas dinâmicas e também para possibilitar o 

estreitamento de laços entre a escola e a sua comunidade.  

Neste sentido, também o envolvimento dos alunos no processo de produção 

científica, nomeadamente, através da abordagem de ciência cidadã pretendida para 

esta investigação poderia ter sido explorado de forma mais aprofundada. O seu 

envolvimento na ciência cidadã através da partilha dos resultados da análise da 

qualidade das águas costeiras na plataforma EarthEcho Water Challenge mostrou-se 

muito superficial pois os alunos desconhecem o seu real contributo para a comunidade 

científica. Deste modo, poderia ter sido vantajoso que os alunos contactassem mais de 

perto com instituições regionais que desenvolvessem os seus trabalhos no âmbito da 

qualidade das águas costeiras e da presença de microplásticos nessas águas (como, 

por exemplo, o CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – 

ou o CMIA – Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental) para conhecerem qual 

o seu contributo para a comunidade científica. 
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Atendendo aos resultados positivos obtidos relativos à implementação do projeto 

PVC, e a algumas das suas limitações, bem como das sugestões de melhoria que aqui 

referimos, consideramos que ficam abertas novas portas para a exploração futura das 

dinâmicas, tarefas e recursos apresentados ao longo desta tese. Neste sentido, na 

secção seguinte, deixam-se algumas sugestões para futuras investigações a 

desenvolver na linha do programa de intervenção aqui descrito. 

 

 

9.4. Sugestões para futuras investigações 

Como referimos no capítulo III, a avaliação do potencial de abordagens de ciência 

cidadã no ensino da Química, ainda não está explorada com grande extensão na 

literatura (Harlin et al., 2018). Assim, no sentido de contribuir para um maior 

conhecimento neste campo, futuros projetos focados na avaliação do impacto ao nível 

pedagógico das abordagens de ciência cidadã perfilam-se como essenciais. Também 

para se conhecer melhor o contributo destas abordagens para a promoção da literacia 

científica dos alunos e do desenvolvimento da dimensão afetiva face à escola e à 

disciplina, novos estudos se revelam importantes. 

Atendendo aos resultados positivos obtidos com o projeto PVC e às sugestões de 

melhoria da sua implementação referidas, consideramos que ficam abertas portas para 

dar continuidade à exploração do projeto PVC junto de alunos do ensino secundário (ou 

mesmo do ensino superior) onde os conteúdos relacionados com a qualidade das águas 

e com os polímeros pudessem ser explorados com maior profundidade. De igual modo, 

o projeto PVC poderia também ser ajustado (tendo a exploração da Química uma 

profundidade menor) para que a sua implementação se adequasse aos níveis de 

escolaridade mais baixos e, assim, se poder conduzir um estudo transversal aos vários 

ciclos de estudos, para se conhecerem as diferenças, em particular ao nível das atitudes 

dos alunos face à ciência e às problemáticas ambientais. Neste sentido, e na linha da 

sugestão deixada pelos participantes, o projeto também poderia ser alargado ao público 

em geral para envolver as comunidades, em especial, as comunidades costeiras na 

monitorização da qualidade das águas costeiras e/ou na quantificação da presença de 

microplásticos nas praias. 

Tendo em conta que o número de projetos de ciência cidadã educacionais começa 

a aumentar, mas que, ainda assim, têm uma expressão muito pouco significativa junto 

da comunidade científica, seria interessante estudar o impacto do envolvimento regular 
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dos alunos nestas dinâmicas ao longo do seu percurso escolar para, deste estudo 

longitudinal, se compreender melhor o contributo da ciência cidadã para o 

desenvolvimento da literacia científica dos alunos e qual o seu impacto na escolha de 

percursos futuros dos alunos relacionados com a ciência e com a tecnologia. 

Adicionalmente, faria ainda sentido que o projeto PVC fosse implementado numa 

amostra maior, e de maior dispersão geográfica para se compreender se o contexto da 

qualidade das águas costeiras e da sua poluição por plásticos e por microplásticos 

desperta igual interesse e mudanças atitudinais junto dos alunos das diferentes regiões, 

por exemplo, o litoral e o interior. Faria também sentido, no futuro, fazer uma avaliação 

mais sistemática das competências específicas, como o espírito crítico, a argumentação 

e a comunicação desenvolvidas no âmbito do projeto PVC. Também a implementação 

das sugestões de melhoria ao projeto PVC enunciadas pelos professores (tal como 

referido na secção anterior) poderiam contribuir para um maior impacto do projeto PVC 

ao nível da aprendizagem e do desenvolvimento de atitudes e de competências nos 

alunos. 

Seria igualmente importante que no futuro, fosse feita uma avaliação mais 

sistemática dos recursos produzidos ao longo do projeto PVC, em particular dos kits 

pedagógicos de recolha e análise de parâmetros físico-químicos e deteção de 

microplásticos nas águas costeiras (Araújo et al., 2020) e de identificação qualitativa de 

plásticos recolhidos nas praias, no sentido de se obter mais indicadores sobre a 

qualidade destes recursos, de se promover a sua otimização e de se expandir os limites 

da sua utilização, como, por exemplo, a inclusão da análise de outros parâmetros 

relevantes para a qualidade das águas, de outros procedimentos mais precisos para a 

deteção de microplásticos ou a identificação de outros polímeros para além daqueles 

que o atual kit pedagógico permite. 

Como referido na secção anterior, seria também interessante averiguar de que 

modo um maior e mais próximo envolvimento dos alunos com a comunidade científica 

e com as suas investigações contribui para o desenvolvimento do conhecimento e da 

literacia científica nas suas várias dimensões. A este propósito poderia também ser 

conduzida uma avaliação mais sistemática das dimensões da literacia científica, e da 

literacia química em particular, potenciadas pelo envolvimento dos alunos em projetos 

de ciência cidadã educacionais. 

Um outro aspeto que consideramos relevante ser alvo de um estudo mais 

sistemático é a exploração da dinâmica apresentada nesta tese, enquadrada com outros 
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contextos educacionais relevantes e atuais atendendo aos interesses das comunidades 

locais. Assim, projetos de ciência cidadã semelhantes, poderiam ser desenvolvidos em 

colaboração próxima entre os cientistas e as comunidades no sentido de se monitorizar 

a qualidade das águas ribeirinhas e subterrâneas em regiões próximas de focos de 

contaminação, a qualidade do ar nas escolas devido, por exemplo, à presença de rádon 

ou de partículas de amianto, ou a qualidade dos solos para potenciar as práticas 

agrícolas. Deste modo, para além do envolvimento dos alunos em contextos que lhes 

podem ser próximos e relevantes para as suas comunidades, os projetos desenvolvidos 

podem também ter uma forte interdisciplinaridade potenciando o desenvolvimento de 

várias competências. 

Por fim, da experiência recolhida pela implementação do projeto PVC, constata-

se a relevância da colaboração estreita entre professores e investigadores envolvidos 

nas várias etapas de desenho e de implementação dos projetos de investigação para 

que as dinâmicas possam ir ao encontro, quer dos objetivos de investigação (desejados 

pelos investigadores), quer dos objetivos pedagógicos (desejados pelos professores) e, 

assim, todo o envolvimento dos alunos no projeto seja mais proveitoso pois, como 

referido na secção anterior, a integração adequada do projeto de ciência cidadã nas 

práticas letivas poderia ter potenciado a obtenção de resultados mais positivos, 

nomeadamente ao nível das atitudes dos alunos perante a aula de Físico-Química. 

Assim, a curto prazo, pretendemos concretizar algumas das propostas de 

investigações futuras aqui apresentadas, nomeadamente no que diz respeito à 

otimização dos recursos desenvolvidos e ao desenho de um novo projeto atendendo às 

sugestões de melhoria referidas pelos professores coadjuvantes no projeto PVC. 

 

 

9.5. Reflexões finais 

A conclusão da presente tese representa o culminar de um longo percurso que foi 

desafiante, interessante e enriquecedor ao nível pessoal e académico. Assim, é com 

verdadeira satisfação que vemos concretizados muitos dos desafios que, inicialmente, 

nos propusemos e que orientaram toda a investigação aqui descrita. 

Atendendo às conclusões e à resposta obtidas para as questões de investigação, 

fica a convicção que a experiência educativa levada a cabo com a implementação do 

projeto PVC é uma mais-valia para os alunos, em particular para os alunos do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico, ao nível da aprendizagem dos conteúdos de Química e da promoção 
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de algumas atitudes mais positivas face à ciência e face à disciplina de Físico-Química. 

Esta experiência educativa contribui fortemente para a literacia ambiental dos alunos, 

nomeadamente no que às atitudes e comportamentos diz respeito. Também ao nível do 

desenvolvimento de competências nos alunos, os vários indicadores recolhidos ao 

longo desta investigação mostram que o programa de intervenção tem potencial para 

promover um conjunto de competências identificadas como essenciais no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (DGE, 2017), como o espírito crítico, o 

trabalho em equipa, a comunicação e a argumentação e, mais especificamente, ao nível 

do trabalho prático-laboratorial na disciplina de Química. 

Na linha dos novos caminhos trilhados pela comunidade científica, 

nomeadamente, no que à recente perspetiva de Investigação e Inovação Responsáveis 

(RRI Tools, 2020) diz respeito, o envolvimento da sociedade no processo de produção 

científica e na inovação tecnológica tem também estendido os seus ramos à educação 

em ciências. Estas abordagens, como por exemplo, a ciência cidadã, que conta com um 

forte contributo e envolvimento dos cidadãos em geral e dos alunos em particular na 

investigação científica responsiva para a sociedade, promovem junto dos alunos a 

aprendizagem e a literacia científica. Assim, a nossa investigação, abriu caminho para 

o estudo e compreensão do potencial pedagógico da ciência cidadã na área da Química 

uma vez que esta ainda é uma das áreas científicas com menos presença no campo 

dos projetos educacionais de ciência cidadã (Follett & Strezov, 2015; Hecker et al., 

2018a). 

Apesar dos indicadores promissores recolhidos da implementação do programa 

de intervenção, várias foram as limitações à sua implementação plena, tal como 

inicialmente planeado, e que deixam em aberto novas portas investigativas para o futuro 

tal como já foi enumerado ao longo deste último capítulo. 

O trabalho laboratorial é central na compreensão de qualquer ciência, mas, pela 

natureza da Química, este adquire para a aprendizagem desta disciplina uma 

importância adicional (ACS, 2020). A experiência educativa que se descreve nesta tese, 

para além de ter um forte carácter prático-laboratorial, possibilita o envolvimento dos 

alunos na ciência e na investigação ao mesmo tempo que exploram contextos 

relevantes e atuais para a comunidade. Estes são fatores que advogam a favor da 

continuidade da implementação desta experiência educativa. Consideramos também 

que esta foi uma experiência muito enriquecedora e, atendendo ao feedback tão positivo 

recebido dos professores, alunos participantes, escolas e mesmo pelo reconhecimento 
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pela Inspeção-Geral da Educação e Ciências do contributo do projeto PVC para o 

estímulo nas “crianças e alunos o gosto pelas ciências e pela investigação”, reforçamos 

a intenção de dar continuidade a esta experiência educativa, pelo menos em algumas 

das investigações futuras projetadas no subcapítulo anterior. Para além disso, ao nível 

pessoal, importa referir que ao longo da condução desta investigação, se viveram 

experiências e se ultrapassaram desafios que contribuíram para o desenvolvimento de 

competências técnicas no domínio da investigação em educação em ciências e do 

trabalho laboratorial e de competências nos domínios científico e pedagógico, pelo que 

a continuidade desta linha de investigação seria uma oportunidade única de crescimento 

também ao nível profissional.  

Assim, resta-nos terminar com a certeza de que teremos motivação para dar 

continuidade e melhorar o trabalho até aqui realizado e, como tal, concretizar, pelo 

menos, algumas das propostas de investigação enunciadas resultantes da análise e 

reflexão feita à investigação apresentada na presente tese. 
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Anexo I – Tarefas Online  



 
 

 
 

 

 

 

TAREFA 1 – It’s all about Chemistry 

 

Contexto: 2011, o “Ano Internacional da Química”, foi a data escolhida pelas Nações Unidas 

para celebrar as contribuições desta ciência para o conforto e o bem-estar da humanidade. Estas 

celebrações decorreram sob o tema “Química - a nossa vida, o nosso futuro”. Tal é a 

relevância da Química para a sociedade que, já no próximo ano, comemora-se também o 

Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos aproveitando a 

comemoração do seu 150º aniversário. 

Objetivo: consciencializar para a relevância da química na sociedade. 

Desafio: 

A. Convidamos-te a visualizar o vídeo “Chemistry: It's All About You” criado no âmbito 

da comemoração do Ano Internacional da Química, em 2011. 

B. Propomos-te que escrevas uma breve reflexão sobre a mensagem que consideras 

que se pretende transmitir com este vídeo. 

C. Solicitamos-te que nos indiques uma área cujo desenvolvimento pode ser 

fortemente impulsionado pela química. 

 

Recursos: Vídeo Chemistry: It's All About You  
                      (https://www.youtube.com/watch?v=_iUP-mcDT5g) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_iUP-mcDT5g


 
 

 
 

 

R: Descrição do vídeo com a mensagem que se pretende passar: 

Este vídeo mostra ao público geral que a química responde às necessidades e problemas do 

mundo; é criativa e constrói o nosso futuro; inspira os jovens; enaltece a contribuição constante 

das mulheres para a ciência. 

 

R: Indicar uma área onde a química possa ter fortes contributos para o seu desenvolvimento: 

Síntese de novos materiais, design de fármacos, desenvolvimento de baterias mais eficientes, 

etc. 

  



 
 

 
 

 

 

 

TAREFA 2 – P3: “P” de plástico … “P” de poluição … “P” de Portugal 

 

Contexto: Em Portugal, existe legislação que estabelece valores mínimos a alcançar no que 

diz respeito à reciclagem dos resíduos produzidos. No caso do plástico, Portugal segue um bom 

caminho pois a percentagem de plástico reciclado é superior a 40%, quase o dobro do 

estabelecido na lei. Contudo, ainda existe um longo caminho a percorrer para se atingirem 

valores mais elevados de plásticos reciclados uma vez que ainda se encontram muitos 

problemas de poluição associados a estes materiais. Na verdade, o “P” de Portugal, poderia ser, 

com facilidade, um “P” de planeta uma vez que, genericamente, toda a Terra se encontra poluída 

com estes materiais. 

Objetivo:  explorar a contaminação por plástico que se verifica em Portugal. 

Desafio: 

A. Sugerimos-te que faças uma breve pesquisa online sobre este tema e que seleciones 

uma notícia deste ano (diferente da sugerida no exemplo dado a baixo) que 

consideres relevante. 

B. Solicitamos-te que elabores um breve comentário, entre 4 e 6 linhas, sobre o papel 

que a química pode ter na problemática da poluição por plásticos. 

Recursos: Para te inspirar, apresentamos-te um exemplo de notícia que encontramos 

quando realizamos uma pesquisa com as seguintes palavras-chave: “poluição” + “plásticos” + 

“Portugal”. 

 



 
 

 
 

 
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-plastico 

 

Comentário sobre o papel da química na problemática da poluição por plásticos: 

Para além da mudança dos hábitos de consumo das populações, a química tem um papel 

importante para a resolução da problemática dos plásticos acumulados nos oceanos pois 

contribui para o desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis e de novos métodos que 

possam acelerar a degradação dos plásticos existentes e, deste modo, diminuir a quantidade 

existente destes poluentes no meio ambiente. 

 

Outros exemplos: 

• Quase todos os portugueses sabem que o plástico é um problema. Mas só metade muda 

de comportamento 
https://www.publico.pt/2018/04/04/sociedade/noticia/poluicao-por-plasticos-e-conhecida-de-96-so-

metade-muda-comportamento-quercus-1809061 

• Resíduos de materiais plásticos 
https://ec.europa.eu/portugal/news/plastics-strategy_pt 

• Como acabar com a poluição dos oceanos por plástico? 
http://www.quercus.pt/comunicados/2017/outubro/5424-como-acabar-com-a-poluicao-dos-oceanos-

por-plastico 

• Poluição por plásticos 
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/09-10-2017/polui%C3%A7%C3%A3o-por-pl%C3%A1sticos   

http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-plastico
https://www.publico.pt/2018/04/04/sociedade/noticia/poluicao-por-plasticos-e-conhecida-de-96-so-metade-muda-comportamento-quercus-1809061
https://www.publico.pt/2018/04/04/sociedade/noticia/poluicao-por-plasticos-e-conhecida-de-96-so-metade-muda-comportamento-quercus-1809061
https://ec.europa.eu/portugal/news/plastics-strategy_pt
http://www.quercus.pt/comunicados/2017/outubro/5424-como-acabar-com-a-poluicao-dos-oceanos-por-plastico
http://www.quercus.pt/comunicados/2017/outubro/5424-como-acabar-com-a-poluicao-dos-oceanos-por-plastico
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/09-10-2017/polui%C3%A7%C3%A3o-por-pl%C3%A1sticos


 
 

 
 

 

 

 

TAREFA 3 –Happy New Year: tanta diversão como poluição! 

 

Contexto: Nas festividades do Natal e do Ano Novo, onde reina a alegria, a folia e as 

comemorações, reinam também alguns exageros relativamente à poluição do ambiente 

nomeadamente, devido à utilização exacerbada e ao descarte indevido de embalagens e outros 

produtos de utilização única, maioritariamente feitos de plástico. 

Objetivo: registar condutas e comportamentos social e ambientalmente incorretos 

relativamente à poluição por plásticos. 

Desafio: durante as tuas férias, convidamos-te a registar uma evidência de uma dessas situações 

– em foto ou vídeo – registando o local e a data onde foi recolhida e uma breve legenda 

explicativa da situação registada. 

Recursos: Exemplo de uma foto que mostra o lixo plástico deixado num parque em Sidney após 

a passagem de ano. 

 

https://www.abc.net.au/news/2016-01-01/garbage-left-after-new-years-eve-celebrations/7062910?nw=0 

Local: Sidney  Data: 01/01/2015 

Legenda: Lixo (essencialmente copos, garrafas e sacos de plástico e garrafas de vidro) deixado 

no parque após a passagem de ano.  

https://www.abc.net.au/news/2016-01-01/garbage-left-after-new-years-eve-celebrations/7062910?nw=0


 
 

 
 

 

 

 

TAREFA 4 – Dos MACRO aos microplásticos 

 

Contexto: Um dos objetivos das Nações Unidas para a sustentabilidade do planeta passa 

por proteger os oceanos contra a poluição, nomeadamente, contra a poluição por plásticos. 

Assim, as Nações Unidas sugerem algumas escolhas amigas dos oceanos que podem ser 

tomadas a nível individual e local para ajudar na sua proteção, nomeadamente fazer pequenas 

mudanças no nosso dia a dia como eliminar ao máximo o uso de plásticos e organizar ou 

participar em campanhas de limpeza das zonas costeiras. 

Objetivo: compreender a origem e as características dos plásticos que os tornam tão 

amplamente utilizados nos dias de hoje bem como as consequências da sua excessiva utilização 

e do seu descarte indevido. 

Desafio: 

Esta tarefa divide-se em duas etapas: 

I. em primeiro lugar apresentamos-te um vídeo informativo sobre a origem e a 

evolução dos plásticos assim como os benefícios e consequências do seu uso; 

II. posteriormente propomos-te a pesquisar sobre o que são microplásticos para 

compreenderes como é que estes derivam dos (macro)plásticos e em que medida 

são tão ou mais perigosos para o ambiente. 

 

Parte I 

A. Vê com atenção o vídeo disponibilizado pela National Geographic no âmbito da 

campanha “Planeta ou Plásticos?” cujo objetivo é sensibilizar para a questão da 

poluição do meio ambiente por estes materiais. 

B. Com base nas informações presentes no vídeo, dá resposta às questões presentes 

no guião de visualização do vídeo “Os plásticos explicados em minutos” 

 

 

 



 
 

 
 

 

Recursos I: Vídeo “Os plásticos explicados em minutos” 

Guião de visualização do vídeo “Os plásticos explicados em minutos” 

 

 

https://www.natgeo.pt/video/tv/o-que-e-o-plastico 

 

1. Qual é o plástico natural apresentado no vídeo? 

R: Borracha. 

 

2. Quando é que os primeiros plásticos sintéticos foram introduzidos nos sistemas de 

produção? 

R: Meados do século XIX e século XX. 

 

3. De acordo com o vídeo, indica o que são polímeros? 

R: Extensas cadeias de compostos químicos, dotadas de grande flexibilidade. 

 

4. Qual é a matéria prima utilizada para produzir a maioria dos plásticos sintéticos? 

R: Crude e gás natural. 

5. Quais são as principais etapas de produção de plástico referidas no vídeo? 

R: 1. Extração do crude e do gás natural, 2. Refinação, 3. Fragmentação, 4. Polimerização. 

 

6. Qual é o código de identificação do cloreto de polivinilo (PVC)? 

R: 3 

 

7. Que quantidade de plástico foi produzida desde 1950? 

R: 9,2 mil milhões de toneladas. 

 

 

https://www.natgeo.pt/video/tv/o-que-e-o-plastico


 
 

 
 

8. Quais são os principais produtos de plástico que acabam no lixo sem serem reciclados? 

R: Plásticos de uma única utilização como palhinhas, sacos de compras e embalagens. 

 

9. Quais são as soluções que estão a ser exploradas para reduzir a quantidade de plástico 

produzida? 

R: Os cientistas descobriram organismos que decompõem o plástico ou aceleram a sua 

decomposição. 

 

10. Indica uma clara referência à química apresentada no vídeo. 

R: Fórmula química do etano (C2H6) e do propano (C3H8) ou Produção do etileno a partir do 

etano e do propileno a partir do propano ou Transformação do etileno em polietileno e do 

propileno em polipropileno por polimerização 

 

11. Indica um hábito que possas alterar na tua vida e que possa ajudar a diminuir a quantidade 

de lixo plástico produzido. 

R: Utilizar materiais reutilizáveis como garrafas de metal ou sacos de tecido ou utilizar, por 

exemplo, talheres, pratos e palhinhas de bioplásticos biodegradáveis em substituição dos 

habituais utensílios descartáveis de plástico. 

 

12. Indica a ciência responsável pelo desenvolvimento de alternativas aos plásticos. 

R: Química 

 

 

Parte II 

 

A. Realiza uma breve pesquisa on-line para descobrires o que são os microplásticos, 

qual a sua origem, os tipos mais comuns e as suas consequências para a vida 

marinha. 

B. Apresenta um breve resumo das tuas descobertas para sistematizares essas ideias. 

Nota: Sugerimos-te que inicies a tua pesquisa utilizando o termo “microplásticos” e 

que nas opções de busca seleciones páginas de Portugal para obteres mais 

facilmente resultados de fontes mais credíveis. 

 

O termo microplástico foi introduzido na última década para descrever plásticos de pequenas 

dimensões encontrados nos oceanos. São comummente designados por microplásticos os 

plásticos com dimensões inferiores a 5 mm. Estes resultam da degradação de plásticos de 

maiores dimensões como, por exemplo, PET, PEHD, PELD, PVC, PS ou PP. Os macroplásticos 

têm consequências obvias na vida marinha. No entanto, os efeitos dos microplásticos são 

mais difíceis de quantificar, contudo, sabe-se que os microplásticos são ingeridos pelos 

organismos e entram nas cadeias alimentares podendo chegar à nossa mesa. 

  



 
 

 
 

 

 

 

TAREFA 5 – Os microplásticos no mar: Jogar para sensibilizar 

 

Contexto: Os microplásticos são uma forma de poluição, praticamente invisível, que afetam 

os nossos mares e que resultam da produção em massa e da acumulação destes resíduos 

descartados indevidamente ao longo das últimas 7 décadas. Estudos recentes mostram que os 

microplásticos afetam a vida marinha e que se propagam ao longo das cadeias alimentares 

podendo mesmo encontrarem-se presentes nas nossas refeições. 

Objetivo: promover a tua consciencialização para a problemática da poluição das águas por 

plásticos, em geral, e por microplásticos, em particular, e quais as consequências da presença 

destes materiais para o ambiente e para os ecossistemas. 

Desafio: Esta tarefa divide-se em duas partes: 

I. em primeiro lugar podes encontrar um breve jogo lúdico-didático sobre alguns 

problemas que afetam o meio ambiente, nomeadamente, a questão da presença de 

plásticos nas águas, o aquecimento global e o desaparecimento dos corais; 

II. de seguida poderás encontrar algumas infografias acerca da produção e descarte de 

plástico a nível mundial bem como da presença destes materiais nos oceanos e, em 

particular, na costa portuguesa. 

 

Parte I 

A. Convidamos-te a “jogar por um mundo melhor” no sentido de te consciencializar 

para algumas problemáticas que preocupam a comunidade científica relativamente 

aos oceanos. 

B. Cada nível do jogo aborda uma problemática que afeta os oceanos. Joga e testa os 

teus conhecimentos, respondendo às perguntas do questionário sobre 

“Microplásticos e o ambiente”. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Recursos I: Jogo “Dumb Ways to Kill Oceans”. 

Questionário “Microplásticos e o ambiente”. 

 

https://gamingfortheoceans.org/ 

1. Que quantidade de plástico é descartada todos os anos no oceano? 

A. 900 toneladas 

B. 90 000 toneladas 

C. 900 000 toneladas 

D. 9 000 000 toneladas 

 

2. O que é que tu podes fazer para contribuir para a redução dessa quantidade? 

A. Ir às compras com sacos reutilizáveis 

B. Dispensar as palhinhas das bebidas 

C. Preferir garrafas reutilizáveis 

D. Não há nada que, individualmente, se possa fazer 

 

3. O último inverno no Ártico foi o inverno mais quente de sempre. A temperatura mais 

elevada registada durante 2018 foi de … 

A. 6 C 

B. 3 C 

C. 0 C 

D. -2 C 

 

 

 

https://gamingfortheoceans.org/


 
 

 
 

4. Também em 2018, os cientistas mediram a maior concentração de microplásticos de 

sempre no gelo do Ártico. Por cada litro de gelo analisado, encontravam-se cerca de... 

A. 1500 partículas de microplásticos 

B. 12 mil partículas de microplásticos 

C. 22 mil partículas de microplásticos 

D. 51 mil partículas de microplásticos 

 

5. Os corais encontram-se ameaçados e podem ser destruídos em semanas devido a 

alterações ambientais. Contudo, para se formarem os corais demoram alguns … 

A. Anos 

B. Décadas 

C. Séculos 

D. Milénios 

 

6. A Grande Barreira de Coral ao largo da costa da Austrália está atualmente sob a 

ameaça de uma camada flutuante de partículas de microplástico. O perigo que advém 

dos microplásticos deve-se … 

A. À ingestão destas partículas pelo coral. 

B. À sombra que esta camada flutuante provoca. 

C. Aos microplásticos ficarem enredados com o coral. 

D. À dissolução dos microplásticos na água. 

 

 

  



 
 

 
 

Parte II 

 

A. Analisa, com atenção, o excerto de notícia e as várias infografias que te 

apresentamos de seguida. 

B. À semelhança dos exemplos abaixo, propomos-te criar de um poster ou infografia 

onde se evidencie: 

i. a formação dos microplásticos 

ii. os danos que estes podem provocar 

iii. os gestos que cada um pode adotar para contribuir para diminuir a 

quantidade de plástico nos oceanos. 

 

C. Os materiais criados podem ser expostos na sala de aula ou noutro espaço da escola 

para consciencializar a comunidade escolar para estas questões que, muitas vezes, 

passam despercebidas. 

 

 

https://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/o-mundo-esta-cada-vez-mais-contaminado-por-

plasticos_n841198 

 



 
 

 
 

 

https://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/o-mundo-esta-cada-vez-mais-contaminado-por-

plasticos_n841198 

 



 
 

 
 

 

https://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/o-mundo-esta-cada-vez-mais-contaminado-por-

plasticos_n841198 

 

 

 

(Teixeira, A., 2018) 



 
 

 
 

Exemplos: 

 

(Teixeira, A. 2018)  



 
 

 
 

 

 

 

TAREFA 6 – Microplásticos no mar: um perigo invisível 

 

Contexto: Portugal continental possui mais de 900 km de regiões costeiras. A contaminação 

dessas águas por plásticos e microplásticos ocorre, por um lado, devido ao descarte 

indiferenciado destes resíduos no território nacional, e, por outro, devido aos resíduos que 

chegam à nossa costa provenientes de outros locais, por exemplo, através do mar Mediterrâneo 

onde 95% dos resíduos encontrados são de plástico. 

Objetivo: compreender melhor a origem dos microplásticos nas águas costeiras, 

nomeadamente, das águas costeiras portuguesas, bem como descobrir técnicas de identificação 

da presença destes resíduos nas águas. 

Desafio: Esta tarefa divide-se em três partes que decorrerão em momentos distintos: 

I. em primeiro lugar, podes encontrar alguma informação sobre a densidade populacional 

de Portugal e que relação este fator pode ter com a concentração de microplásticos 

encontrados nas águas costeiras do nosso país. 

II. num segundo momento, disponibilizaremos um pequeno texto que te permitirá 

compreender melhor o que são os microplásticos, qual a sua origem bem como os 

fatores que podem influenciar a concentração destes poluentes nas águas costeiras do 

nosso país. 

III. por último, apresentamos-te um vídeo explicativo de uma possível técnica de recolha e 

análise de microplásticos das águas costeiras para que compreendas melhor como os 

cientistas os conseguem identificar. 

 

PARTE I 

C. Na Figura 1 encontra-se representado o mapa de Portugal com os seus distritos e 

regiões autónomas assinalados. A Figura 2 apresenta dados, disponibilizados pela 

PORDATA, sobre a densidade populacional, por conselho, em Portugal, no ano de 

2016. Analisa, atentamente, estas Figuras. 

D. Comparando as ambas as Figuras, indica, justificando, quais os distritos que prevês 

que tenham uma maior contribuição para a incidência de microplásticos nas águas 

costeiras portuguesas. 



 
 

 
 

 

Recursos I: Mapa de Portugal com os seus distritos e regiões autónomas assinalados 

Mapa de Portugal com a densidade populacional, por conselho, no ano de 2016, 

assinalada. 

 

Figura 1 - Mapa dos distritos de Portugal continental e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira 

 

Figura 2 - Densidade populacional em Portugal em 2016 (número médio de indíviduos por km2 por município) (Fonta: 
PORDATA) 

R: Analisando a Figura 2, conclui-se que os distritos do litoral norte e centro de Portugal 

apresentam uma maior densidade populacional, em particular, Lisboa, Setúbal e Porto. Como a 

produção de resíduos, em particular de resíduos plásticos, está relacionada com o nº de 

habitantes é de esperar que estes distritos sejam os maiores responsáveis pela quantidade de 

plásticos e microplásticos presentes nas águas das suas costas. 



 
 

 
 

 

PARTE II 

A. No texto “Contaminação das águas e regiões costeiras com plásticos e 

microplásticos“ encontrarás informações relevantes acerca da presença de 

microplásticos nas águas costeiras portuguesas, nomeadamente, a sua relação com 

a densidade populacional explorada na Parte I. 

B. Lê, atentamente, o texto e, atendendo a estas novas informações, volta a indicar 

quais os distritos que prevês que tenham uma maior contribuição para a incidência 

de microplásticos nas águas costeiras portuguesas. 

Recursos I: Texto “Contaminação das águas e regiões costeiras com plásticos e 

microplásticos“ 

 

Contaminação das águas e regiões costeiras com plásticos e microplásticos 

A crescente acumulação e dispersão de resíduos plásticos nos ambientes marinhos é um 

problema emergente à escala global que afeta a fauna e a flora destes ecossistemas. 

O estilo de vida das sociedades atuais relativamente à falta de hábitos de reutilização de 

materiais é propício ao consumo crescente destes polímeros, o que implica uma produção cada 

vez mais acentuada. Se a isso, aliarmos a difícil degradação dos plásticos, a falta de gestão na 

sua correta eliminação e a alta densidade populacional nas regiões litorais, é de esperar que os 

plásticos, quando mal manipulados e quando a sua eliminação não é adequada, acabem com 

facilidade depositados no oceano quer por serem transportados por correntes de água como os 

rios, quer pelo seu depósito direto. Alguns destes plásticos, posteriormente, acabam ainda 

depositados nas costas, transportados pelo vento e pelas correntes marítimas. 

A problemática dos resíduos plásticos nos meios marinhos foi evidenciada pelo impacto 

visual do plástico disperso em todos os oceanos. Contudo, um dos grandes problemas da 

poluição dos oceanos por resíduos plásticos é, aparentemente, “invisível”. Os microplásticos, 

definidos como sendo plásticos com diâmetro inferior a 5 mm, e os seus impactos nos 

ecossistemas marinhos estão a começar a receber mais atenção por parte das equipas de 

investigação. 

As recolhas e análises de resíduos das praias e das águas, bem como a monitorização dos 

oceanos evidenciam vários motivos de preocupação: deficiências físicas da fauna marinha, 

efeitos ecotoxicológicos da ingestão de plásticos devido à adsorção de poluentes tóxicos, 

bioacumulativos e persistentes (PBT) como o bifenilpoliclorado (PCB), o 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) e outros aditivos plásticos, para além de várias implicações 

económicas e sociais. 

Em muitos países já foram feitas análises de detritos marinhos plásticos e alguns 

investigadores apontam que as frações de plástico menores (<20 mm) não são geralmente 

discriminadas devido a dificuldades de amostragem, por isso, a sua origem, o seu destino e as 



 
 

 
 

suas consequências ambientais não são ainda bem conhecidas. Contudo, sabe-se que os 

microplásticos se encontram dispersos a nível global pelos oceanos e que, no processo de 

degradação, atingem tamanhos cada vez menores representando uma ameaça a longo prazo 

para as cadeias alimentares devido à sua ingestão. 

 

PARTE III 

A. Vê com atenção o vídeo “How to sample Micro Plastics” produzido por uma equipa 

de cientistas do College of Charleston com o objetivo e demonstrar uma possível 

técnica de identificação de microplásticos presentes em amostras de água 

recolhidas junto à costa. Este vídeo é o ponto de partida que precisas para 

prosseguir para a próxima etapa do projeto que é a recolha e análise de 

microplásticos recolhidos por ti. 

B. Com base nas informações presentes no vídeo, dá resposta às questões presentes 

no guião de visualização do vídeo. 

 

Recursos I: Vídeo “How to sample Micro Plastics” 

Guião de visualização do vídeo “How to sample Micro Plastics” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ36Gt6Rn0k (editado e legendado) 

 

1. De onde provém a amostra de água analisada? 

R: Porto de Charleston 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ36Gt6Rn0k


 
 

 
 

2. Qual é a dimensão máxima dos plásticos analisados? 

R: 420 micrómetros 

 

3. Por que razão é necessário realizar a filtração da amostra? 

R: Para se analisarem, exclusivamente, as partículas de dimensões inferiores a 420 

micrómetros, entre as quais se encontram, potencialmente, microplásticos. 

 

4. Como é que se formam os microplásticos? 

R: Os macroplásticos degradam-se continuamente, reduzindo as suas dimensões, até 

atingirem dimensões tão pequenas que podem ser classificados de microplásticos. 

 

5. Que fatores contribuem para a degradação dos plásticos? 

R: Movimento das ondas e incidência de radiação solar, em particular, a radiação UV. 

 

6. Que atividade industrial mais contribuiu para os plásticos encontrados ao longo da costa? 

R: Pescas. 

 

7. Se se filtrasse uma amostra de 2 litros de água, que quantidade de microplásticos com 

dimensões inferiores a 80 micrómetros era espectável encontrar? 

R: Entre 40 e 60 partículas. 

 

8. Procura dar uma explicação para que fossem encontrados microplásticos em fezes de 

águia. 

R: Possivelmente, a águia ingeriu peixes que tinham ingerido microplásticos e, desta forma, 

os microplásticos sobem na cadeia alimentar. 
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As instruções seguintes foram traduzidas e adaptadas dos protocolos de análise da 

qualidade de água desenvolvidos pela equipa do programa EarthEcho Water 

Challenge.  

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! Este kit contém reagentes químicos que podem ser perigosos se não 
forem manuseados com cuidado. Lê com atenção as instruções fornecidas.  

Deve ser utilizado sempre sob supervisão de um adulto. 



 

 

 

Para tua segurança        
  

 

 

 

Antes de avançares para a recolha da água do mar, lê cuidadosamente as 

seguintes instruções de segurança! 

 

◇ Acompanha as previsões meteorológicas. Não faças a recolha da água do mar se 

houver previsão de condições atmosféricas desfavoráveis como, por exemplo, 

chuva, ventos fortes ou forte ondulação marítima.  

 

 

◇ Faz a recolha de água apenas em locais de fácil acesso. 

 

◇ Não faças a recolha se a água parecer muito poluída. 

 

◇ Nunca entres em zonas águas profundas.  

 

◇ As zonas costeiras podem ser perigosas. Respeita as instruções dos professores e 

evita brincadeiras em que te possas colocar a ti ou a outros elementos do grupo 

em perigo. 

 

◇ Não ingiras nenhum reagente presente no kit.  

 

 

◇ Em caso de ingestão ou acidente, informa de imediato o professor responsável pela atividade. 

• Os reagentes TestTabs® para identificação do oxigénio dissolvido são 

perigosos se ingeridos ou se entrarem em contacto com a pele ou com 

os olhos. Para descartares os reagentes utilizados, dilui-os em água antes 

de os lançares para a rede de esgotos.  

 

◇ Usa luvas de proteção durante as recolhas e a realização das análises. Quando 

terminares, lava ou descarta o material de maneira apropriada. 



 

 

• Todas as amostras analisadas podem ser descartadas na rede de esgotos. As amostras 

analisadas no local devem ser guardadas juntas num recipiente para posteriormente 

serem descartas de forma adequada. 

 

 

Lembra-te: A segurança vem sempre em primeiro lugar! 

 

 

 

 

 

Dicas para realizar os testes de     

parâmetros físico-químicos 
 

 

Segue todos os passos das instruções pela ordem correta. Recomenda-se que utilizes um relógio 

ou cronómetro para marcar os tempos de espera necessários à realização de alguns dos testes.  

Os resultados devem ser registrados na ficha para esse efeito que acompanha este manual. 

 

Antes da recolha da amostra de água do mar       

Prepara um recipiente com tampa como, por exemplo, uma garrafa de água, com capacidade 

entre 1 L e 1,5 L para a recolha de uma amostra de água do mar que será analisada no 

laboratório. Garante que o recipiente está devidamente limpo. 

 

O copo presente no kit será usado para realizar o teste de turbidez. Coloca o autocolante com 

o disco Secchi no fundo do copo numa posição lateral tal como se ilustra na imagem. Se possível, 

coloca o autocolante com algumas horas de antecedência para uma melhor aderência ao copo.  

                                         

1. Retira a parte posterior do autocolante do disco Secchi.  

 

2. Cola o autocolante na parte interior do fundo do copo presente no kit. Posiciona o 

autocolante ligeiramente fora do centro. 

  



 

Na praia        
  

Ao avançares para a recolha e análise da água do mar, garante que cumpres as 

instruções de segurança fornecidas (recorda as páginas  2 e 3 deste manual).  

 

Lê com atenção as informações e as instruções fornecidas em cada etapa para 

compreenderes os testes que realizas e o tipo de dados que será necessário 

recolheres. 

 

 

Lembra-te: A segurança vem sempre em primeiro lugar! 

  



 

 

 

Procedimento para a recolha da amostra de água    

                         
 

 

Recolhe uma amostra de água do mar no recipiente com capacidade entre 1 L e 1,5 L 

previamente preparado e armazena-a. Esta amostra será, posteriormente, analisada no 

laboratório para investigar a presença de microplásticos na amostra. 

 

1. Retira a tampa do recipiente. 

2. Calça luvas de proteção 

3. Enxagua o recipiente duas ou três vezes com água. 

4. Enche completamente o recipiente. 

5. Tampa-o de imediato. 

 

 

   

 

                

  3 

 5 



 

 

 

Teste parâmetro 1: Turbidez  

 

 

A turbidez é uma medida que se encontra relacionada com a transparência de um fluído. A água, 

por exemplo, fica turva devido à presença de partículas de pequenas dimensões em suspensão 

como areia, argila, lodo, matéria orgânica e inorgânica e microrganismos, formando uma mistura 

coloidal. A turbidez da água não deve ser confundida com a sua cor, pois uma água de cor escura 

pode ser ainda transparente, ou seja, não apresenta elevada turbidez.  

Nota: este teste tem limitações no uso em águas claras e cristalinas. No entanto, os resultados 

indicarão como essas águas se classificam numa escala utilizada a nível internacional.  

 

Procedimento            

Utiliza o copo preparado inicialmente com o disco 

de Secchi para determinar a turbidez da amostra. 

1. Enche o copo com água do mar até que o nível da 

água diste cerca de 3 cm da sua abertura. 

2. Coloca a Tabela de Turbidez na parte superior do 

copo. Compara a aparência do disco Secchi no 

interior do copo com as imagens da Tabela. Regista 

o resultado da medição da turbidez da água em JTU. 

 

 

          

 

Nota: não descartar de imediato a água recolhida pois esta servirá para realizar análises de 

outros parâmetros físico-químicos. 

  

1 3 cm 

 

JTU  

(Unidade de Turbidez de Jackson) 
 

Unidade de medida para a turbidez da água. 

Mede a redução da intensidade da luz que 

passa por uma amostra de água. 

Turbidez 

0 JTU 

40 JTU 

100 JTU 



 

 

 

Teste parâmetro 2:  

pH, kH, gH, Cl2, NO3, NO2           

 

A tira de teste analisa qualitativamente um conjunto de parâmetros essenciais 

à qualidade da água para a fauna desses ecossistemas.  

 

O pH é uma medida da acidez ou basicidade (alcalinidade) de uma substância 

ou mistura de substâncias como é o caso da água do mar. A escala do pH 

varia com a temperatura. A 25 C, esta escala varia entre 0 (elevada acidez) 

e 14 (elevada basicidade), com 7 a representar uma substância (ou mistura 

de substâncias) neutra. 

 

O kH é uma medida da quantidade de carbonatos e de bicarbonatos que se 

encontram dissolvidos na água. Esta medida é designada por dureza de carbonatos e é o principal 

fator responsável por manter o pH do meio estabilizado. Já o gH refere-se à dureza geral da 

água e está relacionado com a concentração de cálcio e de magnésio dissolvidos na água. A 

unidade de medida do kH e do gH é o grau de dureza (dH).  

 

O cloro (Cl2) encontra-se presente na água do mar em grandes quantidades pois o cloreto de 

sódio é o principal responsável pela sua salinidade. Este teste de cloro presente na tira multiteste 

é particularmente importante nas análises de águas doces pois espera-se que a concentração de 

cloro seja praticamente inexistente. 

 

Os nitritos (NO2) e os nitratos (NO3) são iões particularmente tóxicos para os peixes. A sua 

presença mesmo em concentrações baixas pode provocar danos à fauna de um determinado 

ambiente aquático. O aumento da concentração destes iões deve-se a fontes de poluição muitas 

vezes resultantes da atividade agrícola. 

 

  



 

Procedimento             

 

1. Mergulha completamente a tira de teste no copo com a água a 

analisar retirando-a de imediato.  

 

 

 

 

 

2. Agita a tira durante 60 s que as reações químicas ocorram e a 

cor se desenvolva. 

 

 

 

 

 

 

3. Compara as cores da fita com as cores da tabela e regista os 

valores obtidos para cada um dos parâmetros a analisar. 

 

                   

 

 

 

  



 

 

 

Teste parâmetro 3: Temperatura   

 

 

A fauna aquática é sensível a mudanças na temperatura da água e requer uma determinado 

intervalo de temperaturas para a sua sobrevivência e crescimento. Se a temperatura da água 

ficar muito tempo fora desse intervalo os organismos podem morrer. A temperatura também 

influencia a quantidade de oxigénio que a água pode reter e todos os animas aquáticos precisam 

de oxigénio para viver. Na água com temperaturas mais baixas há uma maior percentagem de 

oxigénio dissolvido do que em água com temperaturas mais elevadas. A temperatura também 

afeta a fotossíntese das plantas aquáticas e a sensibilidade dos organismos a poluentes, parasitas 

e doenças.  

 

Procedimento                    

 

1. Remove a tampa do sensor TDS-3 TDS/Temp.  

 

  

2. Pressiona o botão ON/OFF para ligar o sensor.  

 

  

3. Pressiona o botão TEMP uma vez para medir a temperatura em C. 

 

4. Mergulha o sensor no copo com água. Não ultrapasses o limite de imersão. 

Atenção: o sensor não é à prova de água. Mergulhar o sensor 

completamente pode provocar a sua avaria.  

 

5. Aguarda até que o valor da temperatura estabilize e regista-o. 

 

6. Após todas as medições terem sido efetuadas, a zona imersa do sensor deve ser enxaguada 

com água e seca com papel absorvente. 

  



 

 

 

Teste do parâmetro 4: pH   

 

 

 

O pH da amostra já foi determinado qualitativamente no teste do parâmetro 2. O sensor 

utilizado neste teste fornece um valor quantitativo mais exato do pH da amostra. Para a maioria 

da fauna aquática, o pH ótimo situa-se na faixa de valores entre 6,5 e 8,0. Os animais estão 

adaptados a um nível específico de pH e podem morrer, parar de se reproduzirem ou migrar se 

o pH da água variar além desta faixa. Um pH baixo também pode fazer com que os compostos 

de elevada toxicidade atinjam com maior facilidade as plantas e animais aquáticos. Isto pode criar 

condições prejudiciais à vida aquática. O valor de pH da água do mar varia consoante a sua 

composição química e pode-se alterar, essencialmente, devido à poluição como, por exemplo, 

as chuvas ácidas ou descargas de águas residuais não tratadas. 

 

Procedimento                      

 

1. Remove a tampa do sensor de pH. 

  

2. Pressiona o botão ON/OFF para ligar o sensor. 

 

 

4. Mergulha o sensor no copo com água. Não ultrapassar o limite de imersão. 

Atenção: o sensor não é à prova de água. Mergulhar o sensor 

completamente pode provocar a sua avaria. 

 

5. Aguarda até que o valor da temperatura estabilize e regista o valor de pH da amostra 

observado no mostrador do sensor. 

 

6. Após todas as medições terem sido efetuadas, a zona imersa do sensor deve ser enxaguada 

com água e seca com papel absorvente. 

  



 

 

 

Teste parâmetro 5:  

                     Oxigénio (O2) dissolvido   

 

 

O oxigénio dissolvido (OD) é importante para a preservação dos ecossistemas aquáticos. Todos 

os organismos aquáticos precisam de oxigénio para viver. As águas que apresentam 

consistentemente níveis elevados de oxigénio dissolvido são consideradas ambientes saudáveis 

e estáveis, com condições de suportar uma diversidade de organismos aquáticos. As mudanças 

naturais e as causadas pelo homem no ambiente aquático podem afetar a disponibilidade do 

oxigénio dissolvido. 

A percentagem de saturação de oxigénio 

dissolvido é um importante indicador da 

qualidade da água. A temperatura afeta a 

percentagem de saturação de oxigénio 

dissolvido na água. Há uma maior percentagem 

de oxigénio dissolvido na água mais fria. Por 

exemplo, a água, a 28 °C fica saturada com 8 

ppm de oxigénio dissolvido. Já a água a 8 °C 

pode reter até 12 ppm de oxigénio antes de 

ficar completamente saturada. Níveis elevados 

de bactérias ou grandes volumes de plantas em decomposição podem reduzir a percentagem de 

saturação. Isto pode resultar em grandes flutuações nos níveis de oxigénio dissolvido durante o 

dia, o que, por sua vez, pode afetar a sobrevivência das plantas e animais. 

Observação: o teste utilizado é um teste qualitativo que indica apenas se a qualidade da água 

é má, normal ou boa. 

 

Procedimento             

 

1. Caso ainda não o tenhas feito, regista a temperatura da água que recolheste no copo. 

2. Mergulha completamente o frasco de vidro de 5 mL no copo com a água recolhida. Retirar o 

frasco tendo o cuidado de o manter completamente cheio. 

 

3. Coloca no frasco 2 pastilhas das TestTabs® de oxigénio dissolvido. A água 

irá transbordar quando as pastilhas forem adicionadas.  

 

4. Tampa o frasco. Garante que não há bolhas de ar no interior da amostra. 

ppm  

(partes por milhão) 

 

Unidade de medida utilizada em soluções 

muito diluídas. Esta unidade é semelhante à 

percentagem. Por exemplo, 1% representa 

uma parte em 100 e 1 ppm representa uma 

parte num milhão. Em análises de água, ppm é 

uma unidade equivalente a miligramas por 

litro (mg/L). 



 

 

5. Agita o frasco invertendo-o continuamente até que as pastilhas se dissolvam completamente. 

6. Aguarda 5 minutos. 

 

 

 

7. Compara a cor da amostra com as cores da tabela seguinte e regista o valor de oxigénio 

dissolvido na amostra. 

 

Oxigénio dissolvido 

   

0 ppm 4 ppm 8 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cálculo da percentagem (%) de saturação de oxigénio (O2) dissolvido 

Como vimos, a percentagem de saturação de oxigénio 

dissolvido em água é uma medida importante para a 

qualidade dos ambientes aquáticos. Para determinar este 

valor recorre-se a uma tabela como a seguinte. 

Localiza a temperatura da amostra de água na tabela de 

percentagem de saturação. Verifica o resultado do oxigénio 

dissolvido na água da amostra. A percentagem de saturação 

da amostra está na intersecção da linha da temperatura e da 

coluna do oxigénio dissolvido. 

 

Por exemplo: se a temperatura da água for 16 °C e o 

resultado do teste de oxigénio dissolvido for 4 ppm, então a 

percentagem de saturação é 41 %. 

 

  



 

No laboratório        
  

Ao avançares para a realização das atividades prático-laboratoriais sugeridas, 

garante que cumpres as regras de segurança do laboratório.  

 

Lê com atenção as informações e as instruções fornecidas em cada atividade para 

alcançares,  

com sucesso, os resultados pretendidos. 

 

  



 

 

  

Peneiração da água do mar 

 

 

 

A peneiração é uma técnica que permite separar partículas sólidas de diferentes granulometrias 

através da passagem da mistura por uma malha designada de peneira ou crivo. Os grãos de 

maiores dimensões ficam retidos enquanto os menores passam pela malha. Esta técnica é 

utilizada, por exemplo para separar a areia da gravilha ou para separar os cereais de impurezas. 

Esta técnica é também utilizada na separação de partículas sólidas em suspensão num líquido 

desde que as dimensões do sólido sejam superiores às dimensões da malha. Assim, pode 

encontrar-se, por exemplo, esta técnica ao coar massa e vegetais. 

No caso da amostra de água do mar a ser analisada, pretende-se com a sua peneiração eliminar 

impurezas de maiores dimensões como, por exemplo, algas, conchas ou madeira que possam 

estar presentes na água recolhida. 

 

Material                                

1. Gobelé de 1 L de capacidade 

2. Peneira 

 

Procedimento                       

 

1. Verte, aproximadamente, 1 L da água do mar recolhida, 

para um gobelé através de uma peneira. 

 

2. Reserva a água recolhida no gobelé para utilizar na etapa 

seguinte.  

 

3. Analisa visualmente os resíduos encontrados na peneira e procura identificá-los.  

  



 

 

 

Filtração da água do mar 

 

 

 

A filtração é uma técnica que permite separar misturas heterogéneas de sólidos de pequenas 

dimensões em suspensão num fluído através da passagem da mistura por um filtro que retém as 

partículas sólidas. Esta técnica é utilizada, por exemplo ao preparar café e chá, ou no 

funcionamento da maioria dos aspiradores. 

No caso da filtração da água do mar, pretende-se eliminar as impurezas de menores dimensões 

como, por exemplo, grãos de areia, algas, restos de conchas ou mesmo microplásticos que 

possam estar presentes na água recolhida. 

 

Material                                

1. Gobelé de 1 L de capacidade com a água do mar peneirada 

2. Funil de Buchner  

3. Kitazato (caso seja feita a filtração a pressão reduzida) ou balão de Erlenmeyer (caso seja feita 

a filtração por gravidade) de 2 L de capacidade 

4. Filtro de papel 

5. Alonga de borracha (caso seja feita a filtração a pressão reduzida) 

 

Procedimento                            
 

1. Faz a montagem do material necessário de acordo com a filtração a realizar tal como ilustra 

na imagem. 

 

 
Filtração a pressão reduzida Filtração por gravidade 



 

2. Verte a água sobre o funil para realizares a sua filtração. 

 

3. Reserva a água recolhida no Kitazato ou no Erlenmeyer para utilizar na etapa seguinte.  

 

4. Recolhe o filtro do funil com cuidado, coloca-o numa caixa de Petri e reserva-o para analisar 

posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação da salinidade da água do mar 

 

 

 

A salinidade da água do mar é uma medida da quantidade de sais que se encontram dissolvidos 

na água. Esta é uma medida de grande importância para os estudos dos oceanos. As variações 

de salinidade provocam variações na densidade da água do mar que influenciam as correntes 

marítimas. Variações da salinidade das águas podem também afetar gravemente a fauna e a flora 

locais. 

A salinidade mede-se em gramas de sais dissolvidos por quilograma de água do mar (g/kg). 

 

Material                                

1. Balança  

2. Gobelé de 500 mL de capacidade 

3. Placa de aquecimento (opcional) 

 

Procedimento             

 

1. Regista a massa do gobelé seco. 

 

2. Coloca, no gobelé, uma massa de 250,00 g de água do mar filtrada previamente. 

 



 

3. Identifica o gobelé e coloca-o num local próximo de uma fonte de calor para que toda a água 

evapore e o sal cristalize. Dependendo das condições ambientais, é possível que este processo 

demore algumas semanas. (Em alternativa, podes colocar a água do mar em ebulição até que 

toda a água se evapore). 

 

4. Regista a massa do gobelé com os sais cristalizados. 

 

5. Determina a salinidade da água do mar recolhida. 

 

 

 

 

 

 

Identificação da presença de  

microplásticos na água 

 

Os plásticos são dos materiais produzidos em maior quantidade à escala mundial. Estima-se que, 

por ano, cheguem aos oceanos entre 4 a 12 milhões de toneladas destes resíduos com uma 

tendência crescente a cada ano que passa. Esses plásticos acumulam-se continuamente nos 

oceanos porque o seu tempo de degradação é muito elevado. Contudo, devido à radiação e aos 

movimentos das ondas, correntes e marés, estes adquirem dimensões cada vez menores 

tornando-se invisíveis a olho nu. Por outro lado, as indústrias, como a cosmética, também 

produzem estas pequenas partículas que acabam por passar pelos sistemas de tratamento de 

águas residuais e chegam aos oceanos. Estes microplásticos são considerados os poluentes 

invisíveis dos oceanos e, por esse mesmo motivo, os seus efeitos nocivos para o ambiente 

passaram despercebidos por várias décadas. 

 

Material                                

1. Filtro com os resíduos da filtração da água do mar 

2. Luz UV 

3. Microscópio digital 

  



 

Instalação do microscópio                    

(smartphone ou tablet Android) 

 

1. Faz o download instalação da aplicação OTG View  na Play Store. 

 

2. Liga o cabo USB do microscópio ao smartphone (ou tablet) que 

automaticamente deverá ser reconhecido pela aplicação. 

 

3. Caso o microscópio não seja reconhecido de imediato, clica em  para tentar estabelecer 

a conexão. 

 

ATENÇÃO que o microscópio não é suportado por todos os 

equipamentos Android. 

 

4. Para registares em foto ou vídeo a tua visualização, clica, respetivamente, em  ou em . 

As fotos e os vídeos registados ficam armazenados na Galeria do smartphone (ou tablet). 

 

 

 

 

 

 

  



 

Instalação do microscópio                    

(PC Windows) 

 

1. Abre a pendrive com o software no computador. 

 

2. Abre o software “amcap” clicando em . 

 

3. Para visualizares a imagem reproduzida pelo microscópio, clica no menu “Dispositivos”. 

 

 

4. De seguida, seleciona a opção “GL USB2.0 UVC Camera Device”. 

 

 

5. Para registares em foto ou vídeo a tua visualização, clica, respetivamente, em  ou em . 

As fotos e os vídeos registados ficam armazenados, por defeito, nos Documentos do 

computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimento                      

 

1. Retira a tampa que se encontra a proteger a lente do microscópio. 

 

 

2. Coloca o microscópio sobre o filtro com os resíduos resultantes da filtração da água do mar.  

 

 

3. Coloca a iluminação do microscópio no máximo da sua intensidade. 

 

 

 

4. Foca a visualização rodando o cilindro cinzento na parte superior do 

microscópio. 

 

 

5. Percorre a toda a amostra com o microscópio, analisando com detalhe as partículas que 

encontrares. 

 

 

  



 

6. A tabela seguinte ilustra algumas características das partículas de microplásticos 

frequentemente encontradas na água do mar. Analisa as partículas encontradas na tua amostra 

e fotografa aquelas com características idênticas às seguintes:  

 

Filamentos 

Fibras simples ou múltiplas 

 

Fragmentos 

Peças duras e angulares 

Muitas vezes coloridos 

 
 

Fragmentos de espumas 

Brancos e esponjosos, 

Muitas vezes esféricos 

Ocorrem isolados ou aglomerados 

Pelletes 

Cilíndricos ou ovalados 

Principalmente brancos ou translúcidos, 

mas também surgem coloridos 

  

Películas 

Peças finas e flexíveis de plástico 

Muitas vezes transparentes 

Outros 

Outras peças que podem incluir grânulos 

esféricos ou com dimensões até 5 mm. 

 
 

(A Rocha, 2018) 
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Anexo III – Ficha de Registo dos Parâmetros Físico-Químicos de 

Água do Mar 
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Informações gerais           
  

 

Identificação do grupo de trabalho 

Escola: _________________________________________________________ 

Ano de escolaridade:    7º ano       8º ano       9º ano      Turma: _____ 

Nome dos elementos do grupo:      

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Informações sobre a recolha da amostra de água  

Data: ___/___/______             Hora aproximada da recolha: ___:___ 

 

Local de recolha 

Cidade: _______________________        Freguesia: _______________________ 

Nome do local de recolha: _________________________ 

Outras informações relevantes para a identificação do local:  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

Ficha de registo das atividades práticas 



2 

 

 

Questões pré-laboratoriais        

 

 

 

1. Explica a que se deve a turbidez de uma água. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Concentrações elevadas de nitratos e de nitritos numa água são prejudiciais para a fauna 

aquática. Seleciona um fator que pode provocar o aumento da concentração destes iões em 

água: 

 Atividades relacionadas com a pesca.    

 Atividade agrícola. 

 Transportes aquáticos. 

 Poluição das águas por plástico. 

 

3. Seleciona a opção que completa corretamente a afirmação:  

“A temperatura de uma água influencia diretamente 

 a sua acidez”.    

 a quantidade de oxigénio dissolvido” 

 a percentagem de saturação de oxigénio”. 

 a sua salinidade”. 

 

4. No laboratório preparou-se uma solução com um pH muito elevado. Para se proceder ao 

descarte desta solução para a rede de saneamento deve-se misturá-la com uma solução: 

 neutra para a neutralizar.    

 ácida para a diluir. 

 alcalina para diminuir pH. 

 ácida para a neutralizar.  

  

5. A figura seguinte representa o curso de um rio desde a nascente até 

desaguar no mar. Ordena as letras A, B e C por ordem decrescente de 

salinidade das águas nas diferentes regiões.  

____________________________________ 

 

6. Faz a correspondência correta entre os termos da coluna I e da coluna II.  

Coluna I Coluna II 

Microplásticos primários           

 

  Polímero natural 

Microplásticos 

secundários       

  Polímero sintético 

Celulose                                          

 

  Purpurinas 

Polietileno                               

 

  Pequenos fragmentos de 

plástico 

 

A 

B 

C 
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Registo dos resultados 

 

  

      

Teste parâmetro 1: 

Turbidez 

• Turbidez da água recolhida: __________ 

JTU 

Teste parâmetro 2: 

pH, kH, gH, Cl2, NO3, NO2 

• pH: _______ 

• kH: _______ dH 

• gH: _______ dH 

• Cl2: _______ mg/L 

• NO3: _______ mg/L 

• NO2: _______ mg/L 

Teste parâmetro 3: 

Temperatura 

• Temperatura da água recolhida: 

__________ ºC 

Teste do parâmetro 4:  

pH 

• pH: __________ 

• Carácter químico: _____________ 

Teste parâmetro 5:  

Oxigénio (O2) dissolvido  

• Oxigénio dissolvido: ________ ppm 

• Percentagem de saturação de oxigénio 

dissolvido: __________ % 

Determinação da salinidade da água do mar 

 

• Massa da amostra de água do mar utilizada: 

__________ g 

• Massa de sais presentes na amostra de água 

do mar: __________ g 

Identificação da presença de microplásticos na 

água 

• Nº de partículas de microplásticos 

encontradas: __________  
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Questões pós-laboratoriais        

 

 

 

1. Explica porque é que na determinação do oxigénio dissolvido na água do mar é fundamental 

que o frasco onde se inserem as 2 pastilhas das TestTabs®  se encontre completamente cheio 

de água. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Comenta as possíveis diferenças encontradas para o valor de pH da água do mar obtidos no 

Teste parâmetro 3 e no Teste parâmetro 4. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3.  Determina a salinidade da água do mar analisada. 

 
 

4. Os mares e oceanos da Terra têm um volume de água superior a mil milhões de quilómetros 

cúbicos. Mesmo assim, no meio desta imensidão de água, é possível encontrar microplásticos 

praticamente em toda a sua extensão. 

Tendo em conta a quantidade de microplásticos encontrados na amostra de água do mar, faz 

uma estimativa da quantidade de microplásticos que poderão existir em todos os mares e 

oceanos do planeta. 
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Anexo IV – Manual de Apoio à Atividade de Identificação Qualitativa 

de Polímeros 



 

  

–

IDENTIFICAÇÃO DE POLÍMEROS POR 

TESTES FÍSICO-QUÍMICOS 

 
José Luís Araújo 

Programa Doutoral em Ensino e Divulgação das Ciências 

Manual desenvolvido com base no Kit de Análise de Plásticos da Criateste® 
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Ficha de Identificação PET 

Poli(tereftalato de etilo) 

 

 

Nome: Poli(tereftalato de etilo) ou politereftalato de etileno 

Símbolo: PET – Poly(ethylene terephtalate)  

 

 

  

Aplicações: Garrafas, embalagens, películas, tecidos. 



 

 

 

Ficha de Identificação HDPE 

Polietileno de alta densidade 

 

 

Nome: Polietileno de alta densidade 

Símbolo: PEAD – Polietileno de alta densidade ou  

HDPE – High density polyethylene  

 

  

Aplicações: Frascos, recipientes, bobinas de impressão 3D, tubagens. 



 

 

 

Ficha de Identificação PVC 

Policloreto de vinilo 

 

 

Nome: Policloreto de vinilo 

Símbolo: PVC – Poly(vinyl chloride)  

 

 

 

 

 

 

  

Aplicações: Cartões de crédito, pavimentos, janelas e portas, tubagens. 



 

 

 

Ficha de Identificação LDPE 

Polietileno de baixa densidade 

 

 

Nome: Polietileno de baixa densidade 

Símbolo: PEBD – Polietileno de baixa densidade ou  

LDPE – Low density polyethylene  

 

  

Aplicações: Peliculas, frascos, recipientes, sacos. 



 

 

 

Ficha de Identificação PP 

Polipropileno 

 

 

Nome: Polipropileno 

Símbolo: PP – Polipropileno 

 

 

  

Aplicações: Peças auto, cordas, mobiliário de exterior, contentores. 



 

 

 

Ficha de Identificação PS 

Poliestireno 

 

 

Nome: Poliestireno 

Símbolo: PS – Polystyrene   

  

  

Aplicações: Talheres e loiça descartável, caixas transparentes, esferovite. 



 

 

 

Ficha de Identificação PA 

Poliamida 

 

 

Nome: Poliamida ou Nylon  

Símbolo: PA – Poliamida  

 

 

  

Aplicações: Fios de pesca, cordas, engrenagens, buchas. 



 

 

 

Ficha de Identificação PC 

Policarbonato 

 

 

Nome: Policarbonato 

Símbolo: PC – Policarbonato   

 

 

  

Aplicações: CD, DVD, garrafas e garrafões reutilizáveis, óculos de segurança, 

caixas para equipamentos elétricos e eletrónicos. 



 

 

 

Ficha de Identificação PMMA 

Poli(metacrilato de metilo) 

 

 

Nome: Poli(metacrilato de metilo) ou Acrílico 

Símbolo: PMMA – Poly(methyl methacrilate)   

 

  

Aplicações: vidro acrílico, mobiliário, óticas de automóveis, utilidades e 

decoração . 



 

 

 

Ficha de Identificação Termofixos 

Plásticos Termofixos 

 

 

 Nome: Plásticos termofixos, duroplásticos,  

plásticos termoendurecíveis ou resinas plásticas 

 

Pode ser: 

 

Resina Fenólica 

 

 

  

Resina de Ureia-Formaldeído 

 

 

 

Melamina 

 

 

 

Ebonite  

 

 

 

 

 

 

Aplicações: Equipamento elétrico, tampas 

para recipientes, objetos moldados. 

Aplicações: Objetos moldados, colas. 

Aplicações: Laminados, lamelados, 

tabuleiros para alimentos. 

Aplicações: pegas de tachos e panelas, 

material elétrico. 



 

 

 

Ficha de Teste 1 

Códigos de reciclagem 

 

 

 

Um plástico pode ser identificado através do respetivo código de reciclagem. 

Verificar se no plástico a analisar existe algum dos códigos seguinte:  

  

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO FICHA DE TESTE 2 

 

PET  

  

HDPE 

(PEAD) 
 

  

PVC  

  

LDPE 

(PEBD) 
 

  

PP  

  

PS  

  

Outros  

 

 

Escolher a Ficha de Identificação 

de acordo com o código 
Fazer um teste 

de confirmação 



 

 

 

Ficha de Teste 2 

Preparação de amostras 

 

 

 

 

 

 

 

Obter pedaços pequenos do plástico a analisar com dimensões próximas das abaixo indicadas. 

Utilizar o equipamento de recolha das amostras (tesoura, lima e escova). 

 

Amostra para teste de aquecimento (30 a 40 mm) 

 

 

   Amostra para teste de solubilidade (menos de 1 mm) 

 

 

 

Amostra para teste de densidade (10 a 20 mm) 

 

 

 

Amostra para teste químico (2 a 5 mm) 

 

 

 
 

As amostras podem ser preparadas imediatamente antes de cada um dos testes. 

Amostras para testes de solubilidade devem ser finamente divididas. 

Limpar muito bem as amostras destinadas aos testes de densidade.   

FICHA DE TESTE 3 

Material: Tesoura, Lima, Escova 



 

 

 

Ficha de Teste 3 

Teste de Aquecimento 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança A. 

 

Acender a lamparina com um fósforo (ou isqueiro). 

Segurar a amostra com a pinça e aquecê-la. 

Atenção: A amostra não deve entrar em contacto direto com a chama. 

 

 

 

 

 

 

Comprimir a amostra quente contra a placa de cerâmica. 

 

   

FICHA DE TESTE 4 

Material: Pinça, Placa de cerâmica, Lamparina, Fósforos (ou Isqueiro). 

Carboniza e desfaz-se Amolece, funde e cola-se 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

TERMOFIXOS 

Termoplástico 



 

 

 

Ficha de Teste 4 

Teste de Solubilidade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança B. 

 

Com o auxílio do conta-gotas, verter acetilacetona para o tubo de ensaio até perfazer cerca de 

um quarto da sua capacidade. 

Adicionar, com a colher, um pouco de amostra de plástico finamente dividido (ver Ficha de 

Teste 2). 

Tampar o tubo de ensaio e agitar durante 10 minutos (ou até toda a amostra se dissolver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FICHA DE TESTE 6 

Material: Acetilacetona, Tubo de ensaio, Conta-gotas, Colher. 

Dissolve 
Não dissolve 

(poderá mudar de cor ou inchar) 

FICHA DE TESTE 5 

10 min 



 

 

 

Ficha de Teste 5 

Teste de Densidade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o auxílio do conta-gotas, verter a solução aquosa de cloreto de sódio para o tubo de 

ensaio até perfazer cerca de metade da sua capacidade. 

Colocar, com a pinça, uma amostra de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Agitar com a pinça de modo a remover todas as bolhas de ar na superfície da amostra. Tampar 

o tubo de ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

PMMA 

Material: Solução aquosa de cloreto de sódio, Tubo de ensaio, Conta-gotas, 

Pinça. 

Flutua Não flutua 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO    

PS 



 

 

 

Ficha de Teste 6 

Teste de Densidade 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o auxílio do esguicho, verter água destilada para o tubo de ensaio até perfazer cerca de 

metade da sua capacidade. 

Colocar, com a pinça, uma amostra de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Agitar com a pinça de modo a remover todas as bolhas de ar na superfície da amostra. Tampar 

o tubo de ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Esguicho com água destilada, Tubo de ensaio, Pinça. 

Flutua Não flutua 

FICHA DE TESTE 9 FICHA DE TESTE 7 



 

 

 

Ficha de Teste 7 

Teste de Densidade 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança C. 

 

Com o auxílio do conta-gotas, verter a solução de água e etanol 1 para o tubo de ensaio até 

perfazer cerca de metade da sua capacidade. 

Colocar, com a pinça, uma amostra de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Agitar com a pinça de modo a remover todas as bolhas de ar na superfície da amostra. Tampar 

o tubo de ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Solução de água e etanol 1, Tubo de ensaio, Conta-gotas, Pinça. 

Flutua Não flutua 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO   

PP 
FICHA DE TESTE 8 



 

 

 

Ficha de Teste 8 

Teste de Densidade 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança C. 

 

Com o auxílio do conta-gotas, verter a solução de água e etanol 2 para o tubo de ensaio até 

perfazer cerca de metade da sua capacidade. 

Colocar, com a pinça, uma amostra de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Agitar com a pinça de modo a remover todas as bolhas de ar na superfície da amostra. Tampar 

o tubo de ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Solução de água e etanol 2, Tubo de ensaio, Conta-gotas, Pinça. 

Flutua Não flutua 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

LDPE 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

HDPE 



 

 

 

Ficha de Teste 9 

Teste Químico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança D. 

 

Colocar, com a pinça, alguns pedaços de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Com o auxílio do conta-gotas, verter 6 gotas de ácido sulfúrico sobre a amostra no tubo de 

ensaio. Tampar o tubo de ensaio e aguardar 10 minutos. 

Adicionar à mistura anterior um jato curto e rápido de água destilada com o esguicho. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Ácido Sulfúrico, Esguicho com água destilada, Tubo de ensaio, 

Conta-gotas, Pinça. 

Formação de matéria 

esponjosa/fibrosa 
Sem alteração 

10 min 

FICHA DE TESTE 11 FICHA DE TESTE 10 



 

 

 

Ficha de Teste 11 

Teste Químico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança E. 

 

Colocar, com a pinça, alguns pedaços de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Com o auxílio do conta-gotas, verter cerca de 10 gotas de xileno sobre a amostra no tubo de 

ensaio. Tampar o tubo de ensaio e aguardar 10 minutos. 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Xileno, Tubo de ensaio, Conta-gotas, Pinça. 

Superfície adquire cor branca Sem alteração 

10 min 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO    

PC 
FICHA DE TESTE 12 



 

 

 

Ficha de Teste 10 

Teste Químico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança F. 

 

Colocar, com a pinça, alguns pedaços de plástico no tubo de ensaio (ver Ficha de Teste 2). 

Com o auxílio do conta-gotas, verter 6 gotas de solução alcoólica de iodo sobre a amostra no 

tubo de ensaio. Tampar o tubo de ensaio e aguardar 5 minutos. 

Gota a gota, adicionar à mistura anterior a solução de tiossulfato de sódio até que a cor 

acastanhada da mistura desapareça. Agitar. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Solução alcoólica de iodo, Solução de tiossulfato de sódio, Tubo de 

ensaio, 2 x Conta-gotas, Pinça. 

Superfície adquire cor castanha Sem alteração 

5 min 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

PET 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO    

PA 



 

 

 

Ficha de Teste 12 

Teste de Solubilidade 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler a ficha de segurança G. 

 

Com o auxílio do conta-gotas, verter ciclohexanona para o tubo de ensaio até perfazer cerca 

de um quarto da sua capacidade. 

Adicionar, com a colher, um pouco de amostra de plástico finamente dividido (ver Ficha de 

Teste 2). 

Tampar o tubo de ensaio e agitar durante 15 minutos (ou até toda a amostra se dissolver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Material: Ciclohexanona, Tubo de ensaio, Conta-gotas, Pinça. 

Dissolve 

(pode ficar turvo) 
Não dissolve 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO    

PVC 
OUTRO 

10 min 



 

 

 

Ficha de Segurança A 

Teste de Aquecimento 

 

 

 

 

 

 

Usar óculos de proteção. 

 

 

 

A chama da lamparina pode provocar queimaduras. Não aproximar qualquer 

parte do corpo da lamparina. 

Utilizar a pinça para segurar a amostra. 

Utilizar sempre a placa de cerâmica como base de trabalho. 

O contacto da pele com o plástico fundido pode provocar queimaduras graves. 

 

 

 

Perigo de incêndio. Nunca efetuar o teste de aquecimento após a utilização de 

reagentes inflamáveis. 

Apagar a chama da lamparina após a sua utilização. 

 

 

 

  



 

 

 

Ficha de Segurança B 

Teste de Solubilidade 1 

 

 
 

 

 

Usar óculos de proteção. 

 

 

Perigo de incêndio. 

Nunca utilizar a lamparina acesa durante ou após a utilização de reagentes 

facilmente inflamáveis. 

Manter os frascos bem fechados. 

 

 

 

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 

Provoca irritação ocular. Tóxico se ingerido. 

Manter afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fumar. 

Manter o recipiente bem fechado. 

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ proteção ocular. 

Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for 

possível. Continuar a enxaguar. 

Armazenar em local bem ventilado. 

 

 

  

Reagente: Acetilacetona 

Eliminação de resíduos: verter os resíduos para um recipiente de recolha de 

solventes orgânicos não halogenados. 



 

 

 

Ficha de Segurança C 

Testes de Densidade 3 e 4 

 

 

 

 

Eliminar quaisquer fontes de ignição. 

Perigo de incêndio. 

Manter o frasco bem fechado. 

 

 

 

 

 

Líquido e vapor inflamáveis. 

Manter afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fumar. 

Manter os recipientes bem fechados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Reagente: Solução de água e etanol 

Eliminação de resíduos: remover a amostra de plástico e verter a solução de 

água e etanol para o respetivo recipiente original. 



 

 

 

Ficha de Segurança D 

Teste Químico 1 

 

 

 

 

 

Usar óculos e luvas de proteção. 

 

 

Utilizar apenas a quantidade indicada. 

Manipular de modo que não haja a possibilidade de contacto com a pelo ou 

olhos. Perigo de queimadura. 

Virar a boca do tubo de ensaio para um local livre quando se adicionar água 

destilada. Perigo de projeção. 

 

 

 

Pode ser corrosivo para metais. 

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ proteção ocular /proteção facial. 

Em caso de ingestão: enxaguar a boca. Não provocar o vómito. 

Se entrar em contacto com a pele (ou cabelo): despir/ retirar imediatamente 

toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. 

Em caso de exposição ou de indisposição: contactar imediatamente um Centro 

de Informação Antivenenos ou um médico. 

 

 

  

Reagente: Ácido sulfúrico 

Eliminação de resíduos: eliminar para o esgoto por diluição (se possível, 

neutralizar antes com solução aquosa de hidróxido de sódio). 



 

 

 

Ficha de Segurança E 

Teste Químico 2 

 

 

 

 

 

 

Usar óculos e luvas de proteção. 

 

 

 

Não respirar gases/ vapores. 

Trabalhar num local bem ventilado. Se possível utilizar sistema de exaustão. 

Fechar bem o frasco. 

 

 

 

Líquido e vapores inflamáveis. 

Nocivo por inalação. 

Nocivo em contacto com a pele. 

Provoca irritação cutânea. 

Manter afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fumar. 

Manter o recipiente bem fechado. 

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos 

nacionais. 

 

 

  

Reagente: Xileno 

Eliminação de resíduos: verter os resíduos para um recipiente de recolha de 

solventes orgânicos não halogenados. 



 

 

 

Ficha de Segurança F 

Teste Químico 3 

 

 

 

 

 

Usar óculos de proteção. 

 

 

 

 

Eliminar quaisquer fontes de ignição. 

Perigo de incêndio. 

Manter o frasco bem fechado. 

 

 

 

 

Líquido e vaporfacilmente inflamáveis. 

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Manter afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fumar. 

Manter o recipiente bem fechado. 

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos 

nacionais. 

 

 

  

Reagente: Solução alcoólica de iodo 

Eliminação de resíduos: eliminar para o esgoto por diluição. 



 

 

 

Ficha de Segurança G 

Teste de Solubilidade 2 

 

 

 

 

 

Usar óculos de proteção. 

 

 

 

Não respirar gases/ vapores. 

Trabalhar num local bem ventilado. Se possível utilizar sistema de exaustão. 

Fechar bem o frasco. 

 

 

 

Líquido e vapores inflamáveis. 

Nocivo por inalação. 

Manter afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fumar. 

Manter o recipiente bem fechado. 

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos 

nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Reagente: Ciclohexanona 

Eliminação de resíduos: verter os resíduos para um recipiente de recolha de 

solventes orgânicos não halogenados. 



Marcha sistemática de identificação dos plásticos  
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Anexo V – Ficha de Registo da Atividade de Identificação Qualitativa 

de Polímeros 



1 

 

 
 
 

 

 

 
 

Informações gerais           
  

 

Identificação do grupo de trabalho 

Escola: _________________________________________________________ 

Ano de escolaridade:    7º ano       8º ano       9º ano      Turma: _____ 

Nome dos elementos do grupo:      

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Registo dos resultados           
  
     Caracterização da amostra 

 Qual é a cor do plástico a analisar? 

 __________________________________________________________________________ 

 

 A partir do aspeto do plástico, é possível inferir qual a sua utilização? Se sim, qual? 

 __________________________________________________________________________ 

 

Existe algum código visível que permita a identificação do plástico? Se sim, qual? 

 __________________________________________________________________________ 

  

 

IDENTIFICAÇÃO DE POLÍMEROS  

POR TESTES FÍSICO-QUÍMICOS 

 

FICHA DE REGISTO  



2 

Testes físico-químicos  
(seleciona com  os resultados que obténs em cada um dos testes) 
 

 

1. Teste de aquecimento 

O plástico carboniza e desfaz    O plástico amolece, funde ou cola-se   

A amostra é um termoplástico ou um termofixo? _______________________________ 
 

 

2. Teste de solubilidade 1 

O plástico dissolve     O plástico não dissolve  
 

 

3. Teste de densidade 1 

O plástico flutua     O plástico não flutua  

Qual é o plástico da amostra? ______________________________________________ 

Este teste não se aplica  
 

 

4. Teste de densidade 2 

O plástico flutua     O plástico não flutua  

Este teste não se aplica  
 

 

5. Teste de densidade 3 

O plástico flutua     O plástico não flutua  

Qual é o plástico da amostra? ______________________________________________ 

Este teste não se aplica  
 

 

6. Teste de densidade 4 

O plástico flutua     O plástico não flutua  

Qual é o plástico da amostra? ______________________________________________ 

Este teste não se aplica  
 

 

7. Teste químico 1 

Há formação de matéria esponjosa/fibrosa        Não ocorre alteração  

Este teste não se aplica  
 

 

8. Teste químico 2 

O plástico adquire cor branca   Não ocorre alteração  

Qual é o plástico da amostra? ______________________________________________ 

Este teste não se aplica  
 

 

9. Teste químico 3 

O plástico adquire cor castanha   Não ocorre alteração  

Qual é o plástico da amostra? ______________________________________________ 

Este teste não se aplica  
 

 

10. Teste de solubilidade 2 

O plástico dissolve     O plástico não dissolve  

Qual é o plástico da amostra? ______________________________________________ 

Este teste não se aplica  
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Anexo VI – Póster de Divulgação do Projeto PVC 
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Anexo VII – Consentimento Informado 



 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 (Araújo, J. L., Morais, C. & Paiva, J. C - 2018) 

 

O projeto PVC - Perceiving the Value of Chemistry behind water and microplastics é um 

projeto de ciência cidadã que envolve a participação de alunos do 3º ciclo na monitorização de 

parâmetros da qualidade de águas costeiras e na consciencialização para problemáticas 

ambientais relacionadas com o lixo marinho, nomeadamente, com as consequências da 

presença de microplásticos nessas águas. As dinâmicas pedagógicas deste projeto serão 

implementadas em diferentes momentos do ano letivo dos quais se destacam 6 tarefas online 

de enriquecimento pessoal e académico, a decorrer na plataforma Moodle, a análise 

laboratorial de alguns parâmetros físico-químicos das águas costeiras, a identificação da 

presença de microplásticos nessas águas, e a identificação, através de uma atividade 

laboratorial, dos tipos de plásticos mais comuns que poluem as nossas praias.  

Este projeto é desenvolvido pelo investigador José Luís da Silva Araújo no âmbito do seu 

doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências com a orientação de João C. Paiva e Carla 

Morais (Universidade do Porto) e resulta de uma parceria protocolar estabelecida entre a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e o Agrupamento de escolas de Estarreja.  

Mais se informa que o seu educando, durante a participação no projeto, responderá a 

inquéritos e testes, sendo que os dados resultantes da sua participação servirão para 

compreender de que modo a participação neste projeto contribui para a aprendizagem da 

química e para a mudança de atitudes face à ciência, à química e à problemática do lixo marinho. 

Devido aos objetivos da investigação, será necessária a identificação dos participantes 

para que se proceda ao cruzamento das informações antes e após a implementação do projeto. 

Todavia, finda esta necessidade, todos os elementos suscetíveis de identificar o seu educando 

serão eliminados, garantindo-se o seu anonimato. Todos os dados serão objeto de tratamento 

estatístico exclusivamente para fins académicos e científicos pelos atuais ou futuros elementos 

da equipa, não existindo a transferência de dados para terceiros. 

Poderá esclarecer quaisquer dúvidas, bem como revogar o presente consentimento 

através do seguinte email: jl.arauj@gmail.com. Em caso de dúvidas relacionadas com 

tratamento de dados pessoais, poderá contactar a Encarregada da Proteção de Dados da 

Universidade do Porto (dpo@reit.up.pt). 

 

 

 

mailto:jl.arauj@gmail.com
mailto:dpo@reit.up.pt


 

Tendo tomado conhecimento destas informações, eu, 

_____________________________ ____________________________________, declaro por 

este meio que aceito e consinto o meu educando, 

_______________________________________________________________ a participar no 

referido projeto de investigação.  

Fui ainda informado/a de que poderei esclarecer quaisquer dúvidas através do seguinte 

email: jl.araujo@gmail.com. 

 

Porto, ___ de novembro de 2018 

 

_____________________________________ 

(Assinatura) 

 

mailto:jl.araujo@gmail.com
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Anexo VIII – Questionário de Atitudes Face à Ciência, à Físico-

Química, ao Ambiente e à Problemática do Lixo Marinho 



 

1/4 

 

 

 

Questionário de atitudes face à Ciência, à Físico-Química,  

ao Ambiente e à problemática do Lixo Marinho 

 

(Araújo, J. L.; Paiva, J.C. & Morais, C.) 

 

 

 

 

Este questionário demora apenas cerca de 15 minutos a responder e tem por objetivo conhecer a 

sua opinião face à Ciência, em geral, e à Físico-Química, ao Ambiente e à problemática do Lixo Marinho, em 

particular. A parte inicial deste questionário permitirá recolher informação de carácter sociodemográfico. 

Neste questionário não há respostas certas ou erradas, apenas se pretende uma opinião pessoal. Leia com 

atenção as questões que se seguem e responda de acordo com o que pensa, sente ou faz. Por favor, 

responda a todas as questões. As suas respostas são rigorosamente confidenciais. 

A qualquer momento poderá contactar os investigadores para colocar qualquer questão acerca da 

presente investigação através do e-mail: jl.arauj@gmail.com.  

 

Muito obrigado pela colaboração. 

 

 

 

 

PRIMEIRA PARTE – IDENTIFICAÇÃO 

 

Escola:  _______________________________________________________ 

Ano de escolaridade:     7º ano                     8º ano                     9º ano 

 

 

Código de identificação: __  __  __  

 

 

 

 

mailto:jl.arauj@gmail.com
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SEGUNDA PARTE – Atitudes em relação à Ciência 

(Adaptado de Schreiner & Sjøberg, 2004; Glynn & Koballa, 2006; Summers, 2012) 

 

 

Por favor, leia as afirmações pela ordem de apresentação. Indique, com um X, o seu grau de 

concordância com cada uma das afirmações seguintes de acordo com a escala: 

 

1. Discordo fortemente   4. Não concordo nem discordo  6. Concordo 

2. Discordo    5. Concordo parcialmente   7. Concordo fortemente 

3. Discordo parcialmente     

 

1. A ciência é fácil para mim. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Irei continuar a estudar ciência quando sair da escola. 1 2 3 4 5 6 7 

3. A minha família encoraja-me a ter uma profissão relacionada com a ciência. 1 2 3 4 5 6 7 

4. As aulas de ciências contribuem para desenvolver o meu espírito crítico. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Se eu pudesse escolher, teria mais aulas de ciência na escola. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu gosto de aprender ciência. 1 2 3 4 5 6 7 

7.  As aulas de ciências levam-me a questionar o mundo que nos rodeia. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu penso em como aprender ciência pode ajudar na minha carreira profissional. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu estou confiante de que consigo compreender ciência. 1 2 3 4 5 6 7 

10. As aulas de ciências ensinaram-me a analisar criticamente os resultados obtidos nas 

atividades laboratoriais.  
1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu gostaria de ter uma profissão relacionada com ciência. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu gosto mais de ciências do que das outras disciplinas. 1 2 3 4 5 6 7 

13. As aulas de ciências motivam-me a procurar a explicação para as situações do dia a dia. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu esforço-me o suficiente para aprender ciência. 1 2 3 4 5 6 7 

15. A minha família encoraja o meu interesse pela ciência. 1 2 3 4 5 6 7 

16. As aulas de ciência aumentaram a minha curiosidade sobre coisas que ainda não 

conseguimos explicar. 
1 2 3 4 5 6 7 
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TERCEIRA PARTE – Atitudes em relação à Físico-Química 

(Neto, Pomar & Candeias, 2011) 

 

 

Por favor, leia as afirmações pela ordem de apresentação. Indique, com um X, o seu grau de 

concordância com cada uma das afirmações seguintes de acordo com a escala: 

 

1. Discordo fortemente   4. Não concordo nem discordo  6. Concordo 

2. Discordo    5. Concordo parcialmente   7. Concordo fortemente 

3. Discordo parcialmente     

 

1. Divirto-me a estudar Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Compreendo facilmente o que é explicado em Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Consigo ter bons resultados a Físico-Química sem dificuldade. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Nos dias em que há Físico-Química tenho mais vontade de ir à escola. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Penso que a disciplina de Físico-Química deveria ser obrigatória para todos os 

cursos. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Para mim Físico-Química é uma disciplina difícil. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Estudar Físico-Química dá-me alegria. 1 2 3 4 5 6 7 

8. A Físico-Química é importante para a minha vida. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Acho que estudar Físico-Química é perda de tempo. 1 2 3 4 5 6 7 

10. A expressão “Físico-Química” provoca-me uma sensação desagradável. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Percebo a aplicação prática da Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Ir às aulas de Físico-Química é agradável. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Para mim é fácil ser bom/a aluno/a a Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Sinto que resolver as atividades de Físico-Química é útil para a minha vida. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Quando me aparece um problema de Físico-Química tenho vontade de desistir. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Gosto de estudar Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Penso que a Físico-Química é útil no dia-a-dia. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Tenho boas notas a Físico-Química facilmente. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Para mim é fácil resolver problemas de Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

20. O meu interesse pela disciplina de Físico-Química vai diminuindo ao longo do tempo 

de escola. 
1 2 3 4 5 6 7 

21. Realizo as atividades de Físico-Química com facilidade. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Seria bom deixar de estudar Físico-Química. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Resolver problemas de Físico-Química desanima-me. 1 2 3 4 5 6 7 

24. A disciplina de Físico-Química irrita-me. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Estudar Físico-Química dá-me competência. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Estudar Físico-Química tranquiliza-me. 1 2 3 4 5 6 7 
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QUARTA PARTE – Atitudes em relação ao Ambiente e à problemática do lixo marinho 

(Adaptado de Teixeira, 2018) 

 

Por favor, leia as afirmações pela ordem de apresentação. Indique, com um X, o seu grau de concordância 

com cada uma das afirmações seguintes de acordo com a escala: 

 

1. Discordo fortemente   4. Não concordo nem discordo  6. Concordo 

2. Discordo    5. Concordo parcialmente   7. Concordo fortemente 

3. Discordo parcialmente     

 

1. Preocupa-me que alimentos provenientes do ambiente marinho possam conter 

microplásticos. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Procuro consumir produtos menos prejudiciais para o ambiente. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Preocupa-me que a tendência crescente de produção de plásticos e a crescente 

população humana venham a piorar a questão do lixo marinho. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Procuro trocar embalagens de uso único por embalagens reutilizáveis. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Procuro reutilizar e/ou reciclar o plástico que consumo no dia-a-dia. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Sempre que vou às compras procuro reutilizar os sacos de plástico. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Faço separação do lixo em minha casa. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Penso que é da responsabilidade do ser humano preservar o ambiente marinho para as 

futuras gerações. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Procuro informar-me sobre que medidas posso tomar para reduzir a minha contribuição 

para a poluição ambiental. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Considero que a questão do lixo marinho é uma questão relevante para a nossa 

sociedade atual. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Costumo tomar atenção à quantidade de plástico que consumo e/ou desperdiço 

diariamente. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Perturba-me saber que a água do mar possa estar poluída globalmente por pequenas e 

impercetíveis partículas plásticas. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Estaria disposto (a) a juntar-me a iniciativas de apanha de lixo marinho nas praias. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Considero preocupante se vier a saber que posso ser um (a) consumidor (a) de 

alimentos que possuem plásticos provenientes de lixo marinho.   
1 2 3 4 5 6 7 

15. Preocupa-me os problemas que o lixo marinho pode causar às espécies. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Se porventura produzo lixo junto à praia, apanho-o e deito-o num contentor 

apropriado. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Saber da presença de microplásticos em produtos de higiene ou beleza impedir-me-ia 

de os comprar. 
1 2 3 4 5 6 7 

18. Considero que a presença de microplásticos em produtos de higiene pessoal deveria de 

ser proibida ou evitada. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Obrigado pela sua participação!  
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Anexo IX – Parecer da Equipa de Proteção de Dados da UP  
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Anexo X – Parecer da Direção-Geral da Educação 



Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar

Início » Consultar inquéritos » Ficha de inquérito

Identificação da Entidade / Interlocutor

Nome da entidade:
José Luís da Silva Araújo 

Nome do Interlocutor:
José Luís Araújo 

E-mail do interlocutor:
jl.arauj@gmail.com 

Dados do Inquérito

Número de registo:
0660400001 

Designação:
Questionário de atitudes face à Ciência, à Físico-Química, ao Ambiente e à problemática do Lixo Marinho 

Descrição:
O presente inquérito por questionário é um instrumento de avaliação de atitudes dos alunos face à Ciência,
à Físico-Química e ao Ambiente e à problemática do Lixo Marinho incluído no projeto de investigação
intitulado “PVC – Perceiving the Value of Chemistry behind water and microplastics”, desenvolvido por
doutorando José Luís da Silva Araújo sob a orientação do Professor Doutor João Carlos Paiva e da
Professora Doutora Carla Morais da Faculdade de Ciências da Universodade do Porto no âmbito do
programa de Doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências (Universidade do Porto). O projeto
pretende, a partir do envolvimento dos alunos do 3º ciclo do ensino básico num um contexto tão pertinente
e atual como é a questão da poluição dos oceanos por plásticos, explorar vários conteúdos químicos para
potenciar a aprendizagem desta ciência bem como promover a literacia científica dos participantes,
fomentar a sua motivação para a disciplina de Físico-Química e desenvolver consciência para alguns dos
problemas ambientais que afetam a sociedade atual. 
Durante o decorrer do projeto, os participantes responderão ao inquérito por questionário onde se pretende
recolher a sua opinião pessoal e averiguar as suas atitudes perante assuntos relacionados com a ciência, a
Físico-Química e problemáticas ambientais. Este questionário divide-se em 4 partes: i) identificação do
participante – nome, ano de escolaridade, turma, número de aluno e sexo; ii) escala de atitudes em relação
à ciência; iii) escala de atitudes em relação à Físico-Química; iv) escala de atitudes em relação ao ambiente
e à problemática do lixo marinho, sendo algumas questões originais e outras provenientes de escalas de
atitudes já publicadas traduzidas e/ou adaptadas. 

Objectivos:
O objetivo central desta investigação é contribuir para o conhecimento teórico e empírico sobre projetos de
ciência cidadã no domínio da aprendizagem formal da química junto de alunos do 3º ciclo do ensino básico
bem como nas mudanças de atitudes dos alunos face à ciência, à Físico-Química e às problemáticas
ambientais, nomeadamente, à questão da poluição dos oceanos por plásticos. As dinâmicas pedagógicas
deste projeto serão desenhadas pelos proponentes deste projeto e implementadas pelos docentes das
turmas participantes em diferentes momentos do ano letivo 2018/2019 dos quais se destacam tarefas
online de enriquecimento pessoal e académico, a decorrer na plataforma Moodle, a análise laboratorial de
alguns parâmetros físico-químicos das águas costeiras, a identificação da presença de microplásticos nessas
águas, e a identificação, através de uma atividade laboratorial, dos tipos de plásticos mais comuns que
poluem as nossas praias. Devido aos objetivos da investigação, será necessário aplicar este questionário
antes e após a implementação das dinâmicas pedagógicas, para se avaliar as mudanças de atitudes
ocorridas devido à participação neste projeto. Por esse motivo, é necessário que os questionários estejam
identificados para que se proceda ao cruzamento das informações pré e pós participação no projeto. Estes
dados serão completamente confidenciais e objeto de tratamento estatístico exclusivamente para fins
académicos e científicos pelos atuais ou futuros elementos da equipa, não existindo a transferência de
dados para terceiros ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Periodicidade:
Outra: No início do ano letivo 2018/2019 e no final do mesmo ano letivo 

Data do inicio do período de recolha de dados:
03-12-2018 

Data do fim do período de recolha de dados:
07-06-2019 

Universo:
Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico 

Unidade de observação:
Alunos 

Método de recolha de dados:
Inquérito por questionário 

Inquérito registado no Sistema Estatístico Nacional:
Não 

Inquérito aplicado pela entidade:
Sim 

Instrumento de inquirição:
06604_201811191633_Documento1.pdf (PDF - 246,08 KB) 

Nota metodológica:
06604_201811191633_Documento2.pdf (PDF - 183,85 KB) 

Outros documentos:
06604_201811191633_Documento3.zip (ZIP - 618,19 KB) 

José Luís da Silva Araújo

Sair

Área reservada

Dados da entidade
Consultar inquéritos
Registar inquérito
Instruções

Início
Pesquisar inquéritos

http://mime.dgeec.mec.pt/Default.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/private/Inqueritos.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/docs/06604_201811191633_Documento1.pdf
http://mime.dgeec.mec.pt/docs/06604_201811191633_Documento2.pdf
http://mime.dgeec.mec.pt/docs/06604_201811191633_Documento3.zip
http://mime.dgeec.mec.pt/Private/EntidadeConsultar.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/Private/Inqueritos.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/Private/InqueritoRegisto.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/Private/InfoInqueritoRegisto.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/Default.aspx
http://mime.dgeec.mec.pt/PesquisaInqueritos.aspx


Data de registo:
19-11-2018 

Versão:
1 (1) 

Dados adicionais

Estado:
Aprovado 

Avaliação:
Exmo(a) Senhor(a) José Luís da Silva Araújo 
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar é autorizado uma
vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às observações aduzidas.
Com os melhores cumprimentos
José Vitor Pedroso
Diretor-Geral
DGE 

Observações:
a) A realização dos Inquéritos fica sujeita a autorização das Direções dos Agrupamentos de Escolas do
ensino público a contactar para a realização do estudo. Merece especial atenção o modo, o momento e
condições de aplicação dos instrumentos de recolha de dados em meio escolar, porque onerosos, devendo
fazer-se em estreita articulação com as Direções dos Agrupamentos.
b) Informa-se que a DGE não é competente para autorizar a realização de estudos/aplicação de inquéritos
ou outros instrumentos em estabelecimentos de ensino privados e, sublinha-se, para realizar intervenções
educativas/desenvolvimento de projetos e atividades/programas de intervenção/formação em meio escolar
dadas as competências da Escola/Agrupamento, nos domínios da organização pedagógica, da organização
curricular, da gestão estratégica, entre outras. Os seus órgãos de gestão pedagógica e educativa, (a
Direção, o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral) melhor decidirão sobre a realização dos inquéritos e
suas inerentes ações em contexto de sala de aula. 
c) Deve considerar-se o disposto legal em matéria de garantia de anonimato dos sujeitos, confidencialidade,
proteção e segurança dos dados. Considerados os documentos que foram anexados e os dados especiais,
sensíveis, recolhidos junto de cada aluno pelo instrumento de inquirição (nome, idade, ano, turma, escola
de pertença), deve observar-se, no interesse superior da criança, o princípio da minimização dos dados.
Assim, estes dados são julgados excessivos face aos objetivos e finalidades do estudo. Para efeitos da
proteção de dados a recolher junto dos inquiridos e em cumprimento da legislação em vigor, resultam
obrigações que o responsável se propõe cumprir. Destas deve dar conhecimento a todos os inquiridos e a
quem intervenha na recolha e tratamento de dados pessoais. Para tornar identificáveis os alunos, devem
ser utilizados códigos para o efeito, que só serão conhecidos pelos investigadores. As autorizações
assinadas pelos encarregados de educação devem ficar em poder da Escola/Agrupamento ao qual
pertencem. Não deve haver cruzamento ou associação de dados entre os que são recolhidos pelos
instrumentos de inquirição e os constantes das declarações de consentimento informado. Devem, pois,
prever-se medidas adequadas e específicas para a defesa dos direitos fundamentais e dos interesses do
titular dos dados. Deste modo, procura-se garantir o tratamento lícito dos mesmos, nos termos
procedimentais indicados e legislação em vigor. 

Outras observações:
Sem observações. 

|  Voltar  |  Versão 1  |
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Anexo XI – Teste de Conhecimentos 



 

 
 

 
 

  

 

 

TESTE DE CONHECIMENTOS 
 

 

Escola:________________________________   

 

Nome: ___________________________________ 

Ano: _____ Turma: ____  

 

 
1. Uma das amostras de água recolhida junto à foz de um rio apresenta uma turbidez de 40 JTU. 

A que se deve a turbidez da água da amostra? 

A. Pequenas partículas suspensas na água 

B. Pequenas partículas dissolvidas na água 

C. Outros líquidos dissolvidos na água 

D. Gases dissolvidos na água. 

 

 

2. O oxigénio é um gás pouco solúvel em água. Contudo, esta pequena quantidade de oxigénio 

dissolvido na água é fundamental para a sobrevivência das espécies aquáticas. 

 É possível dissolver, no máximo, aproximadamente 10 mg oxigénio por cada litro de água. Na análise 

de uma amostra de água do mar recolhida junto costa determinou-se uma concentração de oxigénio 

dissolvido de 8,2 mg/L. 

 

2.1. Uma solução aquosa saturada de oxigénio tem uma concentração: 

A. Superior a 10 mg/L 

B. De 10 mg/L 

C. De 8,2 mg/L 

D. Inferior a 8,2 mg/L 

 

2.2. Foi recolhida uma outra amostra de água de um pequeno aquário. Após análise, verificou-se que a 

sua concentração de oxigénio dissolvido era de 5,6 mg/L. Qual das seguintes opções seria adequada 

para aumentar a concentração de oxigénio na água do aquário? 

A. Adicionar mais peixes ao aquário. 

B. Fechar, hermeticamente, o aquário. 

C. Colocar um filtro de água imerso no aquário.  

D. Borbulhar ar na água. 
 

 

3. A água do Mar Morto possui uma grande salinidade. A água deste mar é uma mistura homogénea 

onde, por cada litro de água do mar se encontram dissolvidos 300 g de sal. 

 Relativamente à água deste mar: 

 

3.1. Indica qual é o soluto: 

A. Água  B. Sal 

 



 

 
 

 
 

 

3.2. Para diminuir a salinidade da água do Mar Morto é necessário: 

A. Adicionar água à amostra  

B. Adicionar sal à amostra 

C. Colocar a amostra a ferver 

D. Colocar a amostra ao Sol durante muito tempo. 

 

3.3.  A salinidade é uma grandeza que se expressa em gramas de sais dissolvidos por 

A. quilograma de água    C. quilograma de solução 

B. litro de solução     D. litro de água 

 

 

4. A imagem ilustra um teste realizado para a 

deteção de ião nitrito na água de um rio. Por 

adição de um composto a uma amostra da água, 

a cor desta altera-se consoante a quantidade de 

ião nitrito presente. Este composto químico é 

tóxico para os peixes e, em quantidades elevadas 

pode causar a sua morte.  

 

Considera a afirmação seguinte e indica se é 

verdadeira ou falsa. 

Uma amostra de uma água que apresente níveis de nitrito de 1,25 ppm é adequada para os peixes. 

A. Verdadeira, pois a amostra apresenta uma concentração de nitratos que não é perigosa para 

os peixes. 

B. Verdadeira, pois a amostra apresenta uma concentração de nitratos que é perigosa para os 

peixes. 

C. Falsa, pois a amostra apresenta uma concentração de nitratos que não é perigosa para os 

peixes. 

D. Falsa, pois a amostra apresenta uma concentração de nitratos que é perigosa para os peixes. 

 

 

5. Uma amostra de água recolhida na praia de Matosinhos apresenta um pH de 7,9 e uma outra 

amostra, recolhida na praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia, apresenta um pH de 8,0. Ambas as 

amostras se encontravam à temperatura 13 C: 

 

5.1. Seleciona a opção correta: 

A. A água da praia de Matosinhos é mais ácida que a água da praia da Madalena. 

B. A água da praia da Madalena é mais ácida que a água da praia da Madalena. 

C. A água da praia de Matosinhos é mais alcalina que a água da praia da Madalena. 

D. Pode considerar-se que ambas as amostras possuem igual acidez. 

 

5.2. Se as águas das praias analisadas se encontrassem a temperaturas diferentes, seria possível prever, 

sem mais informações, qual praia apresentaria uma água mais ácida? 

A. Sim, pois o pH é uma gradeza que não depende da temperatura. 

B. Sim, apesar do pH ser uma gradeza que depende da temperatura. 

C. Não, pois o pH é uma gradeza que depende da temperatura. 

D. Não, apesar do pH ser uma gradeza que não depende da temperatura. 

 

 

0,0 ppm  
Ideal 

0,25 ppm  

Aceitável 

1,00 ppm  

Perigoso 

1,25 ppm  



 

 
 

 
 

6. Uma amostra de água foi recolhida junto à zona de rebentação das ondas na praia da Aguda em Vila 

Nova de Gaia. A amostra foi analisada com o objetivo de se perceber a presença de microplásticos 

nestas águas. 

Foram realizadas algumas técnicas para separar os resíduos sólidos suspensos na água do mar. Dos 

resíduos sólidos obtidos puderam identificar-se: 

 

a. Microesferas de PVC    d. Vestígios de animais marinhos    

b. Grãos de areia     e. Fibras de algodão   

c. Vestígios de algas   f. Fios de nylon 

 

6.1. Indica um material de origem sintética. 

 ____________________    

 

6.2. A água do mar é uma solução aquosa de vários sais que nela se encontram dissolvidos. Contudo, na 

amostra recolhida, estavam ainda presentes os vários resíduos sólidos identificados. Devido à 

recolha ter sido efetuada junto à zona de rebentação, a amostra continha também uma grande 

quantidade de areia. Seleciona a sequência adequada de técnicas utilizadas para se proceder à 

separação dos resíduos sólidos da amostra.  

A. Filtração seguida de decantação sólido-líquido 

B. Filtração seguida de cristalização 

C. Decantação sólido-líquido seguida de filtração 

D. Filtração seguida de destilação 

 

6.3. Após a separação dos resíduos sólidos suspensos da amostra, se se pretender quantificar a 

quantidade de sais dissolvidos na água do mar deve realizar-se uma: 

A. Peneiração 

B. Decantação sólido-líquido 

C. Cromatografia 

D. Cristalização 

 

 

7. A separação dos microplásticos presentes numa amostra de água do mar requer a execução de um 

conjunto de técnicas laboratoriais adequadas. 

 

7.1. Durante os procedimentos laboratoriais efetuados, qual das seguintes regras se deve cumprir 

sempre? 

A. Pode manusear-se qualquer líquido incolor sem proteção. 

B. Pode cheirar-se diretamente as substâncias químicas semelhantes à água.  

C. Não é necessário usar bata de proteção. 

D. Deve usar-se uma vareta para verter um líquido de um recipiente para outro. 

 

7.2. A filtração da amostra é uma das técnicas de separação utilizadas. Essa filtração pode ser feita por 

gravidade ou a pressão reduzida. Relativamente às diferentes filtrações, indica a afirmação 

verdadeira. 

A. A filtração por gravidade é mais rápida do que a filtração a pressão reduzida. 

B. Na filtração a pressão reduzida os resíduos ficam mais secos. 

C. O material utilizado em ambas as filtrações é exatamente o mesmo. 

D. Na filtração a pressão reduzida utiliza-se um filtro de pregas. 

 



 

 
 

 
 

 

8. Etimologicamente, a palavra polímero tem origem em 

duas palavras gregas: polys, que significa várias e meros 

que significa unidade. Tal como sugere esquema seguinte 

que representa, genericamente, a formação de um 

polímero:  

 

 Assim, pode inferir-se que as unidades estruturais do 

polímero polietileno se designem: 

A. Estireno 

B. Etileno 

C. Eteno 

D. Ester 

 

 

9. Na imagem seguinte podes observar um plástico recolhido 

na praia. O símbolo assinalado fornece informação acerca da 

composição química daquele objeto. Seleciona de que tipo 

de plástico se trata. 

A. Policarbonato (PC) 

B. Policloreto de vinilo 

(PVC) 

C. Poliestireno (PS) 

D. Polipropileno (PP) 

 

 

10. O polimetil-metacrilato, conhecido por acrílico, tal como todos os polímeros, é formado por extensas 

cadeias de unidades estruturais ligadas entre si.  

 

10.1. A ligação que se estabelece entre as unidades estruturais num polímero é uma ligação  

A. Polimérica 

B. Intermolecular 

C. Química 

D. Física 

 

10.2. Qual é o símbolo que deverá ser encontrado num plástico para indicar que ele é formado por 

polimetil-metacrilato? 

 

 

 

 

 

 

 

11. No laboratório dissolveu-se uma amostra 2 g de poliestireno, em 20 cm3 de acetilacetona. 

 

11.1. Seleciona a opção que completa corretamente a frase. 

Da dissolução referida, pode concluir-se que _____ é o solvente, ou seja, é o componente _____ da 

solução; portanto, _____ é o soluto da solução.  

A. … a acetilacetona … minoritário … o poliestireno. 

B. … a acetilacetona … maioritário … o poliestireno. 

C. … o poliestireno … minoritário … a acetilacetona. 

D. … o poliestireno … maioritário … a acetilacetona. 

 

 A.        B.         C.        D.           E.        F.          G. 



 

 
 

 
 

11.2.  A concentração em massa, em g/cm3, da solução preparada é 

A. 0,01 

g/cm3 

B. 0,1 

g/cm3 

C. 1 

g/cm3 

D. 10 

g/cm3 

 

11.3. No rótulo de um frasco de acetilacetona encontram-se os seguintes pictogramas de perigo: 

 
Pode concluir-se que a acetilacetona é uma substância: 

A. Tóxica e comburente 

B. Irritante e combustível 

C. Tóxica e combustível 

D. Cancerígena e combustível 

 

11.4. Com base na informação de segurança presente no seu rótulo pode concluir-se que a acetilacetona  

A. Deve ser manuseada afastada de qualquer chama. 

B. Deve ser manuseada sem luvas de proteção. 

C. Pode ser ingerida. 

D. Pode ser cheirada diretamente do frasco 

 

11.5. Relativamente a qualquer substância desconhecida encontrada no laboratório, indica a afirmação 

correta. 

A. Pode provar-se para confirmar se é insípida como a água. 

B. Pode cheirar-se para se identificar de que substância se trata. 

C. Não se pode aproximar de uma fonte de ignição. 

D. Não é necessário usar luvas no seu manuseio. 
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Anexo XII – Guião de Entrevista Semiestruturada aos Alunos  



Guião de entrevista semiestruturada  

aos alunos participantes no projeto PVC 

 

Objetivos e estrutura da entrevista 

A presente entrevista tem como principal objetivo conhecer a perceção dos alunos 

participantes no projeto PVC sobre a contribuição das várias estratégias pedagógicas 

implementadas para o desenvolvimento de competências e de atitudes positivas face à 

disciplina de Físico-Química e face à temática do lixo marinho. Pretende-se, também, conhecer 

a opinião dos alunos sobre qual o contributo do projeto PVC para a uma aprendizagem mais 

significativa de conteúdos de Química.  

A entrevista encontra-se estruturada em cinco dimensões principais: i) caracterização do 

entrevistado, ii) avaliação de recursos e dinâmicas implementadas, iii) impacto na aprendizagem 

formal da química, iv) atitudes e competências e v) avaliação do projeto PVC no global. 

 

Caracterização do entrevistado 

• Qual é a tua idade? 

• Que ano de escolaridade frequentas? 

• Costumas participar em outros projetos escolares? Podes dar-nos alguns exemplos e 

falar um pouco sobre essas experiências? 

 

 

Dimensão 1: Recursos e dinâmicas implementadas 

• Consideras que as atividades implementadas durante o projeto PVC foram adequadas? 

Consideras que houve alguma atividade menos adequada? Se sim, qual? 

(NOTA para o entrevistador: recordar quais as estratégias adotadas, por exemplo, as tarefas 

que decorreram no Moodle, a dinâmica da recolha de água e de plásticos para análise, as 

atividades prático-laboratoriais de análise das águas e dos plásticos e as estratégias utilizadas 

para a divulgação do projeto e dos resultados obtidos pelos alunos.) 

• Relativamente às tarefas realizadas no Moodle, podes dar a tua opinião acerca dessas 

tarefas e da forma como elas foram implementadas? Por exemplo, as tarefas foram 

realizadas em casa ou na sala de aula? Consideras que as tarefas pedidas foram 

pertinentes? Concordas com o tempo que foi proposto para a sua realização? 

• Relativamente aos kits laboratoriais que foram fornecidos, consideras que os materiais 

foram adequados e facilmente manipuláveis? E as instruções fornecidas no manual 

eram suficientemente claras e percetíveis? Podes dar alguns exemplos? 



• De que forma esses materiais foram relevantes para facilitar as atividades laboratoriais 

sugeridas? 

 

Dimensão 2: Impacto na aprendizagem formal da química 

• Podes explicar se consideras que os conteúdos de química explorados ao longo do 

projeto PVC foram adequados, pertinentes e de fácil compreensão? Podes dar alguns 

exemplos? 

(NOTA para o entrevistador: recordar quais os conteúdos químicos explorados, por exemplo, 

pH, turbidez, concentração de nitratos e de nitritos, percentagem de oxigénio dissolvido, 

salinidade, polímeros, etc.) 

• Consideras que os conteúdos abordados no projeto poderiam ser facilmente 

explorados noutras disciplinas? Durante o ano letivo foram feitas algumas 

explorações de natureza interdisciplinar?  

(NOTA para o entrevistador: realçar, por exemplo, a exploração de temas relacionados com 

a poluição e a sustentabilidade dos ecossistemas nas Ciências Naturais)  

• A professora da disciplina de Físico-Química utilizou exemplos relacionado com o 

projeto para abordar outros conteúdos nas suas aulas? Podes citar algumas dessas 

situações? 

 

 

Dimensão 3: Atitudes e Competências (literacia) 

• De que forma a participação neste projeto contribuiu para o desenvolvimento de 

novas competências científicas? 
(NOTA para o entrevistador: listar algumas das competências científicas como: a observação dos 

fenómenos, a formulação de questões, o teste de hipóteses, o planeamento e a realização de 

experiências, a formulação de explicações científicas baseadas em evidências, a argumentação e 

a comunicação de resultados). 
 

• De que modo o envolvimento neste projeto promoveu atitudes positivas face à ciência 

em geral e à disciplina de Físico-Química em particular? 

(NOTA para o entrevistador: se necessário dar pistas relacionadas com  a motivação e o 

empenho dos alunos face à escola, em geral, e à disciplina de Física e Química, em 

particular, promoção de comportamentos pró-ambientais, alerta para o problema dos 

microplásticos nas águas e nos produtos que utilizamos, etc. …) 

• De que forma te envolves nas questões ambientais abordadas no projeto? E como é que 

o projeto contribuiu para promover atitudes pró-ambiente, em particular, em relação 

aos microplásticos? 

(NOTA para o entrevistador: se necessário dar pistas relacionadas com a, promoção de 

comportamentos pró-ambientais, alerta para o problema dos microplásticos nas águas e 

nos produtos que utilizamos, etc. …) 



• De que modo a participação no projeto contribuiu para se alterarem hábitos 

relativamente à preservação do ambiente junto da tua família?  

 

 

Dimensão 4: Avaliação global do projeto 

• Os trabalhos que realizaste ao longo da participação no projeto foram divulgados de 

alguma forma?  

• No futuro, gostarias de continuar a participar neste projeto ou noutro relacionado com 

este tema? Podes explicar porquê?  

• O que achas que poderia ter sido melhorado na forma como o projeto foi 

implementado? 
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Anexo XIII – Guião de Entrevista Semiestruturada aos Professores 



Guião de entrevista semiestruturada  

aos professores participantes no projeto PVC 

 

Objetivos e estrutura da entrevista 

A presente entrevista tem como principal objetivo conhecer a perceção dos professores sobre 

o contributo das várias estratégias pedagógicas implementadas no projeto PVC para o 

desenvolvimento de competências e de atitudes positivas dos alunos face à disciplina de Físico-

Química e face à temática do lixo marinho. Pretende-se, também, conhecer a opinião dos 

professores sobre qual o contributo do projeto PVC para a aprendizagem formal de conteúdos 

de Química.  

A entrevista encontra-se estruturada em cinco dimensões principais: i) caracterização do 

entrevistado, ii) avaliação de recursos e dinâmicas implementadas, iii) impacto na aprendizagem 

formal da química, iv) desenvolvimento de atitudes e de competências e v) avaliação do projeto 

PVC no global. 

 

Caracterização do entrevistado 

• Qual é a sua idade? 

• Qual é a sua situação profissional? 

• Qual é a sua formação de base? 

• Há quantos anos leciona a disciplina de Física e Química? 

• Costuma participar em projetos com os seus alunos? Pode dar-nos alguns exemplos e 

falar-nos um pouco dessa experiência? 

 

Dimensão 1: Recursos e dinâmicas implementadas 

• Qual é a sua opinião sobre a adequação das estratégias pedagógicas adotadas aos 

alunos participantes? 

(NOTA para o entrevistador: recordar quais as estratégias adotadas, por exemplo, as tarefas 

que decorreram no Moodle, a dinâmica da recolha de água e de plásticos para análise, as  

atividades prático-laboratoriais de análise das águas e dos plásticos e as estratégias utilizadas 

para a divulgação do projeto e dos resultados obtidos pelos alunos.) 

• Relativamente às tarefas realizadas no Moodle, pode explicar como foi feita a gestão 

destas tarefas? Por exemplo, as tarefas foram realizadas em casa ou em aula? Os alunos 

mostraram-se pró-ativos na sua realização ou, pelo contrário, era necessário recordá-

los constantemente das tarefas a realizar?  



• Ainda relativamente às tarefas do Moodle, pode falar um pouco sobre o que pensa das 

tarefas propostas, dos outputs pedidos aos alunos e do tempo propostos para a sua 

realização? 

• Relativamente aos materiais e procedimentos fornecidos nos kits laboratoriais de 

análise de água e de identificação dos plásticos, como avalia a sua adequação para 

utilização por alunos do 3º ciclo? 

• Como avalia a qualidade científico-pedagógica desses materiais? 

• De que forma esses materiais foram relevantes para as práticas laboratoriais sugeridas? 

• Qual é vantagem que vê neste tipo de kits laboratoriais para aplicabilidade em aula ou 

no terreno?  

• Tem alguma sugestão para melhoria dos kits fornecidos? 

 

Dimensão 2: Impacto na aprendizagem formal da química 

• Com o projeto PVC pretendeu-se promover uma aprendizagem dos alunos baseada num 

contexto que fosse relevante e pertinente. De que modo considera que a participação 

dos alunos neste projeto contribuiu para a aprendizagem significativa de novos 

conhecimentos químicos ou para a consolidação de conhecimentos previamente 

adquiridos? 

• Pode explicar se considera os conteúdos explorados ao longo do projeto PVC adequados 

e pertinentes para os alunos envolvidos? 

(NOTA para o entrevistador: recordar quais os conteúdos químicos explorados, por exemplo, 

pH, turbidez, concentração de nitratos e de nitritos, percentagem de oxigénio dissolvido, 

salinidade, polímeros, etc.) 

• Considera que com a participação no projeto foi promovida uma aprendizagem inter e 

multidisciplinar? Pode dar alguns exemplos?  

• Introduziu conteúdos relacionado com o projeto nas suas práticas letivas? Pode explicar 

de que forma? 

• Considera que a participação no projeto PVC foi uma mais-valia para as suas práticas 

letivas? De que forma é que a participação neste projeto contribuiu para a melhoria das 

suas aulas? 

 

Dimensão 3: Atitudes e Competências (literacia) 

• De que forma a participação ativa dos alunos neste projeto poderá contribuir para o 

desenvolvimento da sua literacia científica? 

• Quais as competências dos alunos que considera terem sido mais desenvolvidas com a 

participação neste projeto 



• De que modo o envolvimento dos alunos neste projeto promoveu atitudes positivas face 

à ciência em geral e à disciplina de Físico-Química em particular?  

(NOTA para o entrevistador: se necessário dar pistas relacionadas com  a motivação e o 

empenho dos alunos face à escola, em geral, e à disciplina de Física e Química, em 

particular, promoção de comportamentos pró-ambientais, alerta para o problema dos 

microplásticos nas águas e nos produtos que utilizamos, etc. …) 

• Como caracteriza o envolvimento dos alunos nas questões ambientais abordadas no 

projeto? E de que forma o projeto contribuiu para promover atitudes positivas face às 

problemáticas do lixo marinho? 

• De que modo o estabelecimento de laços entre a escola e a comunidade envolvente 

através da participação na monitorização de um problema ecológico e social potencia a 

consciência cívica dos participantes? 

 

Dimensão 4: Avaliação global do projeto 

• Os trabalhos realizados pelos alunos e os resultados obtidos foram divulgados em de 

alguma forma? Há ainda a intensão de preparar algum momento de divulgação de 

assuntos relacionados com o projeto PVC ou com os temas nele abordados? 

• Pensa em dar continuidade a este projeto (ou outro relacionado) no futuro? De que 

forma?  

• O que poderia ter sido melhorado na implementação do projeto? 
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Anexo XIV – Análise Fatorial Confirmatória 



Análise Fatorial Confirmatória 

 

A análise fatorial confirmatória permite estudar a validação das escalas de 

atitudes, tal como as que se descrevem no subcapítulo 6.7.1 desta tese, a partir das 

dimensões definidas. Este modelo de medida permite verificar se os itens são 

significativos e consistentes para medir os construtos, permitindo concluir sobre a 

validade de cada construto. É utilizado um modelo refletivo, isto é, a relação de 

causalidade vai do construto para os indicadores e, portanto, alterações no construto 

provocaram alterações nos itens. O método de estimação utilizado para os cálculos 

utiliza a matriz de covariância e consiste no método da máxima verosimilhança 

(Maximum Likelihood - ML) (Hair et al., 2010). 

Para determinar a validade convergente da escala de medida, importa verificar se 

os itens são estatisticamente significativos para as dimensões estudadas, se as 

saturações fatoriais são elevadas, se existe fiabilidade do constructo (Luque, 2000) 

determinada a partir da averiguação da consistência interna e da fiabilidade composta 

(devem ser superiores a .7, segundo Hair et al., 2010) e qual a proporção da variância 

extraída (deve ser superior a .5, de acordo com Bagozzi & Yi, 1980). 

De acordo com Fornell e Larcker (1981), para o cálculo da fiabilidade composta 

determina-se o quociente entre o quadrado da soma das saturações estandardizadas e 

a diferença entre esse mesmo quadrado e a soma dos erros de medida dos indicadores 

(valor complementar para a unidade do quadrado da saturação estandardizada), 

enquanto que a variância extraída determina-se pelo quociente entre a soma do 

quadrado das saturações estandardizadas e a diferença entre esse mesmo quadrado e 

a soma dos erros de medida dos indicadores. 

 

 

XIV.1 Validação da escala de atitudes face à ciência 

 

Atendendo à análise da Tabela XIV.1, verifica-se que todas as saturações das 

variáveis (itens) medidas nas respetivas dimensões são estatisticamente significativas 

(p < .001).  

 

  



Tabela XIV.1 

Saturações das dimensões da EAC. 

 

Dimensão Questões 
Saturações 

Estandardizadas 
Erro padrão Teste t p 

1. Futuro 

Questão 2 .825 .051 31.106 <.001 

Questão 3 .671 .055 23.224 <.001 

Questão 8 .763 .045 27.626 <.001 

Questão 11 .834 .053 31.559 <.001 

Questão 15 .661 .050 22.777 <.001 

2. Análise crítica 

Questão 4 .634 .046 21.139 <.001 

Questão 7 .705 .041 24.306 <.001 

Questão 10 .595 .040 19.570 <.001 

Questão 13 .759 .042 26.872 <.001 

Questão 16 .776 .043 27.792 <.001 

3. Afinidade 

Questão 1 .642 .035 22.028 <.001 

Questão 5 .761 .049 27.714 <.001 

Questão 6 .812 .039 3.382 <.001 

Questão 9 .750 .037 27.131 <.001 

Questão 12 .732 .051 26.160 <.001 

Questão 14 .614 .038 2.803 <.001 

 

Para cada dimensão, calcula-se a média das saturações fatoriais, a consistência 

interna e a fiabilidade composta, bem como a proporção da variância extraída, que se 

apresentam, de seguida, na Tabela XIV.2. 

Assim, verifica-se a existência de validade convergente de todas as dimensões, 

pois as saturações fatoriais são elevadas com valores médios sempre superiores ao 

mínimo exigido de .5, sendo o valor mínimo observado de .694; as saturações fatoriais 

são também significativas (t > 1.96, p < .001) como já tinha sido salientado 

anteriormente; a fiabilidade do constructo verifica-se pois os valores da consistência 

interna são superiores ao mínimo adequado de .8. sendo o valor mínimo observado de 

.821, e os valores da fiabilidade composta são sempre superiores ao valor adequado de 

.8. sendo o valor mínimo observado de .983; a variância extraída é superior a .50 para 

duas das dimensões, com apenas a exceção da dimensão 2. Análise crítica, cujo valor 

é .486. 

 

 

 

 

 



Tabela XIV.2. 

Critérios de validação das dimensões da EAC. 

 

Dimensão Itens 
Média das 

saturações fatoriais 

Consistência 

interna 

Fiabilidade 

composta 

Proporção da 

variância extraída 

1. Futuro 5 .751 .869 .989 .569 

2. Análise crítica 5 .694 .821 .983 .486 

3. Afinidade 6 .719 .862 .992 .521 

 

Portanto, a validade convergente vem validar as dimensões propostas para a EAC 

utilizada. A validade convergente da escala de medida é ainda confirmada pela 

existência de correlações positivas e estatisticamente significativas (t > 1.96, p < .001) 

entre todas as dimensões deste construto tal como se apresenta na Tabela XIV.3. 

 

Tabela XIV.3 

Saturações entre as dimensões da EAC. 

 

Dimensão Dimensão Correlações Erro padrão Teste t p 

1. Futuro 2. Análise crítica .663 .023 28.637 <.001 

1. Futuro 3. Afinidade .811 .016 51.864 <.001 

2. Análise crítica 3. Afinidade .815 .017 49.146 <.001 

 

Relativamente ao construto em estudo, conclui-se que os itens i) são significativos, 

ii) são consistentes e iii) apresentam validade convergente. Portanto, podemos concluir 

que as três dimensões definidas podem ser utilizadas para medir as atitudes dos alunos 

face à ciência. 

  



XIV.2 Validação da escala de atitudes face à disciplina de Físico-

Química 

 

A EAFQ foi também submetida a uma análise fatorial confirmatória no sentido de 

estudar a validação desta escala, a partir das dimensões emergentes da análise fatorial 

exploratória descrita no subcapítulo 6.7.1.2.  

Da análise da Tabela XIV.4 verifica-se que todas as saturações das variáveis 

(itens) medidas nas respetivas dimensões são estatisticamente significativas (p < .001).  

 

Tabela XIV.4. 

Saturações das dimensões da EAFQ. 

 

Dimensão Questão 
Saturações 

Estandardizadas 
Erro padrão Teste t p 

1. Comportamental 

Questão 2 .818 .036 31.559 <.001 

Questão 3 .892 .039 36.196 <.001 

Questão 6 .640 .051 22.426 <.001 

Questão 11 .628 .039 21.854 <.001 

Questão 13 .857 .040 33.898 <.001 

Questão 18 .903 .039 36.969 <.001 

Questão 19 .856 .037 33.754 <.001 

Questão 21 .849 .036 33.409 <.001 

2. Afetiva 

Questão 9 .687 .043 24.083 <.001 

Questão 10 .654 .044 22.596 <.001 

Questão 15 .648 .045 22.427 <.001 

Questão 20 .707 .046 25.146 <.001 

Questão 22 .836 .042 32.039 <.001 

Questão 23 .836 .039 32.084 <.001 

Questão 24 .835 .040 32.020 <.001 

3. Motivacional 

Questão 1 .828 .045 31.816 <.001 

Questão 4 .795 .043 29.859 <.001 

Questão 5 .650 .052 22.646 <.001 

Questão 7 .807 .042 3.591 <.001 

Questão 12 .792 .039 29.736 <.001 

Questão 16 .823 .041 31.464 <.001 

Questão 26 .673 .044 23.700 <.001 

4. Utilidade  

e competências 

Questão 8 .780 .044 28.264 <.001 

Questão 14 .825 .039 3.714 <.001 

Questão 17 .784 .041 28.444 <.001 

Questão 25 .672 .041 23.044 <.001 

 



No sentido de aferir a validade convergente desta escala, na Tabela XIV.5 

apresenta-se, para cada dimensão, a média das saturações fatoriais, a consistência 

interna e a fiabilidade composta, bem como a proporção da variância extraída. Assim, 

atendendo aos resultados desta tabela, conclui-se que existe validade convergente de 

todas as dimensões, pois as saturações fatoriais são elevadas com valores médios 

sempre superiores ao mínimo exigido de .5. sendo o valor mínimo observado de .743; 

as saturações fatoriais são também significativas (t > 1.96; p < .001) como apresentado 

na Tabela 7.17; a fiabilidade do constructo verifica-se, pois, os valores da consistência 

interna são superiores ao mínimo adequado de .8. sendo o valor mínimo observado de 

.847, e os valores da fiabilidade composta são sempre muito superiores ao mínimo 

adequado de .8. sendo o valor mínimo observado de .982; e a variância extraída é, 

também, superior a .50 para todas as dimensões, sendo o valor mínimo de .559.  

 

Tabela XIV.5. 

Critérios de validação das dimensões da EAFQ. 

 

Dimensão Itens 
Média das 

saturações fatoriais 

Consistência 

interna 

Fiabilidade 

composta 

Proporção da 

variância extraída 

1. Comportamental 8 .805 .934 .998 .659 

2. Afetiva 7 .743 .898 .996 .559 

3. Motivacional 7 .767 .908 .997 .593 

4. Utilidade e 

competências 
4 .765 .847 .982 .589 

 

Portanto, a validade convergente vem validar as dimensões propostas para a 

EAFQ. A validade convergente da escala de medida é ainda confirmada pela existência 

de correlações positivas e estatisticamente significativas (t > 1.96, p < .001) entre todas 

as dimensões deste construto tal como se apresenta na Tabela XIV.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela XIV.6. 

Saturações entre as dimensões da EAFQ. 

 

Dimensão Dimensão Correlações Erro padrão Teste t p 

1. Comportamental 2. Afetiva .464 .027 17,207 <.001 

1. Comportamental 3. Motivacional .686 .019 36,352 <.001 

1. Comportamental 
4. Utilidade e 

competências 
.621 .023 27,290 <.001 

2. Afetiva 3. Motivacional .657 .021 31,480 <.001 

2. Afetiva 
4. Utilidade e 

competências 
.603 .024 24,874 <.001 

3. Motivacional 
4. Utilidade e 

competências 
.784 .016 47,554 <.001 

 

Relativamente ao construto em estudo, conclui-se que os itens i) são significativos, 

ii) são consistentes e iii) apresentam validade convergente. Portanto, podemos concluir 

que as quatro dimensões definidas podem ser utilizadas para medir as atitudes dos 

alunos face à disciplina de Físico-Química. 

  



XIV.3 Validação da escala de atitudes face ao ambiente e à 

problemática do lixo marinho 

 

De forma análoga à EAC e à EAFQ, também a EALM foi submetida a uma análise 

fatorial confirmatória de forma a verificar se os itens desta escala são significativos e 

consistentes para medir os construtos definidos, permitindo concluir sobre a sua 

validade. Os procedimentos estatísticos utilizados foram os mesmos que foram 

aplicados às duas escalas descritas anteriormente e cujos resultados se apresentam na 

Tabela XIV.7. 

Da análise destes dados tabela verifica-se que todas as saturações das variáveis 

(itens) medidas nas respetivas dimensões são estatisticamente significativas (p < .001).  

 

Tabela XIV.7.  

Saturações das Dimensões da EALM. 

 

Dimensão Questão 
Saturações 

Estandardizadas 
Erro padrão Teste t p 

1. Coletiva 

Questão 3 .733 .035 26.199 <.001 

Questão 8 .666 .031 23.040 <.001 

Questão 10 .677 .038 23.506 <.001 

Questão 12 .788 .033 29.104 <.001 

Questão 14 .716 .038 25.364 <.001 

Questão 15 .789 .029 29.080 <.001 

Questão 16 .645 .038 22.148 <.001 

2. Pessoal 

Questão 1 .613 .041 2.467 <.001 

Questão 2 .677 .044 23.220 <.001 

Questão 4 .542 .050 17.573 <.001 

Questão 9 .752 .039 26.700 <.001 

Questão 11 .665 .045 22.660 <.001 

Questão 13 .592 .049 19.595 <.001 

3. Reciclagem/  

Reutilização 

Questão 5 .837 .043 27.650 <.001 

Questão 6 .540 .046 16.834 <.001 

Questão 7 .549 .063 17.161 <.001 

4. Microplásticos 
Questão 17 .640 .058 18.280 <.001 

Questão 18 .765 .052 2.992 <.001 

 

No sentido de aferir a validade convergente desta escala, na Tabela XIV.8 

apresenta-se, para cada dimensão, a média das saturações fatoriais, a consistência 

interna e a fiabilidade composta, bem como a proporção da variância extraída. 



Verifica-se a existência de validade convergente para todas as dimensões, pois 

as saturações fatoriais são elevadas com valores médios sempre superiores ao mínimo 

exigido de .5. sendo o valor mínimo observado de .640; as saturações fatoriais são 

também significativas (t > 1.96, p < .001) como já referido; no que respeita à fiabilidade 

do constructo verifica-se, pois, que os valores da consistência interna são superiores ao 

mínimo aceitável de .6. sendo o valor mínimo observado de .635, e os valores da 

fiabilidade composta são sempre superiores ou estão próximo do mínimo adequado de 

.8. sendo o valor mínimo observado de .795; e a variância extraída está próximo de .50 

para todas as dimensões. Portanto, a validade convergente vem validar as dimensões 

propostas para a EALM. 

 

Tabela XIV.8. 

Critérios de validação das dimensões da EALM. 

 

Dimensão Itens 
Média das 

saturações fatoriais 

Consistência 

interna 

Fiabilidade 

composta 

Proporção da 

variância extraída 

1. Coletiva 7 .716 .875 .995 .516 

2. Pessoal 6 .640 .803 .984 .414 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 
3 .642 .635 .890 .431 

4. Microplásticos 2 .703 .651 .795 .497 

 

A validade convergente desta escala de atitudes é ainda confirmada pela 

existência de correlações positivas e estatisticamente significativas (t > 1.96, p < .001) 

entre todas as dimensões deste construto tal como se apresenta na Tabela XIV.9. 

 

Tabela XIV.9 

Saturações entre as dimensões da EALM. 

 

Dimensão Dimensão Correlações 
Erro 

padrão 
Teste t p 

1. Coletiva 2. Pessoal .464 .027 17.207 <.001 

1. Coletiva 
3. Reciclagem/ 

Reutilização 
.657 .021 31.480 <.001 

1. Coletiva 4. Microplásticos .784 .016 47.554 <.001 

2. Pessoal 
3. Reciclagem/ 

Reutilização 
.686 .019 36.352 <.001 

2. Pessoal 4. Microplásticos .603 .024 24.874 <.001 

3. Reciclagem/ 

Reutilização 
4. Microplásticos .621 .023 27.290 <.001 



 

Assim, conclui-se que as quatro dimensões estudadas podem ser utilizadas para 

medir a EALM pois, os dados apresentados, mostram que os itens desta escala i) são 

significativos, ii) são consistentes e iii) apresentam validade convergente.  
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Anexo XV – Transcrição das Entrevistas dos Alunos 



Transcrição das entrevistas conduzidas aos alunos participantes no 

projeto PVC 

 

 

ENTREVISTA 1 

 

ENTREVISTADOR: Pronto, vamos então dar início à gravação da nossa entrevista. Vocês concordam com 

a gravação do áudio desta conversa para depois fazer a análise das vossas respostas? 

ALUNO1_7: Sim.   

ENTREVISTADOR: Pronto, então a nossa entrevista de hoje está dividida em 4 partes principais. Numa 

primeira parte eu queria avaliar os materiais que nós fomos produzindo ao longo do ano, os kits, as 

tarefas do Moodle, essas coisas assim. Depois queria também perceber o impacto na vossa 

aprendizagem que o projeto teve ou poderia ter com algumas melhorias. Também a questão das 

atitudes face à problemática do lixo marinho, por exemplo, a consciencialização para este problema. E 

depois uma avaliação global do projeto onde vocês me podem dar algum feedback que achem 

pertinente. Então para começarmos, queria saber a vossa idade. 

ALUNO1_7: 12. 

ALUNO2_7: 13. 

ALUNO3_7: 13.  

ALUNO4_7: 12.  

ENTREVISTADOR: São todas do 7º ano, todas da mesma turma e do mesmo grupo de trabalho, não é?  

ALUNO1_7: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: Aqui na escola, costumam participar noutro tipo de projetos?  

ALUNO1_7: Sim. 

ALUNO2_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Em alguma disciplina em específico, algum projeto em específico que queiram realçar? 

ALUNO1_7: Não.  

ENTREVISTADOR: Bom, relativamente então aos recursos e às dinâmicas que nós tentamos idealizar e 

planear, vocês consideram que as atividades que foram implementadas durante este ano letivo foram 

adequadas para vocês, para a vossa faixa etária, para o 7º ano de escolaridade? 

Vários: Sim.   

ENTREVISTADOR: Houve alguma que tivessem considerado menos adequada, mais difícil, com mais 

obstáculos para a sua resolução? 

ALUNO1_7: A de física e química, acho que foi mais difícil.  

ENTREVISTADOR: Desculpa, não... 

ALUNO1_7: Física e química acho que foi mais difícil, para nós, que foi uma disciplina diferente e foi mais 

difícil não conseguirmos consegui-la.  

ENTREVISTADOR: Conseguir ter bons resultados, é isso que me queres dizer? 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Mas em particular, relativamente ao projeto, às tarefas do PVC. 

ALUNO1_7: Ah, não. 

ENTREVISTADOR: Aquela questão do Moodle, por exemplo, aquelas tarefas que foram realizando. 

ALUNO1_7: Não. 

ENTREVISTADOR: Mesmo o próprio poster, se vos deu muito trabalho. 



ALUNO1_7: Não. 

ENTREVISTADOR: Se acharam que foi interessante, pertinente. Os kits das análises das águas, se 

também acharam que foram úteis e adequadas. 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Não houve nada que fosse assim desajustado? 

ALUNO1_7: Não. 

ENTREVISTADOR: Vocês estão a aprender Físico-química pela primeira vez, os conceitos se calhar são 

novos. 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Mas conseguiram acompanhar? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? Relativamente então às tarefas do Moodle, podem dar-me a vossa opinião acerca 

dessas tarefas? O que é que vocês acharam delas? 

ALUNO1_7: As tarefas do Moodle são aquelas tarefas, aquelas etapas que nós fomos fazendo? 

ENTREVISTADOR: A parte inicial. 

ALUNO1_7: Etapa um, etapa dois. Aquela parte teórica que nós fomos fazendo. 

ENTREVISTADOR: Sim. Que depois foram colocados...estavam disponíveis no Moodle, por isso é que eu 

me refiro a elas. 

ALUNO2_7: Essa designação do Moodle não lhes passou, pronto. Mas eles fizeram. 

ENTREVISTADOR: Essas tarefas iniciais então. Os vídeos, a exploração dos vídeos. É daí que também 

vem a tarefa do poster. Vocês acham que foi tudo adequado, conseguiram fazer tudo? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? E acham que o tema era pertinente? 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Todas as tarefas tinham algo que fosse relevante? 

ALUNO1_7: Sim.  

ENTREVISTADOR: E o tempo que vocês demoraram na sua realização, acham que foi demasiado? Que 

estava bem ajustado? 

ALUNO1_7: Que estava bem ajustado.  

ENTREVISTADOR: Sim? Vocês fizeram então aqui na aula, não foi? 

ALUNO1_7: Sim. 

ALUNO2_7: Eles fizeram tudo em aula, não foi nada feito em casa. Todas as tarefas foram feitas aqui. 

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente depois aos kits das atividades laboratoriais, das atividades de 

análise das águas e dos plásticos, acham que esses materiais foram adequados e eram facilmente 

manipuláveis? Vocês conseguiam pegar nos materiais e fazer as atividades? 

Vários: Sim, sim.  

ENTREVISTADOR: E as instruções, vocês viram os manuais?  

ALUNO1_7: Sim, eu vi. 

ENTREVISTADOR: Acham que estavam suficientemente claras e percetíveis? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Havia algum conteúdo que vocês achassem que podia estar mais explícito? Alguma 

questão mais explícita?  

ALUNO1_7: Não. 

ALUNO3_7: Acho que não. 



ENTREVISTADOR: Não? E de que forma é que esses materiais, esses kits, essas caixinhas de materiais 

facilitam a realização das atividades laboratoriais?  

ALUNO3_7: Temos mais com que trabalhar. 

ENTREVISTADOR: Há mais material disponível. 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Mais alguma coisa? Que queiram dizer.  

Vários: Não.  

ENTREVISTADOR: Mas, se vocês por exemplo, fizessem uma atividade sem esses kits ou uma atividade 

com esses kits, acham que traz vantagens, de ter o kit? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Para além de mais material. 

Vários: Sim. 

ALUNO1_7: Aliás, porque, com os kits nós temos os materiais próprios para fazer... 

ENTREVISTADOR: A atividade. 

ALUNO1_7: A atividade, sim. E sem os kits acho que seria muito mais difícil e não conseguiríamos obter 

os resultados que tivemos ou seria mais difícil. 

ENTREVISTADOR: OK. Muito bem então. E já falando agora um pouco mais da aprendizagem de conceitos 

novos, conteúdos novos, coisas novas, podem explicar-me se consideram que a química que foi 

explorada no projeto foi adequada para vocês do 7º ano? Há muitas coisas novas, eu sei. 

ALUNO1_7: Muitas. 

ENTREVISTADOR: Mas acham que apesar disso, havia alguma coisa que pudesse ser ajustado? 

Vários: Não.  

ALUNO1_7: Porque se fosse mais fácil acho que no próximo ano já ia ser muito difícil para nós e não 

conseguíamos aguentar o próximo ano. E acho que a química que teve no projeto foi adequada porque 

assim nós tínhamos um... no próximo ano tínhamos... Era mais fácil também para nós percebermos, 

para não termos tipo um... para a não ser uma coisa muito drástica para nós. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas por exemplo, aqueles conceitos da análise das águas como a percentagem 

de oxigénio dissolvido ou a turbidez, que são coisas que nós normalmente não ouvimos falar nas aulas 

de Físico-química, vocês conseguiram perceber essas coisas novas? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim, apesar de nunca terem falado disso? 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Conseguiram perceber e compreender bem essas ideias? 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: E consideram que os conteúdos que abordámos durante o projeto poderiam ser 

facilmente explorados noutras disciplinas? 

ALUNO1_7: Hmm, não. 

ENTREVISTADOR: Não? 

Vários: Não. 

ENTREVISTADOR: Vou-vos dar só uma sugestão, não sei se concordam comigo. Em termos das Ciências, 

vocês não falam das coisas relacionadas com a sustentabilidade? 

ALUNO1_7: Não, só falamos em Cidadania. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK. Só falaram em Cidadania, então temos aqui uma outra disciplina que vocês 

também falaram, na Cidadania. E o que é que falaram em Cidadania relacionado com isto? 



ALUNO1_7: A professora uma vez falou sobre as purpurinas que nós às vezes usamos no Carnaval, que 

muitas das vezes ao tomarmos banho, que elas vão acabar no mar e certas purpurinas têm 

microplásticos. E então os peixes depois acabam por engolir isso. 

ENTREVISTADOR: OK, então falaram pouco na Cidadania. Então temos aqui um bocadinho de 

interdisciplinaridade do tema, é isso?  

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: E durante as aulas de Físico-química, vocês abordavam este tema quando falavam de 

um outro conteúdo qualquer? Por exemplo, se estavam a abordar as técnicas de separação, a 

professora fazia algum exemplo, trazia algum exemplo relacionado com o projeto?  

ALUNO1_7: Acho que não.  

ENTREVISTADOR: OK. Agora, de que forma a participação neste projeto contribuiu para o 

desenvolvimento de novas competências científicas? Ou seja, competências relacionadas, por exemplo, 

com a observação dos fenómenos, com o teste de hipóteses, formular questões sobre os fenómenos 

que ocorrem à nossa volta, a vossa capacidade de argumentação ou da comunicação das vossas ideias, 

o pensamento crítico...acham que o projeto ajudou a desenvolver algumas destas competências? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Quais delas em particular, conseguem-me dizer? 

ALUNO1_7: Acho que nós sabendo mais do projeto que falava, nós tínhamos mais coisas relacionados 

com o projeto que sabíamos e a falar nós conseguíamos...tínhamos mais coisas para falar. 

ENTREVISTADOR: Conseguiam comunicar melhor essas ideias? 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Depois de estarem a trabalhar sobre o tema, estavam mais confiantes a falar sobre o 

tema, é isso? 

ALUNO1_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Agora, de que modo é que estarem envolvidas neste projeto desenvolveu atitudes mais 

positivas face à ciência ou à Físico-química? Por exemplo, a questão da motivação e do vosso empenho 

para a disciplina ou então coisas relacionadas com o tema, com o ambiente, acham que participar no 

projeto vos deixou mais à vontade para...mais à vontade não, neste caso, mais motivadas para aprender 

Físico-química? Não só sobre o tema, mas também sobre os outros temas da Físico-química ou da 

ciência. 

ALUNO1_7: Não, acho que não... 

ALUNO3_7: Não.  

ENTREVISTADOR: Não? Mas sentiram-se mais motivadas para ir para as aulas de Físico-química? Por 

estarem envolvidas no projeto? 

ALUNO1_7: Sim. 

ALUNO3_7: Não. 

ALUNO1_7: Eu gostava de fazer o projeto. Quando a professora dizia, “vamos fazer o projeto”, eu gostava 

de fazer o projeto. 

ENTREVISTADOR: OK. Nos dias do projeto estavam mais motivadas para ir para a aula, é isso? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: E nas questões ambientais, de que forma é que vocês se envolvem nestas questões 

relacionadas com o ambiente? Na questão da poluição dos oceanos pelos plásticos e pelos 

microplásticos. Vocês desenvolveram, por causa do projeto, atitudes mais favoráveis em relação ao 

ambiente? 

ALUNO1_7: Sim. 



ENTREVISTADOR: Alguma atitude ou algum comportamento que tenham mudado por causa do projeto? 

Pela informação que foram recolhendo ao longo do projeto. 

ALUNO1_7: Por exemplo, em relação ao mar e isso, eu vou tentar pelo menos neste Verão com que toda 

a minha família não deite lixo para o mar nem que polua o ambiente.  

ENTREVISTADOR: OK. Mas a reciclagem por exemplo, já faziam em casa? 

Vários: Ah, sim já. 

ENTREVISTADOR: A utilização, a reutilização dos sacos plásticos, evitar usar os sacos plásticos. 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Então, já faziam isso. Mas o projeto contribuiu... 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: ...para uma maior consciência do problema. E pegando na tua resposta, relativamente 

então às famílias e lá em casa, vocês conseguiram convencer alguém a ter comportamentos mais 

positivos face ao ambiente?  

ALUNO1_7: Sim. 

ALUNO3_7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Falavam disto com a vossa família, por exemplo, dos temas que iam abordando aqui, 

da questão dos microplásticos nas águas? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Agora em termos globais do projeto, estes vossos trabalhos foram ou vão ser 

divulgados de alguma maneira aqui na escola?  

ALUNO3_7: Não sei. 

ENTREVISTADOR: A professora acabou de dizer que o poster ia ser colocado aqui na escola e também 

na página do Facebook do colégio. 

ALUNO2_7: Vamos tentar se calhar fazer uma notícia sobre isso, com a contribuição das meninas e depois 

se calhar podemos mostrar os premiozinhos que vocês ganharam, fazemos uma notícia. 

ALUNO1_7: OK.  

ENTREVISTADOR: Então e no futuro, acham que era importante, sentiam-se motivadas a continuar este 

projeto ou outro parecido, relacionado com este tema? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Acham que o tema é pertinente para continuarem a trabalhar sobre ele? 

ALUNO1_7: Sim.  

ENTREVISTADOR: Mas porque é que acham isso? 

ALUNO3_7: Acho que é um problema que está a acontecer aqui no planeta Terra e acho que se 

continuarmos, por causa dos microplásticos nos mares, se continuarmos no futuro, se calhar temos um 

maior impacto nas nossas vidas e melhorarmos se calhar os mares, divulgando mais este projeto e isso, 

mais pessoas irão mudar os seus comportamentos. 

ALUNO1_7: Na minha opinião, eu acho que quanto mais cedo as crianças perceberem o quão grave é 

poluir o ambiente e, se as crianças perceberem mais cedo que se começarem agora a reciclar e a ter 

cuidado com o planeta, que não será necessário o planeta ficar da forma como será previsto.  

ENTREVISTADOR: OK. E acham que relativamente ao projeto que nós planeámos durante este ano, 

alguma coisa poderia ser melhorada, alguma coisa que tivesse corrido menos bem e vocês achassem 

que podia ter sido abordado de outra forma? 

ALUNO3_7: Não.  

ALUNO1_7: Não.  

ENTREVISTADOR: Assim, não há nada que vocês achem que correu menos bem? Ou por falta de tempo... 



Vários: Não.  

ENTREVISTADOR: ...ou por dificuldades dos conteúdos. 

Vários: Não. 

ALUNO3_7: Tivemos tempo. 

ENTREVISTADOR: Alguma outra crítica construtiva ou alguma outra opinião relativamente ao projeto que 

quisessem deixar? 

Vários: Não. 

ENTREVISTADOR: Não? Então da minha parte é tudo, terminamos por aqui a nossa entrevista. 

 

 

 

ENTREVISTA 2 

 

ENTREVISTADOR: Vamos dar então início á nossa entrevista. Posso então gravar o áudio da conversa? 

ALUNO5_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Pedia-vos que falassem um bocadinho alto para depois eu poder ouvir o 

registo. Então a nossa entrevista vai estar dividida em 3 partes principais. A primeira parte tem a ver 

com a caracterização, a vossa idade, que já vamos tomar nota, um pouco sobre aqueles recursos que 

nós fomos produzindo, os materiais que vos entregámos para vocês trabalharem e depois o feedback 

que aquilo teve na aprendizagem e depois nas atitudes face à ciência, face ao lixo marinho que 

podiam ter sido desenvolvidas e favorecidas no projeto. Então, vamos começar, a vossa idade? 

ALUNO5_8: 14. 

ALUNO6_8: 13. 

ALUNO7_8: 13. 

ENTREVISTADOR: E 13 também. São todas do 8º ano, já sei que são da turma D, não é? E costumam 

participar neste tipo de projetos em Físico-química ou noutras disciplinas?  

ALUNO5_8: Quando surge a oportunidade. 

ENTREVISTADOR: Mas já participaram em algum que se lembrem? Assim um exemplo. 

ALUNO5_8: Neste tipo de tema não. 

ENTREVISTADOR: Não, mas noutro tema qualquer, sei lá, nas Olimpíadas de qualquer coisa? 

ALUNO5_8: Acho que não. 

ENTREVISTADOR: Não? Nas Eco Escolas? 

ALUNO5_8: Eco-Escolas é capaz. 

ALUNO6_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Mas vocês em particular, nunca participaram? Ou não se lembram? 

ALUNO5_8: Acho que sim. Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Pronto, então relativamente às atividades que foram implementadas durante o 

projeto, neste ano letivo, vocês acham que elas foram adequadas para vocês alunos do 8º ano? 

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? O que é que acham que foi menos adequado? Que pudesse ter sido 

melhorado, que não estava tão ajustado.  

ALUNO5_8: Não sei. 

ENTREVISTADOR: Á vossa idade ou aos vossos interesses. 

ALUNO6_8: Acho que não.   



ENTREVISTADOR: Nada? Lembrem-se que estamos a falar da questão do Moodle, por exemplo, das 

atividades laboratoriais, dos kits com aqueles materiais de apoio, incluindo aqueles questionários que 

passámos no início do ano, estes que passámos no final, aquele teste de conhecimentos, não 

sentiram dificuldade em nada?  

ALUNO5_8: Se calhar no teste de conhecimentos. 

ALUNO6_8: Havia algumas partes que ainda não tínhamos dado. 

ENTREVISTADOR: No teste de conhecimentos?  

ALUNO6_8: Nessa matéria.  

ENTREVISTADOR: Mas o projeto não vos ajudou então a conseguirem dar resposta a tudo, é isso? Ou 

seja, porque tudo o que estava no teste tinha sido abordado mais ou menos durante o projeto, mas 

mesmo assim vocês sentiram dificuldade, é isso que me estão a dizer? Sim? 

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: OK. Então relativamente ao Moodle, aquilo que nós fizemos logo no início do ano 

letivo, podem dar-me a vossa opinião acerca daquelas tarefas, o que é que acharam delas? Acham 

que elas foram relevantes? Elas foram realizadas em casa ou aqui na escola? E acham que as tarefas 

que foram pedidas foram pertinentes e foram interessantes para o tema? E se o tempo entre elas foi 

adequado.  

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Então digam-me lá. Relativamente á forma como foram implementadas, vocês acham 

que funcionou? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? Não vos roubou muito tempo, por exemplo, em casa? Vocês fizeram 

maioritariamente em casa ou na escola?  

Vários: Em casa. 

ENTREVISTADOR: Em casa?  

ALUNO5_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Não tinham nenhuma disciplina onde pudessem fazer, alguma aula destinada a isso? 

ALUNO5_8: Não.  

ENTREVISTADOR: OK. E relativamente ao tempo que estava destinado entre cada tarefa, é verdade que 

elas foram sendo ajustadas consoante o vosso calendário de testes e outros fatores, mas acham que 

aquelas duas, três semanas que nós estipulámos entre cada tarefa eram suficientes para dar 

resposta? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: E acham que aquilo foi pertinente? 

ALUNO6_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: De que modo é que vocês acham que aquilo contribuiu para o vosso conhecimento? 

ALUNO6_8: Para nos ajudar a perceber a importância, por causa do lixo. Dos plásticos e isso.  

ENTREVISTADOR: Ou seja, ajudou-vos a perceber esta questão dos plásticos e da poluição por 

plásticos? 

ALUNO5_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? E os kits laboratoriais, aquelas caixinhas que eu preparei, que vos entregámos 

aqui na escola, como é que avaliam esses materiais, acham que foram bem desenvolvidos? As 

instruções eram claras e percetíveis? 

ALUNO5_8: Eram claras sim.  



ENTREVISTADOR: Conseguem dar-me algum exemplo de algo que não estivesse tão bem, ou que 

realmente estivesse muito bem? 

ALUNO6_8: Acho que estava tudo bem explícito. 

ENTREVISTADOR: Não sentiram dificuldade em... 

Vários: Não. 

ENTREVISTADOR: Em nenhuma instrução, em manipularem o material? Os sensores por exemplo eram 

de fácil compreensão no seu funcionamento? 

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? Vocês fizeram a atividade dos plásticos? De identificação dos plásticos?  

Vários: Fizemos. 

ENTREVISTADOR: Sim, não havia nenhum reagente que vocês achassem que estava lá porque tinha 

muitos riscos e então poderia ser substituído?  

Vários: Não. 

ENTREVISTADOR: Não? E de que forma e que vocês acham que este tipo de kits ajuda a melhorar uma 

aula laboratorial? Ou para vocês como alunos, como é que aquilo é importante para vocês fazerem 

mais facilmente uma aula laboratorial? ... 

ENTREVISTADOR: Então? Em primeiro lugar, ajuda ou não? 

Vários: Ajuda. 

ENTREVISTADOR: Porque é que ajuda? 

ALUNO6_8: Porque esta matéria nunca está incluída no... 

ENTREVISTADOR: No currículo, no programa, sim? 

ALUNO6_8: Então é uma maneira de aprender alguma coisa que também é importante para nós 

sabermos.  

ENTREVISTADOR: Sim, mas imagina que para fazer uma atividade do programa de Físico-química 

normal também tínhamos um kitzinho assim. Vocês acham que este kit iria ajudar a fazer a atividade? 

ALUNO6_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Porquê? 

ALUNO6_8: Porque cada um pode trabalhar de forma independente, também sem o professor estar 

sempre a ir ali. 

ENTREVISTADOR: OK, dá maior autonomia aos alunos, é isso? 

ALUNO6_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: E no caso particular dos kits das águas e dos plásticos, havia material suficiente para 

todos trabalharem?  

ALUNO6_8: Havia. 

ENTREVISTADOR: Permitiu que todos os grupos trabalhassem autonomamente? 

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Agora, em termos de aprendizagem de conteúdos novos e de conceitos novos, 

podem explicar-me como é que acham que os conteúdos abordados foram adequados para vocês, 

foram de fácil compreensão, foram relevantes e pertinentes para o tema que estamos a falar? E se 

nos conseguem dar algum exemplo. Por exemplo, há coisas que vocês ainda não abordaram.  

ALUNO6_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Mas aprenderam de novo e acham que isso foi importante para vocês? Essa 

aprendizagem nova? 

Várias. Sim. 



ENTREVISTADOR: E conseguiram aprender tudo que era suposto? Ou seja, todos os conteúdos que 

vocês abordaram, conseguiram compreendê-los depois? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? Então não sentiram dificuldade no final depois no teste de conhecimentos ou 

houve ali alguma coisa que...? 

ALUNO6_8: Houve algumas partes que sim, algumas partes que não... Porque também só fizemos as 

experiências depois de fazer o teste. 

ALUNO5_8: O teste de conhecimento. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK, pronto, então vocês primeiro fizeram o teste e só depois é que fizeram o kit 

de análise dos plásticos? 

ALUNO6_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: OK. E acham que estes conteúdos que abordámos aqui, a questão da poluição dos 

mares, poderia ser facilmente avaliado ou explorado noutras disciplinas? 

ALUNO5_8: Não sei, depende da disciplina. 

ENTREVISTADOR: Um exemplo? 

ALUNO5_8: Se fosse uma disciplina de Ciências se calhar sim. 

ENTREVISTADOR: Nas Ciências? Pronto, é o exemplo mais comum porque normalmente vocês também 

trabalham este tipo de temas, mas eu sei que em Inglês, não sei que ano, também há uma unidade 

que tem a ver com sustentabilidade, por exemplo. 

Vários: Sim.  

ALUNO6_8: Este ano. 

ALUNO7_8: Foi este ano. 

ENTREVISTADOR: Foi este ano? Pronto, então estão a ver? Já temos aqui dois exemplos. Mas durante 

o ano, foi feita alguma ponte entre este projeto da Físico-química com as outras disciplinas? Vocês 

falaram de microplásticos em mais alguma disciplina? 

ALUNO6_8: Não.  

ENTREVISTADOR: Da qualidade da água em mais alguma disciplina? 

ALUNO6_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, tudo o que aprenderam aqui ficou fechado na disciplina de Físico-química, é 

isso? 

ALUNO6_8: Acho que sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? E acham que era importante que tivesse sido feita aqui uma dinâmica mais 

interdisciplinar com as ciências por exemplo? 

ALUNO6_8: Se calhar. 

ALUNO7_8: Se calhar.  

ENTREVISTADOR: Acham que seria uma mais valia para o projeto e para vocês, para a vossa 

aprendizagem? E durante as aulas de Físico-química, quando a professora estava a falar de outro 

tema qualquer, quando podia, ia buscar exemplos relacionados com o tema do projeto? Com os 

microplásticos, com os plásticos. 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Conseguem dar-me aí um exemplo que se lembrem? De algum tema que ela 

estivesse a falar e tivesse... 

ALUNO5_8: Não sei exatamente a matéria, mas sei que ela já fez referência, estava a falar e fez 

referência ao projeto, não me lembro bem em que matéria. 



ENTREVISTADOR: OK, pronto, mas então ela sempre que podia, trazia aqui um contexto novo para a 

sala de aula que era o contexto do projeto, é isso?  

ALUNO6_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Agora, em termos de literacia científica, não sei se vocês já ouviram falar desta 

palavra, nós estávamos também a tentar avaliar de que modo é que o projeto desenvolve atitudes 

mais positivas face a este tema e a outro tipo de competências. Vocês acham que a participação no 

projeto desenvolveu...vos permitiu desenvolver novas competências? Como por exemplo, a 

observação dos fenómenos, a formulação de questões, o teste de hipóteses, a capacidade de 

argumentação e comunicação. Acham que o projeto ajudou a desenvolver algumas destas 

capacidades? 

ALUNO5_8: Sim. Penso que sim. 

ENTREVISTADOR: Quais em particular, sabem-me dizer? Ou conseguem-me dar assim um exemplo ou 

outro?  

ALUNO6_8: Talvez... Se calhar saber falar melhor sobre algum tema porque já o tenho mais... 

ENTREVISTADOR: Saber argumentar mais sobre o tema. 

ALUNO6_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: É isso? E por exemplo no laboratório, vocês também testavam algumas hipóteses.  

ALUNO6_8: Hmm, hmm. 

ENTREVISTADOR: E o projeto ajudou-vos então a desenvolver mais este espírito de trabalho científico, 

de trabalhar melhor com um método mais científico? 

ALUNO6_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? E agora, em termos das atitudes positivas que o projeto possa ter promovido, 

vocês acham que realmente ele ajudou a desenvolver atitudes mais positivas face à ciência, face à 

Físico-química e face ao lixo marinho? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Por exemplo, em termos de motivação e empenho face à escola, vocês acham 

que o projeto contribuiu para isso? 

ALUNO5_8: Da nossa parte acho que sim. 

ALUNO6_8: Da nossa parte acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Acham que estão mais motivados quando estudam através de projetos ou outro 

tipo de atividades? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Outro tipo de dinâmicas? E em termos de comportamentos mais pró-ambientais, mais 

relacionados com os microplásticos e com a qualidade das águas dos mares, vocês costumam-se 

envolver neste tipo de questões? Já alguma vez participaram em alguma campanha, alguma atividade 

relacionada com isto da sustentabilidade, da proteção do planeta?  

ALUNO5_8: Acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Tipo o quê? 

ALUNO6_8: Também participámos naquela manifestação. 

ALUNO5_8: Manifestação do ambiente. 

ENTREVISTADOR: Vocês participaram?  

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: E o que é que vos levou a participar? 

ALUNO6_8: Acho que também a própria preocupação que nós temos com o que poderá acontecer no 

futuro se não travarmos. 



ENTREVISTADOR: Mas essa preocupação, por exemplo, surgiu um pouco também pelo projeto ou era 

uma preocupação que vocês já tinham ainda antes? 

ALUNO6_8: Também. Ele também nos fez compreender o que é que estava também a acontecer e o que 

é que...porque os plásticos também estão ligados a isto. Então... 

ENTREVISTADOR: Sim. Então o projeto ajudou-vos a desenvolver maior consciencialização para a 

problemática da poluição do ambiente... 

ALUNO6_8: Exato. 

ENTREVISTADOR: ...e da questão dos microplásticos e dos plásticos nos oceanos. Em termos de 

atitudes para o ambiente, vocês desenvolveram e têm mais atividades relacionadas com esta 

questão? Por exemplo, em casa, alguns hábitos foram mudados? Na escola, alguns hábitos também 

foram mudados?  

ALUNO6_8: Em casa sim.  

ENTREVISTADOR: O projeto contribuiu para vocês alterarem algum hábito lá em casa, relativamente a 

isto?  

ALUNO5_8: Reciclagem. 

ENTREVISTADOR: OK, aumentaram a reciclagem dos materiais, sim? Mais alguma coisa?  

ALUNO5_8: Não utilizar tanto os plásticos, por exemplo, os sacos quando vamos às compras e isso.  

ENTREVISTADOR: Evitar utilizar os plásticos, reutilizar materiais, sim? E relativamente aos 

microplásticos, há alguma coisa que vocês tenham tentado evitar? Algum comportamento que tenham 

mudado para evitar utilizar microplásticos ou descartar nos esgotos os microplásticos?  

ALUNO6_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Vocês recordam-se onde é que os microplásticos estavam presentes? Por exemplo? 

ALUNO6_8: Não... 

ENTREVISTADOR: Era uma daquelas atividades do Moodle, falava deles. Dos cosméticos e nas 

purpurinas. Vocês alteraram algum comportamento relativamente a isso? Ou não? Ainda é algo que 

não vos preocupa?  

ALUNO5_8: Acho que não, não tinha muito o hábito de usar isso. 

ENTREVISTADOR: Não? Mas não têm uma preocupação adicional, quando vão comprar um produto, 

verificar se têm microplásticos ou não? 

ALUNO5_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim?  

ALUNO5_8: Sim... 

ENTREVISTADOR: Nem por isso? 

ALUNO6_8: Não, geralmente não uso muito desses produtos. 

ENTREVISTADOR: OK, e lá em casa, vocês conseguiram que o projeto também ajudasse a 

consciencializar e a sensibilizar os vossos pais e a vossa família? 

ALUNO5_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: E conseguiram com isso mudar alguns hábitos também lá em casa?  

ALUNO5_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Que eles também mudassem os seus hábitos? 

ALUNO6_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? E então numa avaliação global do projeto, os trabalhos que vocês 

desenvolveram aqui, por exemplo os posters, que era uma das atividades do Moodle, eles foram 

utilizados para divulgar o que vocês faziam, a escola teve algum tipo de campanha de divulgação 

sobre o vosso trabalho, sobre este projeto? 



ALUNO5_8: Acho que não.  

ENTREVISTADOR: Não? Nem os vossos resultados das atividades experimentais nem os trabalhos que 

vocês fizeram, não ficaram expostos em lado nenhum?  

ALUNO5_8: O meu trabalho estava exposto no laboratório. 

ENTREVISTADOR: Estava exposto no laboratório?  

ALUNO5_8: Hmm, hmm. 

ENTREVISTADOR: Então alguns acabam por estar expostos, não oficialmente numa exposição, mas 

acabam por estar aí pela escola expostos, é isso? 

ALUNO5_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? E no futuro, gostariam de continuar a participar em projetos deste tipo ou 

noutros relacionados com este tema? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Porquê? Sabem-me dizer? 

ALUNO6_8: Acho que é interessante, acho que desta forma os alunos prestam mais atenção á 

sensibilização destes temas. 

ENTREVISTADOR: Desculpa, não consegui perceber. 

ALUNO6_8: Acho que através destes projetos os alunos conseguem compreender, ficam mais 

interessados em aprender essas coisas. 

ENTREVISTADOR: Mas é pela perspetiva da sensibilização para um tema ou pela perspetiva da 

aprendizagem de conteúdos científicos? 

ALUNO6_8: Acho que ambos porque os alunos também, estando sentados numa mesa a ler o livro, acho 

que não têm tanto interesse como se estivessem propriamente a fazer uma atividade. 

ENTREVISTADOR: Então vocês acham que a aprendizagem é melhorada porque se envolvem em 

dinâmicas diferentes e em atividades diferentes, é isso? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: E têm alguma sugestão para melhoria do projeto para no futuro otimizarmos? Ou 

então alguma crítica construtiva para nós termos em atenção eventualmente no futuro? Alguma coisa 

que tivesse corrido menos bem na vossa perspetiva. 

ALUNO6_8: Acho que não. 

ENTREVISTADOR: O tema foi adequado, vocês acham que sim? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Podia ter sido um tema diferente?  

ALUNO6_8: Acho que esteve tudo muito bem.  

ENTREVISTADOR: Sim, não há então nada que queiram acrescentar?  

ALUNO6_8: Não.  

ENTREVISTADOR: Pronto, então dava por concluída a nossa entrevista. 

 

 

 

ENTREVISTA 3 

 

ENTREVISTADOR: A nossa entrevista de hoje, ela está dividida em quatro partes principais e o objetivo 

dela é então, conhecer um pouco sobre a vossa opinião e sobre aquilo que vocês aprenderam com o 

projeto. A entrevista está dividida então numa parte inicial que é a vossa caracterização, a vossa idade, 

já agora, tens...? 



ALUNO8_8: 14. 

ENTREVISTADOR: 14 anos e? 

ALUNO9_8: 13.  

ENTREVISTADOR: 13. São ambas do 8º ano, não é? E já agora, costumam participar em algum projeto 

deste tipo ou projetos diferentes nas outras disciplinas, como em Físico-química? 

ALUNO8_8: Não.  

ENTREVISTADOR: Algum exemplo de um projeto que tenham participado ou que se lembrem de ter 

desenvolvido na escola?  

ALUNO8_8: Acho que não.  

ENTREVISTADOR: Não precisa de ser em Ciências. 

ALUNO8_8: É assim, há um grupo que é o Eco-Escolas que é aqui da escola. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ALUNO8_8: Só que eles se estão a reunir e nós estamos em aulas, então nós não podemos participar. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK, vocês não podem participar? 

ALUNO9_8: Também há o jornal e a feira dos usados.  

ALUNO8_8: Sim, mas isso não tem a ver propriamente com... 

ENTREVISTADOR: Não, não precisa de ter a ver com Físico-química, basta ter a ver com projetos para 

vocês aprenderem de outra maneira.  

ALUNO8_8: Sim, há muitos grupos aqui na escola.  

ENTREVISTADOR: É? 

ALUNO8_8: Há também qualquer coisa da alimentação. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. 

ALUNO8_8: Há muitos grupos. 

ENTREVISTADOR: Pronto, e depois as outras partes da entrevista têm a ver com os recursos que nós 

fomos produzindo, os materiais dos kits, aquelas tarefas do Moodle, os questionários, os testes, sobre 

a vossa aprendizagem em Físico-química, como é que isso contribuiu para a vossa aprendizagem, que 

atitudes e competências isto desenvolveu em vocês, atitudes mais positivas face ao lixo, face à Físico-

química, já vamos ver e depois uma avaliação global do projeto. Então para começarmos, vocês acham 

que as atividades implementadas durante o projeto foram adequadas?  

ALUNO8_8: Eu acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Para vocês enquanto alunos do 8º ano? 

ALUNO8_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: De que maneira é que vocês acham que elas foram bem produzidas e bem 

estruturadas? Acham que há alguma coisa que corresse menos bem, que pudesse ter sido melhorado?  

ALUNO8_8: Não, é assim, nós às vezes tínhamos alguma dificuldade em aderir, em conseguir entrar no 

site do projeto. 

ENTREVISTADOR: No Moodle? 

ALUNO8_8: Sim, mas depois a professora de Físico-química mandou um e-mail. 

ENTREVISTADOR: Ah, sim, foi naquela parte inicial, não é? 

ALUNO8_8: Sim, e nós depois conseguimos aceder facilmente. 

ENTREVISTADOR: E acediam facilmente? 

ALUNO8_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Era fácil para vocês interagir com a plataforma, com o site? 

ALUNO8_8: Acho que sim.  

ENTREVISTADOR: Conseguiam ver bem as tarefas que vos eram pedidas e realizar essas tarefas? 



ALUNO8_8: Hmm, hmm. 

ENTREVISTADOR: Em termos dos questionários e dos testes dos conhecimentos, por exemplo, dos kits 

que nós produzimos, há alguma coisa que vocês achassem que pudesse ter sido melhorada ou que era 

demasiado difícil ou demasiado fácil? Que não era interessante para vocês fazerem? Por exemplo, os 

questionários normalmente são a parte mais chata da atividade. 

ALUNO8_8: Sim, mas... 

ENTREVISTADOR: Vocês acham que aquilo era importante também para vocês responderem, era 

relevante para o projeto? Vocês conseguiam compreender isso? 

ALUNO8_8: É assim, eu acho que sim, pareceu-me. 

ENTREVISTADOR: Sim?  

ALUNO8_8: Hmm, hmm. 

ENTREVISTADOR: E relativamente às tarefas que nós fizemos no Moodle até março, desde outubro a 

março, que opinião vocês têm acerca delas e como é que elas foram implementadas? 

ALUNO8_8: É assim, eu acho que elas foram importantes até para nós termos a noção, melhor, da 

quantidade de microplásticos que existem em todos os sítios e acho que também despertou interesse 

em algumas pessoas para essas questões.  

ENTREVISTADOR: Então elas ajudavam a despertar este interesse pelo tema? 

ALUNO8_8: Acho que sim.  

ENTREVISTADOR: É isso? E vocês tinham algum espaço na aula reservado para realizar as tarefas ou 

eram sempre feitas em casa? 

ALUNO9_8: Normalmente eram feitas em casa, mas houve uma aula em que a professora deu a aula só 

para o projeto. 

ENTREVISTADOR: Sim? 

ALUNO8_8: Porque algumas pessoas estavam muito atrasadas e então a professora deixou-nos fazer na 

aula. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK. E o tempo que vocês gastavam a realizar aquela tarefa, acham que era muito, 

pouco, ajustado?  

ALUNO8_8: Eu acho que era ajustado. 

ALUNO9_8: Eram 10, 15 minutos. 

ENTREVISTADOR: Sim? 

ALUNO8_8: Não perdíamos assim muito tempo. 

ENTREVISTADOR: Mesmo aquela tarefa que era mais complicada, que era a do poster? 

ALUNO9_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Mesmo assim acham que ela estava adequada e foi interessante fazer? 

ALUNO9_8: Sim, até foi divertido fazer.  

ALUNO8_8: E ficou muito fixe o poster. 

ENTREVISTADOR: E vocês então consideram que essas tarefas foram todas pertinentes e relevantes e 

interessantes de fazer? 

ALUNO9_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? E aquele tempo que nós propusemos para o intervalo entre cada tarefa, acham 

que estava bem, aqueles 15 dias inicialmente? É verdade que aquilo depois foi sempre ajustado 

consoante as vossas necessidades, mas acham que aqueles 15 dias, três semanas que nós propunha-

mos inicialmente eram suficientes para realizar? 

ALUNO8_8: É assim, eu acho que sim, se bem que havia algumas pessoas da nossa turma que não 

chegaram a completar as tarefas, mas não sei se foi por falta de tempo ou por causa deles. 



ALUNO9_8: Acho que foi mesmo por causa deles. 

ENTREVISTADOR: Uma coisa que eu notei é que no final das ultimas tarefas, a tarefa 5 e a tarefa 6, o 

número de respostas diminuiu muito e eu fiquei na dúvida se seria porque vocês estavam numa época 

com muitos testes, muitas outras tarefas ou se realmente aquilo começou a ser maçador ter fazer de 15 

em 15 dias ou de três em três semanas uma tarefa no Moodle. O que é que vocês acham? 

ALUNO8_8: Sim, eu acho que isso depois também depende um bocado das pessoas porque eu não achei 

maçador. Agora, também realmente tivemos uma semana com bastantes testes, pode ter sido por causa 

disso. Houve uma semana que nós tivemos para aí 5 testes. 

ENTREVISTADOR: Sim, mas eu fui sempre adiando um pouco mais o prazo de entrega, mas mesmo assim. 

ALUNO8_8: É assim, acho que isso depende de cada pessoa. 

ENTREVISTADOR: Sim, também é verdade. E relativamente aos kits, aquelas caixas com material que eu 

preparei, que vocês estiveram a fazer as atividades laboratoriais, vocês acham que esses materiais 

foram adequados e eram facilmente manipuláveis? Vocês conseguiam interagir com tudo o que era 

material e desenvolver as tarefas autonomamente?  

ALUNO9_8: Sim, o material era... 

ALUNO8_8: É assim, a nossa turma só teve acesso ao kit mais para... mais nas últimas aulas. 

ALUNO9_8: Só tivemos mesmo na última aula. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ALUNO8_8: Mais recentemente. 

ENTREVISTADOR: Qual dos kits? O das águas ou dos plásticos? 

ALUNO9_8: Dos plásticos. 

ENTREVISTADOR: E o das águas?   

ALUNO8_8: Não fizemos o das águas.  

ENTREVISTADOR: Não fizeram a análise das águas? 

ALUNO9_8: Não, porque a nossa turma terminou a matéria primeiro e depois fizemos o projeto, só que a 

nossa turma não é muito boa a nível de comportamento.  

ENTREVISTADOR: Ah, OK, então não conseguiram fazer o kit das águas. 

ALUNO8_8: É, só fizemos o dos plásticos. 

ALUNO9_8: Não conseguimos fazer tudo.  

ALUNO8_8: O das águas não chegámos a fazer, mas houve aí uma turma que acho que fez, que foi o 8ºA, 

se não estou em erro. 

ENTREVISTADOR: Sim, sim. Mas no kit que vocês estiveram a trabalhar, vocês acham que aquelas 

instruções, o manual, eram suficientemente claras e objetivas? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Para se a professora não estivesse convosco saberem fazer aquilo autonomamente? 

ALUNO9_8: Sim, eram mais que claras.  

ENTREVISTADOR: Sim? Podem dar então algum exemplo de alguma coisa que vocês achassem que 

realmente estava bem ou alguma coisa que por outro lado estivesse menos bem naqueles materiais? 

ALUNO8_8: É assim, eu acho que nas instruções não havia sombra de dúvida porque diziam exatamente 

o que tínhamos que fazer e achei que foi interessante fazemos essa experiência porque tivemos a 

perceção melhor dos plásticos, por exemplo. Não sei. 

ENTREVISTADOR: OK. E em termos gerais, este tipo de kits com as caixinhas, com o material, com os 

procedimentos, vocês acham que são importantes para vocês fazerem as atividades laboratoriais? Não 

só sobre os plásticos, mas sobre uma outra matéria qualquer. 

ALUNO8_8: Sim, sim.  



ENTREVISTADOR: De que maneira é que por exemplo, ter um kit destes para fazer uma outra atividade 

vos ajudava a aprender mais ou aprender melhor?  

ALUNO8_8: É assim, eu acho que as pessoas têm sempre mais interesse quando é assim com kits porque 

é mais prático do que se for teórico, acho eu. 

ENTREVISTADOR: Não, mas, normalmente vocês costumam fazer atividades laboratoriais, sim? 

ALUNO8_8: Às vezes.  

ENTREVISTADOR: Normalmente vocês não têm estes kits quando veem para o laboratório? 

ALUNO8_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Que grande diferença é que vocês encontraram entre essas aulas sem os kits ou as 

aulas com os kits? Os kits facilitam? De que maneira? 

ALUNO8_8: Sim, os kits facilitam porque, primeiro, as instruções, temos ali enquanto que sem os kits 

normalmente é a professora que tem que nos explicar. Mas acho que é por aí.  

ALUNO9_8: Eu acho que o material está mais bem conservado. 

ALUNO8_8: Sim, também é verdade.  

ENTREVISTADOR: OK, pronto, muito bem. Agora em termos do impacto do projeto na vossa 

aprendizagem, no ensino e na aprendizagem da Físico-química, podem explicar-me se consideram que 

os conteúdos que nós abordámos ao longo do projeto foram adequados, se foram de fácil ou difícil 

compreensão, se foram pertinentes a estudar ou não? E se me puderem dar alguns exemplos que se 

lembrem.  

ALUNO9_8: Por mim era bastante fácil. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, não houve nenhum conceito abordado no projeto que vocês tivessem 

dificuldade em compreender?  

ALUNO9_8: Não, nem por isso. 

ENTREVISTADOR: Não? Mesmo as coisas que ainda não tinham abordado na aula e que não abordaram 

na aula de maneira mais formal?  

ALUNO8_8: É assim, eu para ser sincera, no início ainda nem sabia muito bem o que é que eram 

microplásticos e tive que perguntar à professora melhor, mas acho que os conceitos não eram difíceis 

propriamente. 

ENTREVISTADOR: Sim, mas por exemplo, nós estávamos aqui a falar de polímeros que é um conceito da 

Físico-química, vocês nunca deveriam ter ouvido falar deles até ao projeto? 

ALUNO8_8: Não. 

ALUNO9_8: Não.  

ENTREVISTADOR: E depois conseguiram perceber o que é que era? 

ALUNO8_8: Sim.  

ALUNO9_8: Tinha lá. No projeto dizia o significado.  

ENTREVISTADOR: Ia ajudando, ou seja, as tarefas iam ajudando a compreender tudo. E vocês acham que 

estes conteúdos que nós abordámos, a questão dos microplásticos, a questão da poluição dos oceanos, 

poderiam ser facilmente explorados noutras disciplinas?  

ALUNO9_8: Si, até foram. 

ENTREVISTADOR: Foram? 

ALUNO9_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Então, deem-me lá um exemplo ou dois. 

ALUNO9_8: Em Cidadania.   

ENTREVISTADOR: Em Cidadania. 

ALUNO9_8: Nós até fizemos um trabalho para apresentar à turma. 



ENTREVISTADOR: OK, e era um trabalho sobre quê? 

ALUNO9_8: Sobre microplásticos. 

ENTREVISTADOR: Sobre os microplásticos mesmo? Mais alguma disciplina que estejam a ver que 

pudesse ser explorada? 

ALUNO9_8: Em Ciências. 

ENTREVISTADOR: Em Ciências.  

ALUNO8_8: Mas nós explorámos em ciências. 

ENTREVISTADOR: Mas falaram de microplásticos, por exemplo, em ciências? 

ALUNO8_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? 

ALUNO8_8: A professora conseguiu misturar com a matéria, esse tema. 

ENTREVISTADOR: Boa. Mais alguma disciplina? 

ALUNO8_8: É assim, as que nós falámos foi mais Físico-química, Ciências e falámos em Cidadania. Mas 

no geral, acho que falámos em poucas. 

ENTREVISTADOR: Por exemplo, eu sei que vocês em Inglês abordam uma unidade que tem a ver com a 

sustentabilidade. 

ALUNO8_8: Sim. Mas já passámos essa unidade. 

ENTREVISTADOR: Mas não cruzaram por exemplo com o que abordámos em Físico-química? 

ALUNO9_8: Não, não chegámos a cruzar.  

ENTREVISTADOR: OK. E durante as aulas de Físico-química, a professora sempre que podia, a dar uma 

outra matéria, ia buscar exemplos relacionados com o projeto? 

ALUNO8_8: Bastantes.  

ENTREVISTADOR: Sim? 

ALUNO8_8: Sim, a professora deu. 

ENTREVISTADOR: Algum exemplo que se lembrem, alguma matéria que ela estivesse a dar que tivesse 

feito a ligação com o projeto e com os plásticos ou os microplásticos? Ou em alguma questão nos testes.  

ALUNO8_8: É assim... eu lembro-me que a professora houve uma altura que abordou, na altura em que 

estávamos a dar nem sei se era a luz se era o som, a professora deu um exemplo com os microplásticos 

nos oceanos ás vezes podiam afetar a forma como a luz passa. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK. Então estava a falar da física até e veio buscar... 

ALUNO8_8: Sim, tentou ir buscar. 

ENTREVISTADOR: ...o exemplo do projeto e da parte da química, é isso? 

ALUNO8_8: Sim, acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Boa. Agora, de que forma é que a participação no projeto contribuiu para o 

desenvolvimento de novas competências científicas, isto é, coisas relacionadas com uma observação 

dos fenómenos, a formulação de questões, o teste de hipóteses, a argumentação ou a comunicação de 

ideias científicas. Acham que o projeto contribuiu para alguma destas competências serem 

desenvolvidas? 

ALUNO9_8: Eu acho que ajudou a desenvolver um melhor espírito crítico. 

ENTREVISTADOR: Um espírito crítico, boa. Mais?  

ALUNO8_8: Eu concordo. 

ENTREVISTADOR: Por exemplo, a argumentação ou a comunicação das vossas ideias dos vossos 

projetos. Vocês não fizeram nenhum tipo de argumentação? Estavas-me a dizer que na Cidadania 

fizeram um projeto sobre isto. Isso ajudou a vocês terem mais à-vontade para falarem em público?  

ALUNO9_8: Depende. 



ALUNO8_8: É assim, eu acho que sim, que ajudou porque tivemos que desenvolver o trabalho, também foi 

bom para trabalharmos em grupo e isso e então acho que sim, de certo modo. 

ENTREVISTADOR: OK. E relativamente às questões ambientais que nós abordámos aqui no projeto, de 

que forma é que vocês se envolveram mais neste tipo de questões por causa do projeto? Por exemplo, 

vocês desenvolveram atitudes mais favoráveis em relação ao ambiente? Alguns comportamentos que 

mudaram relativamente á preservação do ambiente?   

ALUNO8_8: É assim, nós tivemos aqui uma palestra até, foi acerca disso também. 

ENTREVISTADOR: Não foi aquela que eu vim dar? 

ALUNO8_8: Foi. Pronto e depois dessa palestra eu falei com os meus familiares e alguns vão fazer 

reciclagem e começaram a fazer. 

ENTREVISTADOR: Boa, muito bem. Então lá em casa já contribuiu.  

ALUNO8_8: Sim.  

ALUNO9_8: A minha mãe decidiu parar de usar garrafas de plástico e comprou umas garrafas na 

Tupperware que é para reutilizarmos. 

ENTREVISTADOR: Sim, reutilizáveis, muito bem. Mais alguma ideia? 

ALUNO9_8: Reciclagem a minha família já faz. 

ENTREVISTADOR: Reciclagem. 

ALUNO8_8: A minha mãe também já fazia.  

ENTREVISTADOR: Já me falaste da troca das embalagens como as garrafas de água, mas normalmente 

os sacos de plástico... 

ALUNO8_8: É isso, a minha mãe agora tem mais cuidado para agora levar aqueles sacos maiores para 

não termos que estar a pedir no supermercado de plástico. 

ALUNO9_8: A minha mãe também já fazia isso. 

ENTREVISTADOR: Isso são reutilizáveis também, não é. 

ALUNO8_8: Exatamente.  

ENTREVISTADOR: OK.  

ALUNO9_8: Ela só pede às vezes para a carne, para acelerar. 

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente aos microplásticos, há alguma coisa que vos tenha chamado a 

atenção? Agora se forem por exemplo comprar um produto cosmético têm atenção a alguma coisa 

dessas? 

ALUNO9_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por causa das purpurinas? 

ALUNO9_8: Por causa das cadeias alimentares.  

ENTREVISTADOR: Têm esse cuidado agora? 

ALUNO8_8: Eu até fiquei um bocado assustada. 

ALUNO9_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim?  

ALUNO9_8: Acho que foi nisso que a professora de Ciências englobou.  

ALUNO8_8: É possível. 

ENTREVISTADOR: Ah, então também nas ciências também houve ali uma ponte. 

ALUNO8_8: Sim, uma ligação.  

ENTREVISTADOR: Para os microplásticos. Então já me falaram que junto da vossa família então isto 

também funcionou relativamente bem. 

ALUNO8_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Vocês funcionaram como ativistas junto da vossa família, é isso?  



ALUNO8_8: Hmm, hmm.  

ENTREVISTADOR: Globalmente então, relativamente ao projeto, há alguma coisa que queiram melhorar? 

Ou que acham que pudesse ter sido melhorado ou pudesse ter corrido de outra forma? Alguma crítica 

ao projeto para nós termos em atenção no futuro? 

ALUNO9_8: Acho que não.  

 ALUNO8_8: É assim, houve muita gente que não aderiu ao projeto, mas eu acho que isso não tem a ver 

propriamente com o projeto, tem a ver com a vontade que as pessoas têm em fazer. 

ENTREVISTADOR: Não, isso é verdade, cada um é livre e só interessa quem realmente quer fazer. 

ALUNO8_8: Exatamente.  

ENTREVISTADOR: Mas em termos de tudo o que nós pensámos, não houve assim nada que fosse mais 

chato, mais difícil, que achassem que pudesse ter ficado de parte porque não tinha tanto interesse?  

ALUNO9_8: Se calhar aquele questionário super comprido que eu preenchi.  

ALUNO8_8: Qual? 

ALUNO9_8: Havia uma tarefa que tinha um questionário muito grande. Tive algumas dificuldades em fazê-

lo.  

ENTREVISTADOR: Mas tarefa no Moodle? Ou daqueles em papel? 

ALUNO9_8: No Moodle.  

ENTREVISTADOR: No Moodle. Sobre um vídeo? 

ALUNO9_8: Acho que é.  

ENTREVISTADOR: Sobre o vídeo, OK. Era muito extenso, é o que tu consideras, que era mais maçador, 

é isso? 

ALUNO9_8: Hmm, hmm.  

ENTREVISTADOR: Mas relativamente por exemplo aos questionários que vos entregámos, aquele teste 

de conhecimentos? 

ALUNO9_8: Eram bastante simples.  

ALUNO8_8: Sim, fez-se bem.  

ENTREVISTADOR: Sim? Não eram extensos demais?  

ALUNO8_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Vocês acham que estava bem? Pronto e os vossos trabalhos, foram expostos em 

algum local aqui na escola? Por exemplo? 

ALUNO8_8: Sim, o cartaz. 

ENTREVISTADOR: Sim aquele cartaz do Moodle. 

ALUNO8_8: Está.  

ENTREVISTADOR: Estava, era um daqueles da palestra. 

ALUNO8_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: E continua exposto na escola? 

ALUNO8_8: Por acaso não sei. 

ENTREVISTADOR: Nalgum local? 

ALUNO9_8: Nem sei.  

ALUNO8_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Há outro tipo de divulgação sobre o projeto que tenha sido feita na escola?  

ALUNO9_8: Vai ser feito. 

ENTREVISTADOR: Vai ser feito? Agora no final do ano? 

ALUNO9_8: Eu vou fazer um cartaz para o arraial que, em vez de usarmos os copos de plástico vamos 

usar canecas e copos de vidro. 



ENTREVISTADOR: Muito bem. E no futuro, gostariam de continuar a participar neste projeto ou noutros 

projetos deste tipo? Acham que é importante continuarem envolvidos neste projeto? É mais interessante 

aprender quando estão envolvidos nestes projetos? O que é que vocês acham? 

ALUNO8_8: Sim, eu acho que sim, que é interessante, estes projetos. 

ENTREVISTADOR: Então gostariam de se houvesse oportunidade, continuar a participar, é isso? 

ALUNO8_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Pronto, mais alguma coisa que queiram acrescentar ao projeto? 

ALUNO8_8: Acho que não. 

ENTREVISTADOR: Que acham que seja pertinente para nós depois fazermos a análise e avaliação do 

projeto?  

ALUNO9_8: Não, acho que não. 

ENTREVISTADOR: Ficamos por aqui então?  

ALUNO8_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Ok, muito obrigado. 

 

 

 

ENTREVISTA 4 

 

ENTREVISTADOR: Então, posso realmente gravar a conversa? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Vocês não se importam? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Então vamos lá começar. Vocês são todos do mesmo grupo de trabalho. 

Vários: Não. 

ENTREVISTADOR: Não.  

ALUNO10_8: Eu sou do grupo E. 

ALUNO11_8: E ele é de um grupo diferente.  

ENTREVISTADOR: OK. Precisava dos vossos nomes só para depois saber... 

ALUNO10_8: Filipa Marques. 

ENTREVISTADOR: Filipa Marques. 

ALUNO11_8: Catarina Barbosa. 

ENTREVISTADOR: Catarina Barbosa. E Luís, não é? 

ALUNO12_8: Luís.  

ENTREVISTADOR: E Luís...? 

ALUNO12_8: Leal. 

ENTREVISTADOR: Leal. OK. Vocês eram as duas do mesmo grupo? 

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Vou chamar grupo 1. E grupo 2. OK, pronto, então que é que eu tinha aqui... 

ALUNO10_8: Nós éramos do grupo 6. 

ENTREVISTADOR: Vocês sabem o número? Então é melhor, grupo 6, e? 

ALUNO12_8: 1.  

ENTREVISTADOR: Grupo 1. OK. Então esta entrevista tem, no fundo, quatro partes principais. A primeira 

parte é uma caracterização de vocês, os entrevistados, queria saber a vossa idade.  

ALUNO10_8: Eu tenho 13 anos. 



ENTREVISTADOR: 13. 

ALUNO11_8: Eu tenho 14. 

ENTREVISTADOR: 14. E 13 também. São todos do 8º C, não é? 

Todos: Sim.  

ENTREVISTADOR: E já costumam participar com a vossa professora de Físico-química, de Ciências, de 

outra disciplina qualquer em algum tipo de projetos? 

Todos: Não.  

ENTREVISTADOR: Não?  

ALUNO10_8: É o primeiro que fazemos. 

ENTREVISTADOR: Sim? Não costumam participar em mais nada? 

ALUNO10_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Nem nas Olimpíadas às vezes, que possam surgir? Não? 

ALUNO10_8: Participamos e assim. Mas isso são outros projetos. 

ENTREVISTADOR: Pronto, tudo bem. Então, relativamente ao nosso projeto, vocês consideram que as 

atividades que foram implementadas ao longo deste ano foram adequadas para vocês alunos do 8º 

ano? 

Vários: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? O que é que consideram que foi menos adequado, de tudo o que fizeram? 

Lembram-se daquela parte inicial do Moodle, dos kits … 

ENTREVISTADOR: OK. Então o que é que vocês acham que estava menos adequado? 

ALUNO10_8: Aquelas folhas que nos deram com o inquérito também é? 

ENTREVISTADOR: Sim, sim. 

ALUNO10_8: Eu acho que umas perguntas... 

ALUNO11_8: Havia algumas perguntas que nós não percebíamos.  

ALUNO10_8: Que nós não percebíamos, só devíamos dar no 9º ano. 

ENTREVISTADOR: Ah, o inquérito sobre os conhecimentos? 

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: No fundo, o teste sobre conhecimentos? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Então vocês acham que o projeto não foi percetível para... ou seja, os conteúdos que 

nós fomos abordando não permitiam que vocês conseguissem dar a resposta àquelas questões, é isso? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim?  

ALUNO12_8: Se calhar foi a maneira como abordámos, não sei. 

ENTREVISTADOR: Pronto, OK, é bom. 

ALUNO10_8: As online...não é online, no site. 

ENTREVISTADOR: Sim, no Moodle. 

ALUNO10_8: Essas nós conseguíamos, com a Internet e tudo. Mas aquelas que nos deram num papel, 

que era no final de tudo... 

ENTREVISTADOR: Sim. 

ALUNO10_8: Na última página e assim não tínhamos dado nada. 

ENTREVISTADOR: É verdade, é verdade que ali havia conceitos novos que também abordaram.  

ALUNO10_8: Mesmo assim ajuda-nos a entender e a perceber matéria nova e assim já nos prepara. 

ENTREVISTADOR: OK, pronto. Ainda bem que vêm isso nessa perspetiva, que também é importante para 

nós. Mas relativamente então ao Moodle, podem dar a vossa opinião acerca das tarefas e da forma 



como foram implementadas? Por exemplo, vocês realizaram isso em casa ou aqui na aula, em alguma 

aula destinada? 

ALUNO12_8: Em casa. 

ALUNO10_8: Algumas vezes em casa, outras vezes aqui. 

ALUNO12_8: Fiz em casa sempre 

ENTREVISTADOR: OK. 

ALUNO10_8: Deram-nos a oportunidade de algumas vezes fazermos aqui, outras vezes fazermos em casa. 

ENTREVISTADOR: Mas na aula de Físico-química ou numa outra aula? 

ALUNO12_8: Cidadania. 

ALUNO10_8: Já fizemos em Cidadania, já fizemos aqui na aula. 

ENTREVISTADOR: OK, pronto, e concordam que as tarefas que foram pedidas foram adequadas para 

vocês? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: O tempo entre a realização de tarefas foi adequado? 

ALUNO10_8: Sim, sim.  

ENTREVISTADOR: Relativamente aos materiais e procedimentos que fornecemos nos kits, naquelas 

caixinhas para análise das águas e dos plásticos, como é que vocês avaliam esses materiais? 

Consideram que eles foram adequados para vocês manipularem em segurança?  

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: As instruções que fornecemos também foram suficientes para perceber? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Não melhoravam nada, não ajustavam nada?  

ALUNO10_8: Não. 

ALUNO11_8: Não, porque acho que eram suficientes e bastante seguros para o tipo de experiência, entre 

aspas, que estamos a fazer. 

ENTREVISTADOR: Mesmo por exemplo aquele teste de chama...vocês já fizeram a parte dos plásticos? 

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Aquele teste de chama, vocês não viram ali nenhum perigo? 

ALUNO12_8: Isso foi o segundo turno que fez, ele é do segundo turno. 

ALUNO10_8: Nós não. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK.  

ALUNO10_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Não, não tem problema então? Então acham que a ideia dos kits também é uma ideia 

boa? 

ALUNO10_8: Sim, é uma boa ideia. 

ENTREVISTADOR: Ter tudo numa caixa organizada? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? E acham que isso é uma maneira importante para facilitar as atividades 

laboratoriais? 

ALUNO10_8: Sim, sem dúvida. Nós temos pouco material também. 

ALUNO11_8: E alguns alunos não gostam de escrever e assim, nem de... 

ALUNO10_8: Gostam mais da parte prática. 

ALUNO11_8: Sim, da prática e de tentar experimentar, de pegar. 

ALUNO10_8: E como nós não temos a possibilidade aqui na escola, temos poucas possibilidades, 

acabamos por tentar fazer outras coisas com o projeto, mais propriamente. 



ALUNO11_8: Não fazíamos antes. 

ENTREVISTADOR: Mas, por exemplo, aquela parte da análise das águas, tem aquela folha de registo de 

atividades, quando vocês tomam nota dos dados, isso é importante para vocês também?  

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Para fazerem a atividade? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Muito bem. Agora relativamente áquilo que vocês aprenderam e ao impacto que o 

projeto pode ter na vossa aprendizagem, como é que consideram que a participação no projeto 

contribuiu para aprender novos conhecimentos de química ou para consolidar os conhecimentos que já 

tinham? 

ALUNO12_8: Ajudou. 

ENTREVISTADOR: Ajudou? 

ALUNO12_8: Sim, havia muito coisa que nós provavelmente não sabíamos e através das perguntas e os 

vídeos que mostrava aprendemos. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, achas que a ideia de termos as perguntas com alguma introdução mais 

teórica... 

ALUNO10_8: Sim. 

ALUNO12_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: ...com os vídeos do Moodle... 

ALUNO12_8: A única coisa que nós nunca tínhamos dado. 

ALUNO10_8: E nunca tínhamos reparado, por exemplo, os plásticos que existem no oceano, nunca 

tínhamos reparado que era em tanta quantidade e ficámos um bocado surpreendidos e isso ajudou-nos 

a perceber e a ficar com uma mente mais aberta. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. Então vocês acham que essa parte também do Moodle é muito importante 

para a consciencialização? 

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Foi? Foi mais importante isso ou, por exemplo, as atividades laboratoriais? 

ALUNO10_8: Eu acho que foi isso. 

ALUNO12_8: Isso... 

ENTREVISTADOR: Os plásticos, os microplásticos. 

ALUNO10_8: Eu acho que foi mais isso. 

ENTREVISTADOR: Vocês conseguiram ver os microplásticos? 

ALUNO11_8: Sim.  

ALUNO10_8: Sim, nós não vimos com o microscópio, mas a professora mostrou-nos as fotos do que o 

microscópio dava.  

ENTREVISTADOR: Ah, OK. Mas tinham essa noção por exemplo? 

ALUNO11_8: Não. 

ALUNO10_8: Não.  

ENTREVISTADOR: Agora, podem explicar-me se consideram que os conteúdos e os conceitos de química 

que foram explorados ao longo do projeto, foram em primeiro lugar adequados e de fácil compreensão 

para vocês?   

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Vocês estavam-me a dizer que alguns eram novos. 

ALUNO11_8: Sim, os novos.  

ALUNO10_8: Mas a maior parte até nós percebíamos. 



ENTREVISTADOR: Ou seja, mesmo aqueles que vocês ainda não tinham dado, conseguiram compreendê-

los? 

ALUNO12_8: Sim. 

ALUNO11_8: Sim. Porque agora também existe Internet e com a Internet nós conseguimos pesquisar e 

entender mais ou menos porque dá-nos informação e já não é tanto...por exemplo, se fossem os nossos 

pais ou assim, eles já não deviam perceber tanto porque eles não tinham tanta cultura nem nada disso.  

ENTREVISTADOR: Então vocês acham que o projeto vos obrigou a ir pesquisar coisas novas... 

ALUNO11_8: Sim, sim, aprender coisas novas. 

ENTREVISTADOR: ...para tentar dar resposta aos problemas e às questões que íamos colocando, é isso? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Vocês acham que este projeto consegui promover uma aprendizagem interdisciplinar 

ou multidisciplinar com as Ciências, ou com o Inglês, ou com o Português? 

Vários: Sim. 

ENTREVISTADOR: Acham que podem dar algum exemplo de alguma tarefa que tenham feito? 

ALUNO11_8: Os vídeos, por exemplo.  

ALUNO12_8: Em inglês. 

ALUNO11_8: Os vídeos eram em inglês e então ajudava-nos a entender certas palavras e não só em inglês 

que desconhecíamos, não só, também alguns elementos químicos que tinha nos inquéritos, por 

exemplo, como o plástico era feito e isso, e produtos que nós não sabíamos que existiam, que existem 

na química.  

ENTREVISTADOR: OK, mas aqui na escola, por exemplo, eu sei que vocês organizaram o café com os 

plásticos do mar, ou qualquer coisa assim, aquela sessão de divulgação, não sei se vocês conheciam, 

mas estava aí, a divulgação. Isso foi feito com o grupo de Físico-química em conjunto com a professora 

da biblioteca, com a professora bibliotecária. Mas há mais alguma atividade aqui na escola que tenha 

sido feita relacionada com este tema, com as outras disciplinas? 

ALUNO10_8: Não. Acho que não. 

ENTREVISTADOR: Não? Nas Ciências, vocês também abordam estes temas, não sei se abordam este 

ano. 

ALUNO10_8: Sim, abordamos.  

ENTREVISTADOR: Mas não houve nenhuma ponte com a Físico-química, por exemplo?  

ALUNO10_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Não, nem aquela questão dos posters, não houve ajuda por exemplo da professora de 

Educação Visual? Ou da professora de Português. 

ALUNO10_8: Não.  

ENTREVISTADOR: Não? Foi mesmo só da Físico-química? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: E durante as aulas de Físico-química, a professora costumava usar alguns exemplos 

para puxar o projeto para explorar outros temas? Ou seja, quando não está a falar do projeto em si, mas 

quando está a dar a matéria, às vezes recorria a exemplos? 

ALUNO10_8: Às vezes. 

ALUNO11_8: Sim, recorria.  

ENTREVISTADOR: Dos plásticos e dos microplásticos. 

ALUNO11_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? OK. Então agora relativamente a literacia científica, a outras competências que 

vocês possam ter ganho com o projeto, de que forma, como é que a participação neste projeto contribuiu 



para o desenvolvimento de novas competências científicas, como por exemplo, o questionamento, a 

formulação de hipóteses, a argumentação, vocês acham que ajudou a desenvolver estas...? 

ALUNO11_8: Sim, ajudou. 

ENTREVISTADOR: Sim? E de que modo é que este projeto ajudou a promover atitudes mais positivas face 

à ciência e face à físico-química e face às questões ambientais também abordadas no projeto? Ou seja, 

vocês com o projeto conseguiram olhar de uma maneira mais positiva para a ciência, para a Físico-

química? 

ALUNO11_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Para esta consciencialização da problemática dos mares? 

ALUNO11_8: Sim. 

ALUNO10_8: Sim, eu sempre gostei de físico-química e ciências, por isso, eu já me interessava, mas agora 

ainda gostei mais porque no projeto, existem perguntas e questões que nos ajudam a perceber mais 

sobre a matéria e o que se passa à nossa volta.  

ENTREVISTADOR: E o projeto ajudou-vos a desenvolverem atitudes mais a favor do ambiente?  

ALUNO10_8: Sim. 

ENTREVISTADOR: Por exemplo, estimular a reciclagem em casa, a reutilização dos sacos plásticos... 

ALUNO10_8: Sim, isso eu já fazia em casa. 

ENTREVISTADOR: E o projeto ajudou a alterar alguns hábitos lá em vossas casas? 

ALUNO11_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Nas vossas famílias, vocês conseguiam... 

ALUNO11_8: Sim, porque eu acho que as pessoas não têm tanta noção. 

ALUNO10_8: Não têm noção do lixo que existe. 

ALUNO11_8: E se fizessem este questionário, eu acho que este questionário não devia ser só para os 

alunos, mas também ser feito em outros...nas casas... 

ENTREVISTADOR: Para adultos também? 

ALUNO11_8: Sim. Porque podia ajudar a perceber a dimensão do plástico e a dimensão das coisas más 

que nos podem acontecer se existir um grande número de plásticos e os maus efeitos que isto pode 

causar.  

ENTREVISTADOR: Então vocês acham que faz falta mais campanhas, mais ações para sensibilizar e 

divulgar esta questão junto das pessoas, da sociedade em geral? 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: E os trabalhos que vocês foram fazendo, por exemplo, aqueles posters, alguns outros 

trabalhos, os resultados que vocês foram obtendo nas atividades experimentais, foram divulgados aqui 

na escola de alguma forma? 

ALUNO10_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Em nenhuma sessão?  

ALUNO10_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Eu quando vim cá naquela sessão do café, vi alguns posters lá expostos. Seriam alguns 

da vossa turma, vocês não tiveram conhecimento? 

ALUNO10_8: Não sei. Não sei... 

ENTREVISTADOR: Eram pouquinhos, eram só alguns, se calhar não deu para ser toda a gente. 

ALUNO10_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Mas eu vi lá alguns. E no futuro, acham importante e gostariam de continuar a participar 

em projetos deste tipo? 

ALUNO10_8: Sim. 



ALUNO12_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Porque é que vocês dizem isso? O que é que vocês vêm de positivo que tivessem 

ganho com a participação no projeto? 

ALUNO11_8: Ganhar conhecimento e ganhar, acabar por aprender novas coisas por outras maneiras em 

vez de...fora da escola, aprendemos de outra maneira além da escola. Como por exemplo sobre a 

poluição, sobre os temas que foram abordados no projeto. 

ENTREVISTADOR: Então vocês acham que este tipo de projetos ajuda a consolidar, em termos dos 

contextos e dos conteúdos que vocês abordam nas aulas, levar um bocadinho as aulas para fora da 

escola, é isso? 

ALUNO11_8: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? E o que é que vocês acham que poderia ter sido melhorado no projeto, alguma 

coisa que tivesse corrido menos bem, alguma sugestão que tenham para dar? Por exemplo, os alunos 

mais novos sentem maior dificuldade neste tipo de projeto, então os 7º anos normalmente sentem mais 

dificuldade com os conteúdos abordados. Vocês não sentiram dificuldade com nada?  

Vários: Não.  

ENTREVISTADOR: Não acham que há alguma coisa que pudesse ter sido melhorado?   

ALUNO11_8: Não. 

ENTREVISTADOR: Pronto, alguma outra sugestão, alguma outra crítica construtiva ao projeto para que 

nós no futuro pudéssemos melhorar isto? 

ALUNO12_8: Correu tudo bem, acho eu. 

ALUNO10_8: Eu acho que está um projeto bem fundamentado. 

ALUNO12_8: Bem organizado.  

ALUNO10_8: Sim e bem estruturado para que os alunos consigam resolver e perceber do que se trata.  

ENTREVISTADOR: OK, pronto, muito bem. Então não têm mais nada a acrescentar? 

Vários: Não. 

ENTREVISTADOR: Ficamos por aqui com a nossa entrevista. 

Vários: Sim.  
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Anexo XVI – Transcrição das Entrevistas dos Professores 



Transcrição das entrevistas conduzidas aos professores 

participantes no projeto PVC 

 

 

ENTREVISTA 1 

 

ENTREVISTADOR: O objetivo é mesmo tentar perceber o feedback, como já lhe tinha dito por email, um 

bocadinho, sobre o impacto geral na aprendizagem nos alunos, nas suas práticas letivas também e o 

que é que acha de alguns pontos mais relevantes. Só para caracterização, gostava de saber então qual 

é a sua idade e a sua situação profissional, se é professora do quadro, se é professora contratada. 

PROF 8: Sou professora do quadro e tenho 54 anos.  

ENTREVISTADOR: E a sua formação base? 

PROF 8: Eu sou licenciada em Engenharia Química.  

ENTREVISTADOR: OK. Mas há quanto tempo leciona Físico-Química? 

PROF 8: Há quanto? Para aí há 26 anos.  

ENTREVISTADOR:  OK. E costuma participar em projetos com os seus alunos, deste tipo ou projetos 

diferentes? 

PROF 8: Depende dos projetos. 

ENTREVISTADOR: Mas pode dar-nos assim algum exemplo que ache mais relevante? Para fazemos uma 

comparação. 

PROF 8: É assim, não costumo participar muito. Mas depende sempre dos projetos. Se eu considerar que 

os projetos são interessantes para os alunos e para o ensino da disciplina ou se têm menos impacto, 

por exemplo, se for um trabalho para eles fazerem mais em casa e menos aqui, não me interessa tanto. 

Este projeto tinha a particularidade de poder ser feito aqui e tinha uma componente experimental que 

eu acho que é muito importante, diferente, diferenciada, que era importante para eles. Ainda que não 

se tenha feito toda a atividade experimental, mas esta que falta por exemplo é aplicada no 12º ano, nós 

fazemos isto no 12º, o fazê-la, começar a fazê-la no 8º ano, ou começar a fazer alguma coisa no 8º ano 

abre-lhes outras perspetivas e foge um bocadinho ao currículo deles portanto aí acho que é 

interessante. 

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente então às estratégias que nós fomos preparando para aplicar com 

os alunos, acha que elas foram adequadas a este nível de escolaridade? Por exemplo, a questão do 

Moodle, a recolha da análise das águas, dos plásticos, ou acha que deveria... 

PROF 8: Sim, acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? 

PROF 8: Sim. A dificuldade que nós aqui tivemos, principalmente com a plataforma, era não termos 

nenhuma hora disponível. E os alunos, o trabalho que vocês têm dos alunos que nós temos aqui da 

escola foi todo feito por eles, ou seja, não foi feito na escola nem sala de aula. Portanto, nós é que lhes 

íamos alertando do que é que tinham para fazer, quais eram as tarefas que tinham para fazer, íamos 

explicando essas tarefas, no fundo esmiuçando algumas dúvidas que eles tivessem, mas depois o resto 

era tudo feito em casa. Acho que tem essa particularidade do envolvimento dos alunos, melhor ou pior, 

mas tem essa particularidade. De ser um trabalho que eles se responsabilizavam por fazer e que o 

fizeram. Em termos gerais que o fizeram.  



ENTREVISTADOR: Pronto, isto vinha no seguimento da questão seguinte, tinha a ver com onde as 

atividades do Moodle foram feitas e se os alunos se mostraram proactivos na realização das tarefas. Já 

percebi que... 

PROF 8: Em termos gerais pareceu-me que sim. 

ENTREVISTADOR: Pronto, em geral sim.   

PROF 8: Pareceu-me que sim. Claro que no início era mais simples nós controlarmos, á medida que o 

tempo foi avançando e que depois se meteram outras atividades, era mais difícil nós irmos controlando 

tudo e controlando se eles participavam ou não. Mas eles iam-nos perguntando: “ó professora, há mais 

uma tarefa pra fazer?”. E: “já acabou aquela tarefa?”. E isso significava que eles se empenhavam e que 

estavam interessados. Estamos a falar aqui de um universo em que temos muitas turmas, com muitos 

alunos. Portanto, acho que em termos gerais, que o feedback foi positivo.  

ENTREVISTADOR: E considera que aqueles outputs que fomos pedindo, a infografia, a análise dos vídeos, 

que foram importantes para eles desenvolverem competências e novas capacidades? 

PROF 8: Acho que sim e principalmente a infografia porque, por aquilo que me disseram alguns alunos, 

eles tinham dado o que é uma infografia em Português, mas não sabiam fazer uma infografia. E ao 

terem que fazer uma infografia, para além de lhes permitir aplicar conteúdos de outra disciplina que 

tinham abordado em Português, também nos permitiu a nós saber como era, porque nós também somos 

de outra geração e no nosso tempo não havia tanto estes trabalhos e também envolveu, pra além da 

disciplina de Português, também a disciplina de TIC, que alguns fizeram uma infografia em TIC e acho 

que foi importante eles aplicarem o que tinham aprendido numa disciplina, ou aplicar aquilo que eles 

tinham aprendido na disciplina de Físico-química e fazerem uma coisa nova. O feedback que alguns me 

disseram é que aquilo lhes tinha dado um bocadinho de trabalho, que no início não sabiam muito bem, 

“mas no final até gostamos, porque aprendemos a fazer uma coisa nova”. 

ENTREVISTADOR: E os trabalhos ficaram bastante bons.  

PROF 8: Bastante bons, acho que sim, que há trabalhos bastante interessantes. 

ENTREVISTADOR: Sim. E aquele tempo que tínhamos proposto entre cada atividade? É verdade que nós 

fomos sempre adiando consoante as necessidades. 

PROF 8: É assim, o tempo inicial era curto, aliás algumas delas nós dissemos-lhe logo que era curto. A 

partir do momento em que nós não tínhamos nenhuma hora para fazer este trabalho com os alunos. 

Portanto tínhamos que contar com a boa vontade deles, com o empenho deles, com o interesse deles 

e se no início era tudo novidade, depois eles...” ah temos que lá ir outra vez? Temos que ir ver outra 

vez?”. Portanto, mas, eu acho que deve ser sempre proposto e fazem bem impor um prazo. E é 

preferível ter esse prazo e depois ir alargando do que ter um prazo muito dilatado, que normalmente 

quando se tem um prazo muito dilatado eles deixam para o fim e depois acabam por alargar outra vez. 

Portanto, acho que apesar de o prazo às vezes nos parecer curto, mas acho que é bom terem um prazo 

e depois se houver necessidade, então dilatar-se porque também dependia, ali havia tarefas mais 

complicadas do que outras.  

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 8: Não é, havia umas que exigiam mais tempo do que outras e então, ter-se atenção que, esta tarefa 

exige mais tempo então vamos dilatar um bocadinho o prazo. 

ENTREVISTADOR: O tempo. 

PROF 8: Se nós tivermos prazos muito grandes eles deixam tudo para o fim e depois no fim... 

ENTREVISTADOR: Estamos com o mesmo problema. 

PROF 8: ...nem nós nos lembramos, nem eles se lembram e acaba a tarefa por ficar por fazer.  



ENTREVISTADOR: OK. Em relação aos kits, não sei se teve a oportunidade de analisar também o kit dos 

plásticos. 

PROF 8: Sim. 

PROF 8: O que é que lhe parecem, como é que avalia a adequação a trabalhar as atividades laboratoriais 

no 3º ciclo com recurso a estes kits, estas caixas com material e procedimentos? 

PROF 8: Em relação ao primeiro, achei que estava bastante...e era fácil de manusear e de perceber e eles 

perceberem os objetivos que se pretendia. E foi fácil, até porque eu tive a sorte de ter os alunos do 11º. 

E os alunos do 11º não fizeram nenhuma preparação especial. Portanto, eu só lhes pedi, perguntei, se 

estavam disponíveis. Se eles queriam. E eles disseram que sim e apareceram-me aqui uma série deles. 

Portanto e só no dia é que lhes dei...aí, dei-lhes na véspera, aquele... 

ENTREVISTADOR: Manual. 

PROF 8: O protocolozinho. Alguns tinham lido, outros nem por isso. Portanto e eles pegaram e conseguiram 

logo trabalhar. O dos plásticos, eu já abri, já estive a ler, já li a atividade toda, acho que as atividades 

são muito interessantes, não sei se serão complicadas. Pelo menos não dá para fazer aquilo no tempo 

de aula. 

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 8: Porque tem muitos passos. Tem muitas etapas. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 8: E, em turmas grandes, com tanta etapazinha, não sei. Só mesmo executando. 

ENTREVISTADOR: Sim. Depois falaremos diferente. 

PROF 8: Eu acho que é difícil agora estar...porque eu já fiz aquela atividade no 12º e no 12º não fazemos 

tão completa. Portanto eu quando estive a ler o protocolo, disse assim: “esta é mais completa do que a 

que nós fazemos no 12º”. E no 12º aquilo já demorava... 

ENTREVISTADOR: Algum tempo. 

PROF 8: Algum tempo. Portanto tendo ali mais reagentes e tendo mais passos, nos alunos do 8º ano, pode-

se tornar mais complicado, mas é das tais coisas que depende às vezes.  

ENTREVISTADOR: OK. E como é que avalia a qualidade científica e pedagógica destes materiais? Acha 

que têm qualidade, os manuais são claros, percetíveis? 

PROF 8: Sim. Achei que, daquela que eu fiz... E que não fiz, mas que li. 

ENTREVISTADOR: Promovem autonomia nos alunos? 

PROF 8: Sim, daquela que eu fiz. Aliás, eu acabei por não fazer. Só estive a orientar e a tomar conta, de 

certa maneira, não é, porque foram eles depois que... 

ENTREVISTADOR: Conseguiram fazer tudo.  

PROF 8: Sim, conseguiram sim. Tinham uma parte ou outra que era a utilização da bomba de sucção, que 

eles nunca tinham feito, nós fizemos. Como tínhamos fizemos e como tínhamos o kit da (SATO) também 

fizemos, eles acharam muita piada aquilo. Tirando isso, que exigia, que eles nunca tinham feito... 

ENTREVISTADOR: Que era novo. 

PROF 8: Que era novo... 

ENTREVISTADOR: E não estava descrito tão bem no manual, não é. 

PROF 8: E não estava descrito, claro que aquilo também podia ser por filtração por gravidade, que eles já 

tinham feito, mas como nós tínhamos o material... 

ENTREVISTADOR: É novo e é interessante também. 

PROF 8: Exatamente e para eles também adquirirem outas competências acabámos por usar. De resto era 

muito simples. Esta daquilo que eu li, é simples, só que tem muitos reagentes. Portanto e eles têm que 

estar... 



ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 8: E têm que perceber o que é que significa um diagrama de marcha, não é. Portanto, que vão 

eliminando por exclusão. Mas essa é das tais coisas, só mesmo...  

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 8: E depois também depende. 

ENTREVISTADOR: Sim, de muitos fatores. 

PROF 8: De muitos fatores.  

ENTREVISTADOR: Tem alguma sugestão no global para melhorarmos estes kits, estes materiais? Alguma 

coisa que tenha visto que seja menos percetível, que tenha corrido menos bem? Para melhorar. Ou no 

manual, alguma instrução menos clara.  

PROF 8: Eu acho que não, que não vi nada assim em particular.  

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 8: Pelo menos no que nós estivemos a fazer não. Eu até aprendi lá uma coisa, que nem sabia que 

aqueles...aquilo é dos coisinhos dos peixes, que dava para fazer aquelas... 

ENTREVISTADOR: Sim, dos vários testes. 

PROF 8: Sim, sim. Pronto. E acho que estas coisas também são interessantes, não é. Não é só para os 

alunos aprenderem, mas nós que... 

ENTREVISTADOR: Contribui também. 

PROF 8: Sim. Acabamos por ver como é que se pode ver os diferentes parâmetros de uma água, nem 

tinha...aliás nunca nos tínhamos apercebido.  

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente á aprendizagem da química, com o projeto nós pretendíamos que 

a aprendizagem passasse a ser contextualizada com algo relevante e pertinente para os alunos. Acha 

que a participação dos alunos no projeto contribuiu para que a aprendizagem fosse mais significativa 

de novos conceitos químicos ou contribuiu para consolidar os conceitos químicos que eles já tinham 

aprendido? 

PROF 8: De certa maneira, em termos da consolidação, foi menos, porque o que se pretendia aqui, tirando 

uma ou outra parte experimental, era nova. Agora, permitiu abrir horizontes, permitiu ter outras 

perspetivas e ver a parte da química sobre outra perspetiva. E relacionar não propriamente com coisas 

que eles já deram mas com coisas que irão dar no futuro, eu estou-me a lembrar de um caso, que é a 

parte da salinidade, que...e eu aqui como fiz, como estavam também os do 11º, foi interessante porque 

eles tinham falado na salinidade em Biologia ou Geologia, acho que é uma dessas áreas e sabiam. Eu 

voltei a falar em salinidade depois no final que é onde se dá solubilidade e eles conseguiram relacionar, 

inclusivamente com a atividade que tinham feito com o 8º ano. E com os do 8ºano também acabámos 

por dar...estávamos a dar a dureza das águas e falámos também no sal e acabaram por relacionar 

também com essa parte da matéria. Mas permitiu também focar depois e um bocadinho mais além, 

eventualmente em conteúdos futuros. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. Então relativamente ao projeto, ele permitiu, já me tinha dito, fazer algumas 

pontes com as outras disciplinas. Pode-me dar assim algum exemplo concreto da interdisciplinaridade 

que fizeram aqui? 

PROF 8: Com TIC. Não foi igualmente em todas as turmas, mas foi com TIC, nomeadamente na elaboração 

das infografias, com Português, porque corrigiu alguns textos que estiveram menos bons, um bocadinho 

com Ciências e foram as disciplinas que entraram. 

ENTREVISTADOR: E nas Ciências, o que é que eles fizeram em particular? 



PROF 8: Nas Ciências, eles tiveram...a colega trouxe os microscópios, portanto, eles utilizam muito o 

microscópio. Só que usam o microscópio para ver umas coisas e neste caso eles utilizavam os 

microscópios lá de baixo para ver outras coisas. Portanto, andámos lá á pesca dos microplásticos. 

ENTREVISTADOR: Dos microplásticos.  

PROF 8: Eu não achei muita diferença, mas pronto, eles tiveram. 

ENTREVISTADOR: E conseguiram identificar? Alguns? 

PROF 8: Conseguiram sim. Não tenho a certeza se eram mesmo, mesmo microplásticos. 

ENTREVISTADOR: Às vezes é difícil de visualmente os distinguir. 

PROF 8: Sim, eu acho que... 

ENTREVISTADOR: É preciso proceder a outros testes. 

PROF 8: Mas nós, nas minhas turmas, uma turma utilizou a água do mar e a outra utilizou a água da ria. 

Em termos de salinidade, não há diferença nenhuma. Em termos de microplásticos, eles detetaram, 

acho que era na água da ria, que tinha um bocadinho mais, que detetaram um número um bocadinho... 

ENTREVISTADOR: É natural porque a água está mais estagnada. 

PROF 8: Mais estagnada, sim.  

ENTREVISTADOR: E nas suas práticas letivas, conseguiu introduzir conteúdos relacionados com o projeto 

a abordar outros temas? Para além destes mais diretos aqui do projeto. Estou-me a lembrar aqui de um 

exemplo que me deram, foi que na parte da Física, a estudar a luz, a falar da maneira como... 

PROF 8: As lentes sim. 

ENTREVISTADOR: Nos plásticos. Mas um outro conteúdo qualquer que se recorde. 

PROF 8: Eu falei na altura que estava na química, na parte da... eles dão um bocadinho de solubilidade, 

assim um bocadinho, e fiz referência no fundo á parte da salinidade, que eles tinham que ir ver e alguns 

sais que estavam dissolvidos e alguns componentes que estavam dissolvidos, relacionei com isso. 

Depois, só na parte da luz, em que eles tinham que utilizar as lentes, mas não... 

ENTREVISTADOR: E em provas de avaliação, algum exercício contextualizado com isto? 

PROF 8: Não, por acaso não pus. Não, sabe, como nós começámos pela química e depois fomos para a 

física... 

ENTREVISTADOR: Estava um bocadinho desencontrada, não é. 

PROF 8: Pois, aí foi o problema. É que quando isto começou, ou seja, quando começaram estas atividades, 

já nós estávamos na física. 

ENTREVISTADOR: E considera que a participação no projeto foi uma mais-valia para si enquanto 

professora e para as suas práticas letivas? 

PROF 8: Sim, acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? De que forma é que isto contribuiu para melhorar as suas aulas? 

PROF 8: Para além da parte experimental, a parte também que eles tinham que ir investigar, eu própria tive 

que ir investigar, porque a diferença entre microplásticos primários e microplásticos secundários era um 

assunto...eu já sabia o que eram os microplásticos, era um assunto que eu se calhar não ligava tanto. 

ENTREVISTADOR: Coisas novas. 

PROF 8: Técnicas novas e simples de levar em laboratório, que nós falámos mas se calhar também já não 

ligava muito ou pelo menos já estava um bocadinho mais ultrapassada, estou-me a lembrar de uma 

coisa que era a turbidez da água por exemplo, nós falámos nas características Físico-químicas e 

normalmente é um dos parâmetros que nós falamos mas nunca fizemos. 

ENTREVISTADOR: E é relativamente fácil. 

PROF 8: E afinal até é uma coisa muito simples, não é, de fazer, os nitritos, aquele tal testezinho que até é 

muito simples e que eu nunca me tinha lembrado de ir a uma loja comprar aquelas pastilhas...tudo isso 



foram mais-valias para mim que antes não sabia, se calhar nunca tinha tido oportunidade ou nunca me 

tinha lembrado, pronto e que acabam por ser interessantes. Talvez não tanto este ano, mas num 

próximo ano em que eu volte a trabalhar com estes anos ou outros anos e diga assim: “olha posso fazer 

isto”.   

ENTREVISTADOR: Tem novas ideias e novas competências também. 

PROF 8: Exato, que acho que é isso que se pretende, não é. Nunca me tinha lembrado dessas coisas e 

são coisas até simples. 

ENTREVISTADOR: E fáceis de aplicar. 

PROF 8: Fáceis de fazer, sim.  

ENTREVISTADOR: De que forma é que a participação dos alunos no projeto poderá ter contribuído para o 

desenvolvimento da sua literacia científica? Nomeadamente o desenvolvimento de competências 

relacionadas com o método científico, o questionamento, a argumentação, o espírito crítico. Acha que 

o projeto promoveu estas competências? 

PROF 8: Eu acho que sim. É assim, pelo menos nalgumas das tarefas que eles tinham em que eles tinham 

que ou ver um vídeo, ou ler um texto, ou ir investigar, despertou-lhes o interesse e obrigou-os, umas 

vezes melhor, outras vezes pior, nem sempre aquelas primeiras respostas eram as melhores, depois 

ás vezes dizíamos e chegámos ainda a abrir algumas respostas, portanto ia dizer o que é que eles 

tinham que fazer, como é que tinham que argumentar e isto tudo é uma aprendizagem, vai de encontro 

ao que foi o exame hoje, não é. Portanto, isto tudo é uma aprendizagem. Se eles começarem de 

pequeninos a aprender a argumentar, a perceber o que é que está bem e o que é que está mal, a 

deixarem de dar aquelas respostas estilo telegrama, agora não é telegramas, agora é SMS, como eles 

costumam dizer e se se habituarem a que a Ciência tem aspetos positivos e tem outros aspetos menos 

positivos , nós temos que pegar nestes menos positivos e arranjar forma de os eliminar ou pelo menos 

de fazer com que a Ciência os torne mais positivos, acho que é uma mais-valia. E acho que houve 

algumas atividades que os obrigou, a eles, a pensarem. Houve algumas tarefas que os obrigou... 

ENTREVISTADOR: A refletir melhor. 

PROF 8: A pensarem e a refletirem. Estou-me a lembrar aquela do lixo que eles tinham que ir tirar uma 

fotografia ao lixo. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 8: E eles acharam, quando depois vieram: “Ei professora, tanto lixo!”. E eu assim: “pois”.  

ENTREVISTADOR: É fácil encontrar e nunca tinham parado para perceber. 

PROF 8: Sim, sim. Outra que me estou a lembrar, nós fomos á praia e foi um bocadinho... nós debatemo-

nos sempre com o problema do tempo e eles só estiveram para aí quê, 20 minutos na praia. E eles em 

20 minutos trouxeram quatro sacos de lixo. Portanto, eu sei que a turma que era muito grande, era uma 

turma de 27, são 27 alunos. Portanto e 27 alunos a apanhar lixo, mesmo em 20 minutos é muita gente. 

Mas eles ficaram, depois quando regressámos, eles ficaram espantados. Disseram “ó professora, 

estivemos lá tão pouquinho tempo e trazemos aqui tanto lixo”.  

ENTREVISTADOR: Tanto lixo. 

PROF 8: E isso obriga-os a refletir, não é. Obriga-os a pensar. Acho que nesse aspeto, que é, que foi 

bastante importante. 

ENTREVISTADOR: E de que modo é que os alunos, ao estarem envolvidos no projeto, lhes permitiu 

desenvolverem atitudes mais positivas face á Ciência e á Físico-Química em particular, nomeadamente 

a motivação, o empenho para a disciplina, acha que eles foram alterando a sua postura face á disciplina? 

PROF 8: Aqui há dois aspetos. Eles encararam o projeto mais como um complemento e uma coisa assim 

mais lúdica. E depois tinham a parte propriamente da disciplina. O que é que nós fizemos? Para eles 



perceberam que isto fazia parte, nós introduzimos isto também na avaliação deles, para eles 

perceberem. Portanto, porque inicialmente eram coisas para eles à parte. Uma coisa é o projeto, outra 

coisa é a nota que eu vou ter depois na disciplina. Mas eu acho que sim, que foi, não digo em todos, 

mas que muitos deles, que gostaram e que participaram e a prova é, nós fizemos, eu e a professora 

Amália fizemos uma atividade na pausa letiva da Páscoa e numa turma de 27, eu tive 17 a vir num dos 

dias e na outra turma tem 23, vieram cerca de 12. Portanto, é uma turma mais fraquinha. 

ENTREVISTADOR: Mas mesmo assim... 

PROF 8: Mas também tem alunos mais distantes. 

ENTREVISTADOR: Distantes. 

PROF 8: E que tinham mais dificuldade em deslocar-se. Eu acho que é positivo, não é? 

ENTREVISTADOR: Sim, é bastante positivo. 

PROF 8: Portanto, vir numa pausa letiva e virem tantos, logo de manhã e estarem aqui todos e estiveram 

aqui a manhã inteira, acho que é bastante positivo. 

ENTREVISTADOR: Ainda bem. Ainda bem que realmente... 

PROF 8: Se bem que nós temos o problema de a seguir, ter ido dar física e a matéria de física do 8º ano é 

assim um bocadinho chata. Portanto, o feedback ficou assim um bocadinho lá mais... 

ENTREVISTADOR: Lá mais atrás. 

PROF 8: Mais pra trás. 

ENTREVISTADOR: E relativamente á problemática do lixo marinho, acha que as atitudes e os 

comportamentos deles se foram alterando? 

PROF 8: Espero bem que sim. 

ENTREVISTADOR: Ficaram consciencializados? 

PROF 8: Espero bem que sim.  

ENTREVISTADOR: Mas não teve assim nenhuma perceção no dia-a-dia? 

PROF 8: Eles na altura ficaram incomodados por terem estado tão pouquinho tempo na praia e terem 

apanhado tanto lixo e lixo tão variado na praia, portanto, as coisas mais tolas, desde chinelos, coisas 

que eles traziam e ficaram incomodados. É claro que nós dissemos, isto não é só uma questão de 

apanhar, é uma questão de nós nos consciencializarmos e não deixarmos o lixo de qualquer maneira. 

Eu espero bem que sim, que tenha contribuído. 

ENTREVISTADOR: E relativamente á escola e a casa, a participação neste tipo de projeto, acha que 

promoveu uma consciência cívica dos participantes e de quem está envolvido, por exemplo, eu vi os 

posters no corredor, acha que isso contribui para uma consciencialização da população escolar e dos 

professores, funcionários? 

PROF 8: Eu acho que sim. É assim, em relação aos funcionários e aos professores, os outros professores, 

não temos assim muito feedback ou pelo menos aquilo que nos disseram é que os cartazes estão 

interessantes. Se leram a mensagem toda que lá está, não sei. Em relação aos alunos, enquanto eles 

estavam a fazer a investigação para as infografias, eles tinham que investigar, não é e alguns estavam 

também incomodados com os valores que iam encontrando e com aquilo que ia acontecendo. Alguns, 

inclusivamente, diziam: “nunca mais uso o micro-ondas”. Eu disse assim: “podes usar o micro-ondas 

desde que se tenha cuidado”. “Nunca me tinha lembrado que usar o plástico no micro-ondas, que com 

o tempo, ocorre esta degradação”, disse assim “é esse o objetivo desta atividade, exatamente, é vocês 

aprenderem, isto não é só aqui aprender a fazer aquilo que damos na aula, é mais do que isso”. Já 

agora, nós tivemos muito pouco tempo e este período como sabe foi... 

ENTREVISTADOR: Curto, foi muito curto. 



PROF 8: E depois eu e a professora Amália tivemos uma semana que não estivemos cá, ainda se 

tornou...nós demos as aulas, mas depois juntámos os turnos, enfim, não foi a mesma coisa. Mas quando 

eles estavam a fazer o questionário, eu ouvi, sem lhes perguntar, mas ouvi alguns estarem a dizer:” Ah, 

eu aprendi isto, eu já aprendi...”. Uma coisa que eles disseram no início, no primeiro questionário que 

eles fizeram havia lá uma pergunta que era: de que maneira é que...é qualquer coisa, para a minha 

aprendizagem em Ciência. Ou de que maneira é que a Ciência contribui para o meu quotidiano, era 

uma pergunta qualquer deste género. E eles não perceberam a pergunta e tive que lhes explicar que 

Ciência que é química, que é física e que não é só aquilo que aprendem aqui na aula e na altura disse-

lhes assim: “olhem, se vocês forem lá fora e forem ler um rótulo, se souberem interpretar aquele rótulo 

eu já fico contente, porque não é só saber as coisas aqui na aula, mas significa que a disciplina está a 

contribuir, de certa maneira, para o vosso desenvolvimento de competências”. No final, agora, eles já 

sabiam o que é que significava aquela pergunta e já conseguiam perceber que, ao aprender alguma 

coisa nas aulas, que depois podiam aplicar no seu dia-a-dia. E é obvio que isto também foi... 

ENTREVISTADOR: É um bom contributo do projeto.  

PROF 8: Ou seja, pelo menos muitos deles já não me voltaram a perguntar o que é que era aquela pergunta, 

o que é que aquilo queria dizer mas já sabiam que estas aprendizagens não é só para fazer testes, que 

era isso, essa mensagem que eu gostava que lhes passasse, que não é só pra fazer testes e acabou o 

teste e esquece tudo, ficou por ali, mas que se conseguirem levar isto lá pra fora, não é, que para mim 

é muito importante, principalmente no ensino básico. 

ENTREVISTADOR: OK. Para terminarmos então, uma avaliação mais global do projeto, a divulgação 

destes trabalhos, para além de estarem ali expostos foi feita em mais algum momento? 

PROF 8: Não, vai ser feito. 

ENTREVISTADOR: Vai ser feito ainda? 

PROF 8: Ainda não está. Sim, nós estamos a pensar, eu mandei-lhe aquele... 

ENTREVISTADOR: Sim, aquele documento. 

PROF 8: ...não há problema? 

ENTREVISTADOR: Não. 

PROF 8: Pronto, vamos fazer a divulgação no Facebook da escola e na página da escola, que eu acho que 

é mais ou menos a mesma coisa, eu não tenho Facebook, portanto, não costumo ir ver o que é que 

está no Facebook. Mas, portanto, vamos fazer aí com fotografias, portanto, tirámos fotografias aos 

alunos e tirámos fotografias aos cartazes, que no fundo é aquilo mais visível. 

ENTREVISTADOR: Do projeto. 

PROF 8: Do projeto que nós temos.  

ENTREVISTADOR: Mas então estão a pensar fazer esse tipo de divulgação. 

PROF 8: Estamos sim, eu é que ainda não tive tempo, porque fiquei eu de fazer a... tirar as fotografias eu 

já tirei, mas há lá umas que não estão muito bem, tenho que ir tirar outra vez. E dos alunos também já 

as tenho todas que é para enviar para a colega que está responsável para pôr aquilo no Facebook e 

depois na página da escola. 

ENTREVISTADOR: OK. Depois de Setembro, de concluirmos esta parte do projeto, pensa no futuro voltar 

a usar os materiais e as ideias do projeto? 

ENTREVISTADOR: Sim, sim, eles vão ficar aqui não vão? 

ENTREVISTADOR: Vão, isto é, para vocês. 

PROF 8: Claro, é o que eu lhe estava a dizer, algumas...e depois uma coisa é a gente ler o protocolo, outra 

coisa é depois a gente executar a atividade, que é uma coisa um bocadinho diferente. Eu a ler pareceu-

me que aquilo tinha muitas etapas, da segunda parte, pareceu-me que tinha muitas etapas, mas se 



calhar depois de concretizar, depois aquilo até se faz mais facilmente do que aquilo que eu estou a 

pensar. E inclusivamente, não sei quem é que vai dar química ao 12º ano mas já me comprometi com 

os do 8º ano que são os do 9º para o ano, que eu tenho que ir chamar os meninos do 11º, pro ano 12º 

ano e já me comprometi com os que vão pro ano pro 12º, virem ajudar aqui e disse-lhes que era uma 

atividade que eles iam em princípio fazer no 12º. Se houver lá algumas atividades que até sejam mais 

interessantes do que aquilo que normalmente nós fazíamos, claro que...porque muitas das vezes, aliás, 

isto é assim um bocadinho “off-the-record”, já falámos muitas vezes com a Carla porque temos feito 

muitas formações com ela e uma das coisas que, eu fiz no ano passado, e uma das coisas que nós 

muitas vezes precisamos é outras atividades que não sejam só aquelas que vêm nos manuais, que 

sejam complementares, sejam igualmente interessantes mas que nós infelizmente não temos tempo. 

Porque o nosso tempo é cada vez mais curto. Ou seja, eu tenho menos tempo agora do que eu tinha 

há 10 ou 15 anos atrás. E então é aquilo, a gente é assim, “olha é isto que vou fazer e isto pronto, que 

é aquilo que está no manual” e é uma coisa que por acaso a mim me aborrece imenso, aquelas 

atividades que vêm no manual, aborrece-me imenso. Eu gosto de fazer outras coisas, só que eu não 

tenho tempo. 

ENTREVISTADOR: Não dá tempo para preparar. 

PROF 8: Exatamente e isto é uma maneira de nós já temos, já fizemos, já conhecemos, de noutra situação 

implementar. 

ENTREVISTADOR: Implementar. 

PROF 8: E depois a outra provavelmente será a mesma coisa. Mas eu a outra tenho que fazer primeiro. 

ENTREVISTADOR: OK. Agora para terminar mesmo, o que é que acha que poderia ter sido melhorado 

durante a implementação do projeto, alguma coisa que tivesse corrido menos bem, algo que ache que 

seria importante termos falado e nos passou? Assim alguma coisa que tenha notado? 

PROF 8: Não sei, eu acho que mais ou menos...aquilo que nós achámos que podia ser menos bem, nós 

fomos falando. 

ENTREVISTADOR: Sim, nós fomos falando sim. 

PROF 8: E o alargar alguns prazos, a maior dificuldade dos alunos em concretizar algumas das tarefas... 

ENTREVISTADOR: A logística também. 

PROF 8: A logística, sim. A maior dificuldade que eu senti aqui era, apesar de nós termos tido aqui o 

envolvimento de outras disciplinas, mas foi precisamente não termos o tempo para os alunos fazerem 

a atividade em sala de aula ou parte dela em sala de aula. Não é tanto com o projeto, é mais uma 

questão de tempo, de disponibilidade até para abrirmos, para os alertarmos, o que é que se pretendia. 

Mas é mais uma gestão do nosso tempo, porque infelizmente nós temos flexibilidade no currículo, mas 

temos na mesma que cumprir um programa e às vezes é difícil conciliar as duas coisas. 

ENTREVISTADOR: Tudo.  

PROF 8: Portanto, uma coisa que eu achei, a culpa também não...é que este tipo de projetos, ser pedido 

ás escolas ou ser feito o pedido ás escolas antes de se começar o ano letivo, antes de se fazer a 

planificação. Não sei se está a perceber. 

ENTREVISTADOR: Sim, sim. 

PROF 8: Porquê? Porque se nós tivéssemos conhecimento antes, apesar de aquilo ter sido logo no início, 

em setembro, mas antes, nós se calhar poderíamos conhecê-lo bem, saber mais e... 

ENTREVISTADOR: E organizarem-se melhor. 

PROF 8: Exatamente, em termos da planificação. E depois nós íamos vendo as tarefas, eu sei que foi 

apresentado, mas é o mesmo que a gente ler... 

ENTREVISTADOR: Sim, não é a mesma coisa. 



PROF 8: Uma coisa é a gente estar a ler: “ah, vou fazer isto”. Mas depois é que nós nos apercebemos 

daquilo que efetivamente é para fazer. E se ele fosse agora, se o fosse aplicar a outra turma no próximo 

ano, já tinha uma ideia diferente, mas isto é como tudo, não é, a primeira vez é sempre a experiência.  

ENTREVISTADOR: Sim, é isso. OK, terminamos então.  

 

 

 

ENTREVISTA 2 

 

ENTREVISTADOR: Vamos então dar início à nossa entrevista. 

ENTREVISTADOR: A primeira questão que lhe colocava era: Qual é a sua idade e se é professora do 

quadro ou professora contratada? 

PROF 4: Sou professora do quadro de zona pedagógica e a minha idade é 45. 

ENTREVISTADOR: A sua formação de base ... 

PROF 4: É licenciatura em Físico-Química ensino. 

ENTREVISTADOR: E já leciona há quantos anos? 

PROF 4: Há 20 mais ou menos. 

ENTREVISTADOR: Costuma participar com os seus alunos neste tipo de projetos? 

PROF 4: Neste tipo de projetos, não. Foi a primeira vez. 

ENTREVISTADOR: Mas costuma envolvê-los em projetos? 

PROF 4: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: Quer dar-nos algum exemplo que ache mais relevante ou interessante que já tenha 

participado? 

PROF 4: Depende. Já envolvi em projetos tipo Eco-Escolas, clubes de ciência ... 

ENTREVISTADOR: Relativamente ao projeto, qual é a sua opinião sobre a adequação daquelas estratégias 

que fomos pensando para os alunos? 

PROF 4: Eu gostei. Só achei que na parte que foi feita pela internet ... 

ENTREVISTADOR: O Moodle? 

PROF 4: ... no Moodle, os alunos acharam que foram muitas tarefas e eles perdiam-se. Era preciso estar 

sistematicamente a lembrá-los dos prazos. 

PROF 4: Eu até punha no sumário “Não se esqueçam que está disponível a tarefa online”. 

Sistematicamente. Eles acabavam por dizer “Ai professora, ainda temos mais isto, temos mais aquilo e 

mais aquilo”. Acharam que foi um bocadinho massudo apesar de terem gostado. Mas era preciso estar 

sistematicamente a alertá-los para os prazos que eles não se podiam esquecer.  

ZA - Mas depois a parte da recolha das águas e da análise das águas... 

PROF 4: Gostaram muito. E mesmo de algumas tarefas online. Eles gostaram de alguns vídeos que viram. 

A parte de pesquisa também gostaram. Da infografia gostaram muito.  

PROF 4: A única coisa que eles diziam é que “temos de andar sempre a responder”. Há um pouco falta de 

responsabilidade nesta idade para eles terem de estar sempre atentos. O que foi bom também porque 

os obrigou a ter um pouco mais de responsabilidade. 

ENTREVISTADOR: Isto leva-nos à questão seguinte. Que, relativamente às tarefas do Moodle, podia-nos 

explicar como foi feita a gestão destas tarefas? Já nos disse que foi relembrado várias vezes ... 

PROF 4: Eu tive o cuidado de, naquela semana em que estava a decorrer, por sempre junto com o sumário 

“Tarefa ‘não sei quantos’ está disponível, o prazo acaba no final da semana, não se esqueçam de 

responder”. Às vezes até dizia “Têm de fazer a parte 1, a parte 2...” quando tinham várias partes. Ia 



chamando a atenção. Às vezes, quando tinha tempo, dava-lhes um bocadinho do final da aula. Por 

exemplo, o vídeo mostrei no final de uma aula; a infografia também falei e também lhes dei uma aula 

para eles fazerem e eu ajudá-los, pelo menos, a orientar aquilo que eles tinham que fazer e como é que 

poderiam fazer. 

ENTREVISTADOR: Então, em geral, as tarefas foram feitas em casa e o tempo ocupado em aula foi 

mínimo? 

PROF 4: Foi mínimo, foi. Foi em casa. O que foi bom para a responsabilidade deles. Porque eles tinham 

que ser responsáveis por fazer. 

ENTREVISTADOR: Mas eles acabaram por se mostrar pró-ativos? 

PROF 4: Sim, sim. Eles até geriam. Esta semana és tu que fazes o do grupo. Para a semana é aquele e 

depois é aquele. Foi bom no aspeto de eles aprenderem a gerir tarefas e a distribuírem tarefas uns 

pelos outros. 

ENTREVISTADOR: Ajudou ali no trabalho de grupo, de equipa. 

PROF 4: Sim no trabalho de pares. Foi bom nisso.  

ENTREVISTADOR: Relativamente ainda às tarefas do Moodle, pode dizer-nos um pouco o que é que pensa 

acerca das propostas? não sei se teve tempo de as ver todas, de as ver com detalhe. 

PROF 4: Vi, vi.  

ENTREVISTADOR: Acha que foram adequadas? 

PROF 4: Foram adequadas e pertinentes. Eu gostei. 

ENTREVISTADOR: E aquele tempo que demoravam a responder - cerca de 20 minutos - era aceitável? 

PROF 4: Era adequado e muitas delas nem demoravam o tempo que vocês previam inicialmente. Às vezes 

os alunos vinham “Ai professora, isto é para fazer?” e eu dizia-lhes “Vão ver que, se calhar não precisam 

assim de tanto tempo”.  

PROF 4: Foi adequado. Eles nunca se queixaram disso e nem eu achei que fosse muito tempo. 

ENTREVISTADOR: Relativamente aos materiais e aos procedimentos que nós preparamos nos kits... 

PROF 4: Muito bom. 

ENTREVISTADOR: Não sei se teve oportunidade de ver o dos plásticos com detalhe. 

PROF 4: Também, também. 

PROF 4: Muito bons. Muito bons mesmo. 

ENTREVISTADOR: Acha que estava tudo adequado? 

PROF 4: Tudo adequado. 

ENTREVISTADOR: Mesmo para os alunos mais novos? 

PROF 4: Sim, sim. Muito bom. Eles gostaram. Gostaram muito do guião porque eles próprios tinham de 

pesquisar informação e foram construindo e foram fazendo. E foi muito bom porque deu-lhes autonomia 

para fazerem sozinhos a atividade prática. 

ENTREVISTADOR: E como é que avalia a qualidade científico-pedagógica dos materiais? 

PROF 4: Eu gostei. 

ENTREVISTADOR: E acha que estes materiais, nomeadamente, este tipo de kits são relevantes para a 

aplicação de atividades laboratoriais? 

PROF 4: São, são. Porque, por exemplo, foi bom fazerem o trabalho no final do ano em que se avaliavam 

várias competências. Eles lembravam-se do pH, associaram a solubilidade à concentração e, portanto, 

permitiu-lhes, até consolidarem alguns conhecimentos como a filtração do 7º ano... Portanto, consolida 

ali uma quantidade de competências e dá para ter uma ideia daquilo que ficou e não ficou. O ter feito 

no final do ano foi muito bom para fazer um balanço. 

ENTREVISTADOR: Vê assim alguma vantagem mais importante relativamente à aplicabilidade destes kits? 



PROF 4: Eu acho que são muito importantes, como eu já lhe disse, na medida de, num kit, conseguir fazer 

várias coisas que às vezes na aula fazemos numa determinada matéria, e depois fazemos noutra e 

noutra assim, tipo, estanque. E aqui conseguiu-se que eles vissem que está tudo interligado. E fazer, 

tipo, uma consolidação final. 

ENTREVISTADOR: Tem alguma sugestão que nos queira deixar para melhorar os kits em termos de 

protocolos, procedimentos ou materiais? 

PROF 4: Não. Eu achei que estava adequado. 

ENTREVISTADOR: Em relação à aprendizagem da química, com o projeto nós pretendemos promover 

uma aprendizagem num contexto que fosse relevante e pertinente como era a questão da qualidade 

das águas costeiras.  

ENTREVISTADOR: De que modo considera que a participação dos alunos neste projeto contribuiu para 

uma aprendizagem significativa de novos conhecimentos químicos ou para a consolidação dos 

conhecimentos prévios? 

PROF 4: Consolidou e aprenderam coisas diferentes porque havia muitas coisas que nós não falamos, por 

exemplo, alguns parâmetros novos que eles viram. Consolidou porque eles viram outra vez o pH... 

PROF 4: Quando foi na saída de campo, a senhora [monitora] estava a falar e eles a participar. Ela ficou 

super contente e disse que foi das poucas turmas do 8º ano que até ia interagindo. Como eles estavam 

no projeto, e a senhora não sabia, eles iam interagindo, nomeadamente no pH e temperatura e a sua 

influência, a salinidade. Eles foram falando e ela ficou ... Por acaso foi uma das coisas que ela elogiou. 

ENTREVISTADOR: Mas essa senhora da saída de campo que me está a falar foi de um projeto paralelo?  

PROF 4: Não. Nós fizemos uma saída de campo para a recolha da água do mar. 

ENTREVISTADOR: Mas essa senhora que me fala... 

PROF 4: Foi da praia da Aguda. É alguém que estava lá. Isto foi articulado com ciências e eles faziam um 

estudo da biodiversidade e nesse aspeto ela também utilizou sensores para medir a temperatura da 

água, e fez perguntas sobre a salinidade, portanto, acabou por articular com este projeto. Nós até 

falamos deste projeto e uma das meninas que estavam lá também tinha tirado uma especialização sobre 

microplásticos. 

ENTREVISTADOR: Considera que os conteúdos explorados ao longo do projeto foram pertinentes? Mesmo 

aqueles que não fazem parte do programa como a percentagem de oxigénio dissolvido? 

PROF 4: Sim, sim. É também um assunto muito atual e eu acho que eles ficaram bastante sensibilizados 

para a temática. 

ENTREVISTADOR: Já me disse que foi promovida inter e multidisciplinar, não é? 

PROF 4: Sim, foi. 

ENTREVISTADOR: Pode dar-nos então alguns exemplos mais concretos? 

PROF 4: Vou-lhe dizer: na parte da plataforma Moodle, a professora de TIC ajudou no acesso, esteve a 

explicar-lhes e também perdeu algumas aulas com isso, a dizer como é que eles podiam fazer; depois 

na infografia, a professora de Português disse como é que se fazia uma infografia porque fazia parte do 

conteúdo; em Ciências, fez-se um cartaz científico e a professora também ensinou como é que se fazia 

e quando eles chegaram à infografia em Físico-Química já sabiam. Em TIC a professora deixou-os fazer 

as infografias nas aulas utilizando plataformas que faziam parte do programa. Em cidadania. Em 

matemática, eles fizeram o tratamento gráfico dos plásticos que apanharam na praia e fizeram gráficos 

tipo da quantidade, classificaram-nos... Fizeram uma quantidade de gráficos que foram aplicados na 

matemática. Em Inglês estiveram a ver toda a simbologia, as traduções do inglês para português, 

portanto, toda essa parte também foi trabalhada. Nas Ciências, aproveitamos também para fazer a saída 



de campo da biodiversidade para mostrar que as coisas estão todas interligadas e o impacto na parte 

dos animais e da flora. 

ENTREVISTADOR: Pronto. Tentaram envolver quase todas as disciplinas... 

PROF 4: Quase todas. História também por causa da parte industrial. Geografia também foi connosco à 

saída de campo porque aproveitou para falar também de onde é que era a origem dos plásticos que 

foram apanhados na praia e analisaram as correntes da água para ver como é que eles tinham ido ali 

parar. O envolvimento das disciplinas foi fantástico nesse aspeto. 

ENTREVISTADOR: Nas suas aulas, costumava, sempre que possível, referir alguns contextos relacionados 

com o projeto para abordar outros temas? 

PROF 4: Sim, sim, sim. Até noutras turmas que não tiveram diretamente envolvidas no projeto eu aproveitei 

algumas coisas do projeto e trabalhei com elas porque achei interessante. 

ENTREVISTADOR: Algum exemplo que se recorde? 

PROF 4: Fiz com eles as análises à água que eles recolheram na ria. Como são turmas, mas fracas, não 

quis a responsabilidade de os envolver no projeto, mas fizemos na mesma a saída de campo e as 

análises da água que eles gostaram muito. Também fizeram algumas infografias num nível não tão 

exigente como os outros. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. E considera que a participação no projeto foi uma mais-valia para si 

enquanto professora e para as suas práticas letivas? 

PROF 4: Sim, até mesmo para a minha aprendizagem porque obrigou-me também a pesquisar algumas 

coisas para os poder orientar. Pronto, para mim foi muito positivo e na medida de aplicar um projeto 

diferente e que permitiu também articular agora com isto da flexibilidade curricular, portanto, foi uma 

mais-valia, mesmo. 

ENTREVISTADOR: Então considera que essas melhorias das suas aulas têm mais a ver com a parte da 

flexibilidade curricular ... 

PROF 4: E da parte prática da aplicação. Da parte laboratorial. 

ENTREVISTADOR: E de que forma a participação ativa dos alunos no projeto contribuiu para o 

desenvolvimento da literacia científica? 

PROF 4: Muito. Primeiro porque eu notei, agora no final do ano, eles foram para o laboratório e têm mais 

autonomia de trabalho e o facto deles terem o tal guião (que eu gostei muito) com as questões pré-

laboratoriais, etc., eles procuraram informação e eles próprios foram construindo. Eu acho que isso deu-

lhes autonomia, conhecimento científico porque obrigou-os a pesquisar e a construir o seu próprio 

conhecimento. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, eles próprios questionavam ... 

PROF 4: Eles próprios questionavam “Ó professora não sei o quê da salinidade?” e eu dizia, então vão e 

procurem. E eles sozinhos ou em grupo foram gerindo: “agora temos de fazer isto, agora temos de fazer 

aquilo”. Eles foram orientando a planificação e todo o protocolo. E nesse aspeto, eu gostei muito, agora 

no final do ano de ter esse feedback deles porque eu deixei-os um bocadinho sozinhos no laboratório e 

eles conseguiram perfeitamente desenrascarem-se nas atividades. 

ENTREVISTADOR: Essas competências que me estava a falar como, por exemplo, o espírito crítico, acha 

que se desenvolveu? 

PROF 4: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: A capacidade de argumentação e de comunicação ...  

PROF 4: A capacidade de argumentação. Apesar que em alguns alunos, obviamente, eu não notei. Mas 

na maioria, e algumas turmas em particular, sim houve um efeito bastante positivo. 



ENTREVISTADOR: E de que modo considera que o desenvolvimento dos alunos no projeto promoveu 

atitudes mais positivas face à ciência em geral e à disciplina de Físico-Química em particular. Sente que 

eles estão mais motivados, mais empenhados? 

PROF 4: Sim, sim. Eles gostaram e eles manifestaram “Ó professora, foi giro este ano, fizemos coisas 

diferentes”. Eles notaram que não era só o programa. Havia algo diferente, fora o programa e que eles 

gostavam. Era apelativo e era diferente e que lhes permitiu participar no projeto. Eles estavam todos 

entusiasmados: “Ó professora, este projeto não sei quê” porque é uma coisa muito atual que eles vêm 

na televisão, que toda a gente fala e eles sentiram que estavam também um bocadinho a fazer parte do 

processo. 

ENTREVISTADOR: Então o projeto com a questão do lixo marinho, também acha que desenvolveu uma 

consciência para a questão ambiental e para a problemática da sustentabilidade? 

PROF 4: Sim, sim. Eu até tenho batalhado muito nisso e tenho-lhes dito que é imperativo para que eles 

mudem as suas atitudes para depois chegar a casa. Tem de começar por eles, essencialmente. A partir 

dali, tem de ir para fora da escola. 

ENTREVISTADOR: E de que modo é que o estabelecimento destes laços entre a escola, a comunidade e 

as famílias através da participação neste projeto de cariz ecológico e social, potencia uma consciência 

cívica dos alunos? 

PROF 4: Eu vou lhe dizer que acho que foi positivo, primeiro pelo que eu vi, tanto deles como de alguns 

encarregados de educação. Porque isto deu origem à tal articulação e houve palestras em que os pais 

participaram, houve apresentações dos trabalhos dos alunos de uma turma aos pais e os encarregados 

de educação ficaram consciencializados e disseram mesmo que já começaram a fazer a reciclagem, 

têm mais cuidado, por exemplo, todos já traziam um saco do pão para trazer o pão para a escola, as 

garrafas reutilizáveis  que foi uma grande mudança que eu notei nas salas. 

ENTREVISTADOR: Notou mesmo uma mudança de atitudes e de comportamentos? 

PROF 4: Sim, sim. Em grande parte deles. Não em todos, mas numa parte significativa que acho que já foi 

positivo. Não vamos pensar que vai ser 100%, que não foi 100% mas diria, 70% a 80% dos alunos. 

ENTREVISTADOR: Os trabalhos que os alunos fizeram, já me disse que eles foram divulgados aqui na 

escola. 

PROF 4: Eles estão expostos ali no corredor da escola. Os pais foram convidados para verem. A professora 

de TIC criou um blog por turma onde também estão os trabalhos. 

ENTREVISTADOR: Mesmo naquela apresentação aos encarregados de educação que referiu, foram os 

alunos que falaram? 

PROF 4: Sim, foram eles que falaram e foi muito giro. No 8º E eles convidaram também um cientista para 

vir cá e na primeira parte eles tiveram que apresentar os seus trabalhos. Tiveram de explicar o projeto 

todo: a parte do Moodle, a infografia, os gráficos que fizeram na parte da matemática. Fizeram com a 

recolha do lixo da praia, um peixe em arte que está muito giro e que foi exposto aqui na escola e foi um 

sucesso. Portanto, eu acho que o balanço foi muito bom. Os pais também viram e gostaram. 

ENTREVISTADOR: Se houvesse oportunidade de dar continuidade a este projeto no futuro estaria 

interessada em participar? 

PROF 4: Sim. Aproveitar as coisas que nos mandaram para outras turmas porque eu acho que era uma 

mais-valia.  

ENTREVISTADOR: Mesmo sem o nosso contributo vocês já têm ferramentas para dar continuidade ao 

projeto. 

PROF 4: Exatamente. 



ENTREVISTADOR: No global, o que considera que poderia ter sido melhorado, o que é que correu menos 

bem, o que é que poderia ter sido melhor? 

PROF 4: Talvez se tivesse começado logo no início do ano, em setembro, se calhar tínhamos concluído 

tudo. Realmente, foi pena não termos conseguido concluir agora a parte dos macroplásticos. Pronto, de 

resto acho que correu tudo bem. 

ENTREVISTADOR: Não há assim nada que ache que pudesse ter sido explorado de outra forma? 

PROF 4: Não. 

ENTREVISTADOR: Pronto. Terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigado. 

 

 

 

ENTREVISTA 3 

 

ENTREVISTADOR: Queria perguntar-lhe qual é a sua idade e a sua situação profissional, se é professora 

contratada ou professora de quadro. 

PROF 3: Tenho 56 anos e sou professora de carreira. 

ENTREVISTADOR: E a sua formação de base? 

PROF 3: Licenciatura em ensino da Física e da Química. 

ENTREVISTADOR: E leciona há quanto tempo? 

PROF 3: Cerca de 30 anos. 

ENTREVISTADOR: E tem por hábito participar em projetos com os seus alunos? Projetos deste tipo ou 

algum outro em particular que nos queira dar a conhecer? 

PROF 3: Sim, com o Ciência Viva desde o princípio, desde que apareceu, porque apareceu muito ligado à 

universidade de Aveiro. E pronto, sempre que possível, participo. 

ENTREVISTADOR: Então já tem por hábito participar.  

PROF 3: Sim. 

ENTREVISTADOR: E o feedback dos alunos relativamente aos projetos costuma ser positivo? 

PROF 3: Em geral, tudo que é novidade para eles é uma coisa positiva e, portanto, o feedback, no geral - 

e já são 30 anos - é muito positivo. 

ENTREVISTADOR: OK. E relativamente ao nosso projeto, o PVC, acha que as estratégias que nós fomos 

pensando, as tarefas do Moodle, a recolha e análise das águas, acha que foram adequadas para os 

participantes? Para estes alunos do 8º ano? 

PROF 3: Foram adequadas no sentido de que estavam ajustadas para a faixa etária. Relativamente às 

tarefas da plataforma Moodle, aquilo estendeu-se um bocado e, lá está, é a novidade e a novidade para 

eles é importante. E, portanto, para o fim já estavam um bocadinho ... achavam menos interessante, 

mas nada de muito... No meu caso, nunca houve recusa em fazer as tarefas. Às vezes era preciso ser 

um bocado mais incisiva. 

PROF 3: Relativamente à atividade laboratorial que se fez, eles gostaram muito até porque vieram nas 

férias. E, portanto, gostaram muito. E aliás, cheguei-lhes a propor para eles pensarem em fazer nestas 

férias aquela atividade de identificação dos plásticos e por eles estava tudo bem. Eu é que não consegui 

arranjar ali um momento no calendário. 

ENTREVISTADOR: Em termos dos conteúdos explorados, há ali conteúdos novos para os alunos. Mas 

acha que eram de fácil entendimento e compreensão? 

PROF 3: Sim, sim. 



ENTREVISTADOR: Relativamente ainda às tarefas do Moodle, como é que foi feita a gestão dessas 

tarefas? Os alunos faziam cá na escola, faziam em casa ... 

PROF 3: Diria que 5 foram feitas em casa e uma terá sido feita aqui. Penso que terá sido a última ou uma 

que até tinha várias partes que fizeram em bocadinhos da aula. Eu diria que, no geral, foram feitos, era 

esse também um bocadinho o objetivo do projeto, muito autonomamente. 

ENTREVISTADOR: E eles mostravam-se pró-ativos? 

PROF 3: Uns mais, outros menos. Mas houve uma evolução muito positiva. No início ... Mas depois aquilo 

era só dizer já está aberta a tarefa e não era preciso dizer mais nada. 

ENTREVISTADOR: Ok. 

PROF 3: Porque no início era preciso dizer "está aberta a tarefa". Tinha de abrir, mostrar o que é que era 

para fazer e eles depois faziam em casa. A partir de certo momento era só dizer que a tarefa está aberta 

de tantos a tantos, claro que são crianças e às vezes é preciso "ameaçar" um bocadinho para cumprirem 

os prazos. Mas sim, houve uma boa evolução e lidaram muito bem. 

ENTREVISTADOR: E como considera as tarefas que nós propusemos e aquilo que pedíamos aos alunos? 

Acha que era pertinente, adequado? 

PROF 3: Adequado, sim. E até bastante formativo. 

ENTREVISTADOR: E o tempo que disponibilizamos entre cada tarefa? Acha que estava bem? Ele foi sendo 

ajustado. 

PROF 3: Ele foi sendo ajustado, exatamente. E dentro desses ajustes, sim acho que estava bem. 

ENTREVISTADOR: Relativamente aos materiais e procedimentos que nós preparamos para os kits - não 

sei se já teve oportunidade para explorar o kit de análise dos plásticos. 

PROF 3: Não explorei, mas vi o que tinha e esse é aquele que vamos fazer no início do próximo ano letivo. 

ENTREVISTADOR: Mas relativamente a esses kits, como é que avalia a adequação para o terceiro ciclo. 

PROF 3: O dos plásticos, quando eles forem utilizar, exige mais cuidados. Mas como eles estão muito 

habituados a trabalhar em laboratório e sabem as regras de segurança, acho que sim, que ambos 

estavam bem adequados. 

ENTREVISTADOR: E em termos da qualidade científico-pedagógica? Como é que a avalia? Qual é o seu 

feedback? 

PROF 3: Tendo em conta que se destinava a alunos do 8º ano, pareceu-me muito bom. 

ENTREVISTADOR: E este tipo de kits, considera importantes para, no dia a dia das aulas laboratoriais, os 

alunos terem material deste género para fazerem as suas atividades? 

PROF 3: Sim, e até para se poder fazer em campo. 

ENTREVISTADOR: A portabilidade do material? 

PROF 3: Sim, isso acho que é uma mais valia. 

ENTREVISTADOR: E ainda em relação aos kits, tem alguma sugestão para os podermos melhorar no 

futuro? Há alguma coisa que tenha notado que correu menos bem ou algum teste que não fosse tão 

óbvio ou não tão fácil? 

PROF 3: Não. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. Então, relativamente ao impacto na aprendizagem dos alunos - também 

era esse um dos nossos objetivos - nós pretendemos com o projeto que ele explorasse um contexto 

que fosse relevante e pertinente, no fundo para tentarmos cativar os alunos. E considera então que a 

participação dos alunos neste projeto em particular contribuiu para eles ganharem novos conhecimentos 

químicos? 

PROF 3: Eu acho que sim, mas podia ser mais eficaz se isto fosse uma coisa não tão fragmentada - e isto 

tem já a ver com os nossos constrangimentos. Ou seja, fizemos a parte das tarefas online, depois houve 



ali um interregno até fazermos a atividade laboratorial. No meio tínhamos as aulas... Embora eu ache... 

e ainda noutro dia a professora de Português fez qualquer coisa, um trabalho qualquer com eles, e até 

me veio dizer: "Olha eles até ficaram a saber alguma coisa dos microplásticos porque fartaram-se de 

falar nisso na atividade que desenvolveram". E, portanto, conseguiu-se alcançar este objetivo, mas acha 

que as coisas podiam ser melhoradas. E tenho uma sugestão a fazer. Tenho estado a pensar nisso que 

é: este tipo de projetos, para nós, tem muito mais eficácia se forem propostos durante o ano letivo 

anterior para que nós possamos fazer uma planificação mais integrada no ano que vai entrar porque se 

não, temos de estar sempre a ajustar e é mais complicado. 

ENTREVISTADOR: Muito bem, fica então o registo. Nós tentamos fazer isso, mas as escolas que 

contactamos em junho e julho, nem todas acederam ao nosso pedido de colaboração e, então, em 

setembro é que voltamos a tentar novas colaborações.  

PROF 3: A fase de junho e julho, lá está, também é uma época muito atarefada para as escolas. Pode ter 

sido isso. 

ENTREVISTADOR: Provavelmente foi por isso pois já poderiam ter outros projetos em vista. 

PROF 3: E agora, eu também mais essa noção. Ou seja, penso que isto poderia ter sido muito melhor em 

termos de gestão das aulas se o projeto tivesse sido logo incluído na planificação deste letivo. E, 

portanto, com a experiência, uma pessoa também vai melhorando, não é? 

ENTREVISTADOR: É isso mesmo. Eu sei que vocês aqui na escola tentaram envolver ao máximo as outras 

disciplinas numa dinâmica interdisciplinar. Pode dar-nos algum exemplo que tenha ocorrido? 

PROF 3: No caso da minha turma, fizeram um trabalho em articulação com Português, porque faz parte 

dos conteúdos de Português a infografia, por exemplo. Na Geografia, porque eles também têm 

conteúdos que têm a ver com a sustentabilidade. Ciências Naturais, porque também tem alguma coisa 

nessa área e com o estudo dos ecossistemas. Educação Visual, por causa do poster. E foram esses. 

Ah! e também entrou música porque eles tinham de fazer instrumentos musicais e isso tinha a ver 

também com Físico-Química. E decidimos que eles fizessem esses instrumentos com materiais que 

fossem lixo e demos especial enfase ao plástico. 

ENTREVISTADOR: Ok, muito bem. Foi realmente aqui um bom trabalho em equipa. 

PROF 3: E até tenho impressão que também foi Inglês por causa do Moodle porque até tinha lá um vídeo 

que era a descrição do processo de deteção dos microplásticos. Claro que estava legendado, 

obviamente, mas que a professora de inglês também quis entrar um bocadinho nisso porque hoje em 

dia nós temos 25% do currículo que pode ser gerido de determinadas formas e uma tem a ver com a 

articulação curricular. E esta turma, já desde o ano passado tem vindo a fazer isso, ou seja, fazer as 

chamadas DAC em que este ano achamos que era muito pertinente fazer com este tema. Portanto, não 

era o que estava previsto no início do ano, mas depois vimos que este projeto se adequa perfeitamente. 

Então, a maioria das disciplinas entraram.   

ENTREVISTADOR: E durante as suas aulas, sempre que possível, tentava usar este contexto para falar 

de algum conteúdo novo ou em algum momento de avaliação colocar este contexto como introdução a 

uma questão? 

PROF 3: Talvez não, mas pontualmente pode ter surgido porque também grande parte da implementação 

do projeto ocorreu quando já estávamos na parte da Física. E depois nós também temos muito o 

constrangimento do currículo. Surgia até mais vezes fora do contexto dos programas, por exemplo, 

estarem a entrar na sala e verem alguém, por exemplo, a comer qualquer coisa embalada em plástico, 

havia sempre ali um aproveitamento da situação para alertar para utilizar os ecopontos. Ou seja, fazia-

se mais essa ligação. 

ENTREVISTADOR: Mas considera que o projeto foi uma mais valia para as suas práticas letivas? 



PROF 3: Sim, isso sim. 

ENTREVISTADOR: De que forma ele ajudou a melhorar? 

PROF 3: A diversificação de estratégias, essencialmente. Portanto, perceber que a utilização, por exemplo, 

de vídeos para despoletar o interesse ou até para iniciar um conteúdo. Mas, essencialmente, conseguir 

fazer esta articulação com as outras disciplinas. O projeto, ajudou mesmo muito nisso porque era uma 

dificuldade que eu tinha. O ano passado já foi difícil começar a fazer isso e que este ano, o projeto em 

si, facilitou muito mais. E até penso que, para o ano, será possível continuar a fazê-lo. 

ENTREVISTADOR: Em termos da literacia dos alunos, acha que a participação no projeto contribuiu para 

eles desenvolverem literacia e novas competências e capacidades? 

PROF 3: Literacia científica, é natural que tenham desenvolvido porque não há ali um aprofundamento 

muito grande que algumas coisas tenham fica lá, mas não estejam sedimentadas. Mas literacias de 

outros âmbitos acho que sim. A própria utilização das tecnologias, o desenvolvimento de capacidades 

de laboratório, o trabalho de grupo. Portanto, saber discutir ideias.  

ENTREVISTADOR: Parte daquelas competências para o século XXI do perfil do aluno. 

PROF 3: Exatamente isso. 

ENTREVISTADOR: De que modo é que o envolvimento dos alunos no projeto contribuiu, na sua perceção, 

para eles terem atitudes mais positivas face à ciência, em geral, e face à Físico-Química, em particular. 

Nomeadamente, a motivação, o empenho para a disciplina. Notou que houve uma alteração das atitudes 

dos alunos? 

PROF 3: De uma forma geral, talvez diga que sim. Por exemplo, quando se fala do problema dos 

microplásticos que está na ordem do dia, mas também dos plásticos em geral, costuma associar-se isso 

à química e, portanto, a química pode ser o mal. E desmistificou-se um bocadinho isso. Eles perceberam 

muito bem o facto de dizer que o que está aqui em causa não é o plástico ser o mau da fita, mas é saber 

os problemas inerentes apesar da sua grande utilidade e tomar consciência disso para, por exemplo, 

reduzir a sua utilização. E que a química está também associada à resolução dos problemas. Eu acho 

que nesse aspeto foi o que eu senti mais. Foi eles perceberem que o papel da química está também na 

solução dos problemas. 

ENTREVISTADOR: E relativamente à questão do lixo marinho e da qualidade das águas costeiras, acha 

que houve ali também uma mudança positiva de atitudes e de comportamentos dos alunos? 

PROF 3: Eu acho que há uma sensibilização para isso. Não posso dizer que tenha sido o projeto porque 

vem num contexto em que hoje em dia todo o mundo fala disso. Relativamente, por exemplo à análise 

das águas, uma coisa que eles ficaram alerta foi perceber que havia contaminação pois encontraram 

os microplásticos, ou por exemplo, perceber a sujidade das praias. Ter a noção da quantidade de lixo, 

e de plásticos em particular, que foi recolhida em tão pouco tempo. Ficaram muito sensibilizados para 

isso. Mas é um assunto que está muito na ordem do dia e, portanto, podem ter sido influenciados por 

outros meios. Talvez o que o projeto trouxe de bom em relação a isso foi que lhes permitiu analisar e 

confirmar que as águas estavam contaminadas. Ou seja, deram também um contributo mais pró-ativo. 

ENTREVISTADOR: No fundo, podemos considerar que o projeto contribuiu para promover a consciência 

cívica dos alunos? 

PROF 3: Sim, sem dúvida. 

ENTREVISTADOR: Para terminarmos, queria só fazer uma avaliação mais global do projeto. Eu já tive 

oportunidade de ver que vocês têm aqui na escola uma exposição dos trabalhos dos alunos. Têm 

planeado, ou fizeram mais alguma coisa para ajudar a divulgar o projeto junto da comunidade? 

PROF 3: Nós temos, não sei se já está, mas se não, está para breve, sair na página da escola uma notícia 

sobre o projeto. Depois, aqui na escola, através das atividades articuladas que eles foram fazendo com 



as outras disciplinas. Fizemos esta exposição dos trabalhos, a exposição dos instrumentos musicais e 

ainda não fizemos a divulgação dos resultados das análises das águas. 

ENTREVISTADOR: Depois de em setembro terminarmos esta parte do projeto, tenciona de alguma 

maneira, no futuro, voltar a usar estes materiais e dar continuidade do projeto? Ou envolver-se num 

outro projeto relacionado com este tema, ou seja, com um cariz mais ecológico? 

PROF 3: Sim, sim, sim. Até porque os alunos estão muito sensibilizados. 

ENTREVISTADOR: Então para terminarmos só queria recolher alguma sugestão ou crítica que tenha a 

fazer ao projeto. Alguma coisa que correu menos bem e que poderia ter corrido melhor ou explorada de 

outra maneira. 

PROF 3: No fundo, o que eu senti, até mais do nosso lado, se calhar, que foi sentir uma certa falta de 

consistência por não ter sido uma coisa tão planeada como poderia ter sido. Portanto, foi um pouco 

fragmentada a implementação o que também tem os seus lados positivos que foi verem que podem vir 

à escola fazer outras coisas diferentes, mas relacionadas com o que se está a estudar. Para mim, este 

foi, talvez o grande problema, assim como a extensão das tarefas porque no fim deu-me a sensação de 

que eles já estavam cansados, mas no fim eles não deram esse feedback. 

ENTREVISTADOR: Mas eu notei que o número de respostas diminuiu nas últimas duas ou três tarefas. 

PROF 3: Mas depois quando eu lhes perguntei como tinha corrido o projeto eles reagiram muito bem e 

pediram para continuar. Portanto, tive essa sensação, mas não tenho a certeza. Mas eventualmente, 

talvez menos tarefas no Moodle ou pelo menos que não se estendessem tanto. 

ENTREVISTADOR: Muito obrigado então pelo seu contributo. 

 

 

 

ENTREVISTA 4 

 

ENTREVISTADOR: Pronto, para começar queria só fazer uma caracterização da professora, qual é a sua 

idade e sua situação profissional, se era uma professora contratada ou do quadro da escola. 

PROF 7: Não, não, tenho 58 de momento...peço desculpa, a minha tosse é crónica, enquanto houver 

Inverno, frio, eu tusso. Sou do quadro. 

ENTREVISTADOR: Do quadro da escola? 

PROF 7: Da escola, exatamente. 

ENTREVISTADOR: OK. E a sua formação de base é... 

PROF 7: Química, em química. 

ENTREVISTADOR: Química?  

PROF 7: Química científica, com muito orgulho. 

ENTREVISTADOR: Muito bem.  

PROF 7: Eu estudei numa faculdade que eu acho que me orgulho imenso, imenso, não podia orgulhar-me 

mais, se eu voltasse atrás eu faria todo o percurso igual. 

ENTREVISTADOR: Todo o percurso igual.  

PROF 7: Tal e qual. Tive, como diz o... adorei os professores que tive lá, marcaram-me mesmo. 

ENTREVISTADOR: É bom, isso é bom.  

PROF 7: Acho que sim, acho que é assim, é engraçado que eu quando entrei para o curso, tive física e 

sempre a minha ideia, foi sempre a química. E depois ouvi dizer sempre que era preferível 

fazer...ainda pensei em mudar para outras zonas do país, mas disseram-me sempre: “não mudes, 

porque a Faculdade de Química do Porto é excecional”.  



ENTREVISTADOR: É, realmente, continua.  

PROF 7: É verdade. 

ENTREVISTADOR: E leciona Físico-química há mais ou menos quantos anos? 

PROF 7: Olhe, há...eu não comecei logo, não é. Há 25.  

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: 25 anos porque ainda tentei, primeiro não acabei cedo, verdade seja dita, não acabei cedo, 

andei, mudei, fiquei um ano fora, não sei quê, aquelas proporções que a pessoa tem na vida, não é. E 

depois estive 2 anos em Física e depois estive 1 ano em empresas. Estive na Bayer a tentar como 

estagiária. Depois acabei por entrar... 

ENTREVISTADOR: Entrar no ensino. 

PROF 7: E... 

ENTREVISTADOR: E cá está.  

PROF 7: Com muita pena minha, é verdade, mas pronto, dou o meu melhor.  

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 7: Porque é assim, embora sempre tivesse sido o meu ideal o laboratório, sempre, sem dúvida, o 

ideal era o laboratório, não me importo de explicar. Eu entusiasmo-me e os miúdos dizem que eu vivo 

quando falo da química, então quando falo da tabela periódica, eles pronto. Gosto, gosto muito. 

ENTREVISTADOR: E costuma participar em projetos deste tipo com os seus alunos? 

PROF 7: Foi a primeira vez. 

ENTREVISTADOR: Nem outro tipo de projetos como Olimpíadas? 

PROF 7: Olimpíadas já, já fui com eles várias vezes, salvo erro que 4 vezes. 4 ou 5, 5 vezes. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas então é uma novidade este tipo de projeto? 

PROF 7: Sim, este tipo de projetos.  

ENTREVISTADOR: Muito bem. E qual é a sua opinião sobre a adequação daquelas estratégias que nós 

fomos pensando ao longo do ano e para os alunos do 8º e do 7º ano que são o nosso público alvo? 

PROF 7: Pois. Aquilo que foi dito, pronto, os conteúdos estavam um bocadinho exagerados para o 7º, não 

é. Pronto, para o 8º, havia coisas adequadas, havia coisas que eles realmente não sabiam. Pronto. 

Nesse sentido, achei que talvez um bocadinho mais avançado, 9º e 10º, mas também sou da opinião 

que, no secundário, se estes já têm dificuldade para gerir o tempo, que é complicado, que eles têm 

horários muito sobrecarregados, eles pouco tempo têm para eles, pra fazer TPCs, para estudar, 

sobra-lhes pouco tempo. Portanto, no secundário se calhar ainda pior estaria. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas para além dos conteúdos que realmente para o 7º ano eles estão assim um 

bocadinho mais desfasados... 

PROF 7: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: ...o tipo de estratégias, aquela questão do Moodle, ou das atividades laboratoriais... 

PROF 7: Pois, eu acho que estavam engraçados. 

ENTREVISTADOR: ...a ida á praia para a recolha da água... 

PROF 7: Sim, espetacular. Foi espetacular, eles adoraram. Só em termos de conteúdos, achei que o 7º 

ano estava um bocado perdido. Mesmo o pH e tudo, eles não têm noção nenhuma, mesmo os que 

estavam no 8º. 

ENTREVISTADOR: Relativamente aquelas tarefas do Moodle, não sei se teve oportunidade de as ver 

com algum detalhe? 

PROF 7: Olhe eu por acaso tinha pensado...eu também não fui ao Moodle frequentemente, volta e meia 

ia, mas não me sobrava tempo. 

ENTREVISTADOR: Pronto, mas deu uma vista de olhos? 



PROF 7: Dei, dei, fui vendo e cheguei a ver trabalhos de outras escolas, pronto, cheguei a ver. Mas não 

fui assim com muita frequência porque realmente uma pessoa tem o tempo muito ocupado. Eu este 

ano tive uma direção e eu acho que deu-me trabalho que chegasse. 

ENTREVISTADOR: Sim, sem dúvida. 

PROF 7: Imenso, imenso, ainda agora ando cheia de coisas para fazer.  

ENTREVISTADOR: Mas os alunos conseguiam fazer aquilo em casa ou era preciso reservar algum 

tempo da aula para eles fazerem? 

PROF 7: Não, eu tentei sempre que eles fizessem em casa. Pronto, mostrava-lhes onde é que eles 

deviam ir, no início, mostrei, projetei e tudo, depois o resto eu chamava sempre a atenção dos 

períodos. Dizia: “meninos, cuidado, entrou a tarefa X, têm até ao dia tanto para fazer”. Às vezes tinha 

que pressionar porque eles, ou teste...é complicado. 

ENTREVISTADOR: Mas sentiu que eles eram proactivos ou aquilo acabava por cair no esquecimento? 

PROF 7: Não, é assim, só tive uma turma a participar, porque a outra desistiu mesmo, não é. Eles já por 

si são pouco trabalhadores. A outra turma, tinha, inicialmente, comecei com 4 grupos, só 2 é que 

fizeram sempre. Portanto, os outros não. Os outros entusiasmaram-se só, entusiasmaram-se com a 

ida á praia. “Ai quando é que vamos à praia?”. 

ENTREVISTADOR: Era a parte mais interessante de fazer. 

PROF 7: Mas achei giro, ir á praia, achei muito giro. 

ENTREVISTADOR: É muito interessante. Mas ainda um bocadinho sobre o Moodle, aquilo que nós fomos 

pedindo aos alunos, a análise dos vídeos, o poster, acha que aquilo estava adequado, era motivador? 

PROF 7: Achei que sim. 

ENTREVISTADOR: Os tempos que nós propusemos para a realização das tarefas, sentiu que eram 

adequados? 

PROF 7: Eu acho que eram adequados, é só...Pronto, como eu disse, eles têm o tempo muito apertado e 

eu sei o quanto isso custa porque eu tive o meu filho a estudar, na altura, e via que para gerir o tempo 

era terrível, ele levava sempre o tempo muito certinho e era sempre terrível porque há um exagero. A 

sobrecarga horária é muita, os TPCs...é um bocado, pra eles, é um bocado.   

ENTREVISTADOR: Acaba por ser muita coisa. 

PROF 7: Eu sei porque eu tive o meu filho e só quem tem filhos é que sabe. É verdade, só quem tem 

filhos que levam as coisas todas direitinhas. Ou são aqueles que não fazem nada e têm tempo de 

sobra, quem leva as coisas direitinhas é complicado gerir, não é fácil. Portanto, nesse sentido, embora 

eu achasse os prazos muito alargados, é conjugar com a vida que eles têm. 

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente então depois aos kits que nós preparámos, o kit da análise das 

águas e da identificação dos plásticos. 

PROF 7: Sim. 

ENTREVISTADOR: Como é que avalia a adequação destes kits aos alunos e ao trabalho laboratorial num 

3º ciclo? 

PROF 7: Acho que estavam bons. 

ENTREVISTADOR: Não havia nada que sentiu que funcionasse menos bem? 

PROF 7: Não, correu tudo bem. 

ENTREVISTADOR: Os alunos conseguiam ser autónomos? 

PROF 7: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: E interagir com os materiais? 

PROF 7: Sim, sim. Até porque quando chegámos á praia, eu expliquei-lhes o que tinham que fazer e 

depois eles fizeram por eles as análises. A medição do pH, a medição da temperatura, tudo, eu não fiz 



nada, só lhes expliquei como é que tinham que fazer. Aqueles que realmente tinham mais dificuldade 

eram o 7º, pronto. Mas nós indicámos e eles lá foram fazendo por eles. 

ENTREVISTADOR: OK, achou que os manuais estavam claros? 

PROF 7: Estavam, muito, estavam bem, estavam.  

ENTREVISTADOR: Então em termos de qualidade científico-pedagógica dos materiais, como é que os 

avalia? 

PROF 7: Estavam muito bons. 

ENTREVISTADOR: Estavam bons? 

PROF 7: Estavam. 

ENTREVISTADOR: E de que forma é que estes materiais foram relevantes para as práticas laboratoriais 

que nós fomos sugerindo? Qual foi a grande diferença que sentiu entre termos estes kits ou então 

termos o material de laboratório, o material estativo e os alunos irem buscar e usar o material mais 

tradicional do laboratório? Qual foi a grande diferença que sentiu na utilização destes kits mais 

portáteis? 

PROF 7: Achei ela por ela. Pronto, o facto de ser portátil deu a vantagem de se poder fazer na praia, 

pronto, aquelas experiências que seriam viáveis de fazer na praia. Portanto, achei que estava 

adequado. 

ENTREVISTADOR: E tem alguma sugestão de melhoria? 

PROF 7: A única coisa que eles fizeram no laboratório que inevitavelmente tinha que ser feito foi... 

ENTREVISTADOR: A filtração. 

PROF 7: A filtração, exatamente. Tudo o resto foi viável, portanto nós fizemos tudo o resto. 

ENTREVISTADOR: OK. Tudo com o kit? 

PROF 7: Sim, sim. Lá fui eu com a caixinha. 

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 7: E eles fizeram. 

ENTREVISTADOR: E tem alguma melhoria que possa acrescentar? 

PROF 7: Não, acho que estava ótimo. Eu acho que estava bem. 

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente agora á aprendizagem da química, que também era esse um dos 

nossos objetivos, era que os alunos aprendessem um bocadinho de química por trás disto, nós 

pretendemos com o projeto que essa aprendizagem fosse baseada num contexto que fosse pertinente 

e relevante para os alunos, nomeadamente a questão do lixo marinho. De que modo considera que a 

participação dos alunos no projeto contribuiu para uma aprendizagem significativa de novos conceitos 

ou então para a consolidação dos conhecimentos que eles já tivessem? No seu caso, se teve a turma 

do 8º ano, não é. 

PROF 7: Sim, 8º ano. Pronto, achei que os conhecimentos que eles já tinham dado, eles já tinham dado 

pH e pronto, acho que foi ótimo porque assim puderam relembrar aquilo que tinha sido ensinado, não 

é? Pronto, agora o que eu disse, os 7º, coitadinhos, estavam ali completamente perdidos. 

ENTREVISTADOR: Mas sentiu que eles não conseguiram aprender? É verdade que é novo.  

PROF 7: No 7º não deve ter ficado nada. Porque pronto, nós fizemos aqueles ensaios, demorámos 

quê...á volta de meia hora, para fazer as análises todas. Eram cerca de 6 grupos que lá estavam, era 

á volta de 5, 6 grupos que lá estavam. Agora, do 7º, nem em meia hora, conceitos que nunca viram, 

não ficou nada, pra esses não. Nem mesmo depois, a professora explicando, não há tempo para isso. 

Nos 8ºs sim, ajudou a consolidar até porque eles puseram em prática aquilo que eles tinham 

aprendido há 2 meses atrás, 1 e meio, 2 meses. Mas os outros não. O 7ºs, coitados. Estavam mesmo 

perdidos.  



ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 7: Notou-se mesmo neles que eles estavam um bocado. Mas os 8ºs não, achei motivador que eles 

puderam, por eles, pôr em prática o que aprenderam. Embora tivesse feito e inclusivamente fiz um 

relatório sobre pH, mas eles lá puseram, foi aquilo que tinham dado melhor, puderam praticar lá.  

ENTREVISTADOR: Mas, mesmo aqueles conceitos novos que normalmente não se fala no currículo, 

como a questão da turbidez e da... 

PROF 7: Isso foi fácil. 

ENTREVISTADOR: ...e da percentagem de oxigénio dissolvido, acha que foram adequados, abordar no 

8ºano mais propriamente?  

PROF 7: Bem, achei que sim. Aí não vi assim nada de... 

ENTREVISTADOR: Achou que fazia sentido abordar na... 

PROF 7: Sim, sim.  

ENTREVISTADOR: A questão da água. 

PROF 7: Até porque nós fomos dando uma ajuda nos conceitos, eles tinham os livrinhos e chegaram lá. 

ENTREVISTADOR: OK. E considera que a participação no projeto promoveu uma aprendizagem inter e 

multidisciplinar dos alunos? Houve algum exemplo assim mais relevante que esteja recordada?  

PROF 7: Pois, que eu me lembre não. Assim interdisciplinar não me lembro muito. Sabe porquê, as 

coisas foram feitas assim um bocadinho sobre pressão, estava sempre “meninos, o tempo está a 

chegar ao fim!”. Portanto, não houve tempo assim para ir mais além.  

ENTREVISTADOR: OK. E nas suas práticas letivas, teve a oportunidade de introduzir novos conceitos 

recorrendo a estes contextos, da questão do lixo marinho, ia referindo sempre que tinha 

oportunidade? 

PROF 7: Sim, sim, e é engraçado porque depois, pronto, fui sempre falando, não é, tentando sensibilizar 

tanto que há custo disso, nós fizemos, tomamos a iniciativa, o grupo, de distribuir pelas salas todas os 

Ecobags para recolha dos plásticos, portanto, já também a sensibilizar para o problema que o projeto 

levantou. Distribuir pelas salas todas da escola, foi o grupo de Físico-química que distribuiu e os 

miúdos estavam sensibilizados para a recolha, tanto que recolheram, portanto, acho que foi bom, 

nesse sentido, porque os sensibilizou mais para isso. 

ENTREVISTADOR: E relativamente às suas práticas letivas, acha que o projeto contribuiu para uma 

melhoria do seu dia-a-dia enquanto professora? 

PROF 7: Acho que sim, porque lá está, sensibilizou-os. Olhe, é engraçado que sou extremamente 

ecológica, costumo dizer: “adoro o nosso planeta”, não é, mas acho que fiquei muito mais sensível 

depois de ter visto o projeto. Portanto, tomar noção de, mais para a realidade. Olhe e uma das coisas 

que eu lhe vou dizer, eu cheguei-lhe a falar que eu levantei a ideia de, agora no final do ano, fazermos 

uma exposição. E pronto, eu disse: “olhe, não me interessa uma exposição muito elaborada, interessa 

mais sensibilizar para o problema, mostrar”. Eu tenho fotos que tirei da Internet alarmantes. Vieram-

me as lágrimas aos olhos, animais, quer dizer...se calhar já viu, não é, as tartarugas... 

ENTREVISTADOR: Sim, as tartarugas com a forma de 8 porque tinha a carapaça presa. 

PROF 7: É verdade, incrível. E depois outro que eu vi, também horrível, é um golfinho que tinha uma 

argola de plástico metida no focinho, impedia que... 

ENTREVISTADOR: De comer. 

PROF 7: Horrível. Portanto e isso acabou por nos chamar mais para o problema em si, não é. Pronto, 

assim como o problema das beatas, horrível, que eu agora falo, pelo caminho vejo, a quantidade de 

beatas alarmantes que se vê pelo chão. 

ENTREVISTADOR: É só preciso prestar atenção porque o problema está lá. 



PROF 7: É verdade e é assim, ninguém se importa. É que ninguém se importa, eu acho que o ser-

humano, olhe desculpe, é estúpido por natureza, eu costumo dizer. Olhe eu estive agora, é horrível, 

porque lá está, o projeto ajudou-me a ficar muito mais sensível a isso, a ver pequenas coisas que me 

passavam ao lado. Eu estive agora, este fim de semana, em Amsterdão, eu vi a cidade, chegava ao 

final do dia nojenta, nojenta. Eu disse: “como é que é possível o ser-humano fazer isto?”. Pronto, eu 

fui com o meu filho e com o meu marido e chamei a atenção: “olha como é que se chega ao fim do dia 

e é plástico por todo o lado pelo chão?”. E depois fizemos passeios pelos canais e via-se zonas, 

imensos plásticos a flutuar. Eu disse: “como é que é possível?”. As pessoas atiram. 

ENTREVISTADOR: O problema está mesmo aqui ao nosso lado... 

PROF 7: Incrível! 

ENTREVISTADOR: E parece que não queremos ver. 

PROF 7: As pessoas não tomam noção de que...  

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 7: Têm que ter cuidado, as coisas têm que mudar. Nós passamos, o meu filho é que chamou a 

atenção: “olha a quantidade de plásticos ali a flutuar”. Incrível. 

ENTREVISTADOR: É, esse é também um dos objetivos do projeto, fazer este alarme.  

ROF 7: Pois, sensibilizar, não é. 

ENTREVISTADOR: Este alarme.  

PROF 7: Pois. E depois eu estava-lhe a falar, desculpe professor José... 

ENTREVISTADOR: Não tem problema. 

PROF 7: ...eu ainda pensei, no final do ano, aquele placar que temos á entrada, eu disse: “olha, vamos 

pôr...” e então ainda pensei pôr, eu tinha-lhe falado, dividir aquilo em 4 partes e uma das partes era 

pôr o que se passa nos nossos oceanos. Então eu tirei uma série de fotos da Internet e tencionava 

imprimi-las e pôr aquelas mais alarmantes, mais chocantes. Tenho lá tartarugas completamente 

emaranhadas nas redes. 

ENTREVISTADOR: Nas redes. 

PROF 7: Incrível, que elas não têm como nadar. Horrível, chocante, eu fiquei chocada quando vi. Embora 

soubesse que havia o problema, mas quando fui á Internet e vi, eu disse: “meu Deus, como é que é 

possível?”. Não é? Pronto. E depois, é engraçado, porque eu pensei, pronto, dividimos uma parte, o 

problema nos oceanos. Depois tinha pensado nas nossas fotos na praia, porque aquilo estava 

espetacular. 

ENTREVISTADOR: Sim, estavam muito boas. 

PROF 7: Estavam e os miúdos iam gostar de ver, não é. Com o objetivo de darmos a conhecer á escola 

aquilo que nós fizemos. 

ENTREVISTADOR: Exato. 

PROF 7: E depois tinha pensado fazer outra parte com os trabalhos que os miúdos fizeram, aqueles 

trabalhos... 

ENTREVISTADOR: Aqueles posters e infografias. 

PROF 7: Os posters, exatamente. Eu disse: “depois afixamos os trabalhos deles”. E depois, por último, 

dicas para resolver a situação, não é? Pronto. Mas depois o grupo achou que não era a altura ideal, 

então ficou definido fazer pelo menos nos primeiros 15 dias de Setembro.  

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: Pronto, adiámos. Não sei se será mesmo ou não, mas a ver vamos.  

ENTREVISTADOR: Fica na expectativa, não é. 



PROF 7: Mas lá está, sensibilizou-me muito mais para o problema. Então quando eu for no chão e vejo 

beatas, beatas, beatas, um horror. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas o trabalho do projeto ajudou, trouxe-lhes coisas novas que... 

PROF 7: Sim.  

ENTREVISTADOR: ...para além da parte da sensibilização?  

PROF 7: Sim. No sentido de alertar. Portanto, eu sempre alertei para a preservação de (...), mas acho 

que agora ainda mais, nesse sentido. 

ENTREVISTADOR: OK. E acha que a participação dos alunos no projeto, aqueles que se envolveram 

mais ativamente contribuiu para que fosse desenvolvido neles uma literacia científica, capacidades de 

argumentação, de questionamento, de comunicação? 

PROF 7: Isso eu não sei porque aquilo foi um bocado feito á pressão, percebe, foi contrarrelógio, lá está, 

como eu digo, devido ao tempo que eles tiveram. Portanto, aí não posso garantir nada.  

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 7: Também, sabe o que é, é tudo um contrarrelógio. Era eu contrarrelógio a tentar cumprir o 

horário, eram eles, portanto, não é muito fácil. 

ENTREVISTADOR: Pronto, mas... 

PROF 7: Gerir tudo, acaba por depois... 

ENTREVISTADOR: Mas acha que o projeto tinha potencial para desenvolver algumas competências nos 

alunos? 

PROF 7: Sim, exato, exato, mais pelo gosto pelas Ciências. 

ENTREVISTADOR: A motivação, o empenho. 

PROF 7: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: Não notou que eles estavam mais motivados para a disciplina? 

PROF 7: Eu só tinha 2 grupos envolvidos. 

ENTREVISTADOR: Pronto. 

PROF 7: É um bocado pouco, mas pronto. Mas também lá está, aqueles grupos que mais se envolveram 

também eram aqueles miúdos que á partida tinham melhores notas em Físico-química. Portanto 

acaba por estar tudo ligado. 

ENTREVISTADOR: Há uma correlação.  

PROF 7: É um bocado, como eles gostavam da disciplina... 

ENTREVISTADOR: Envolveram-se mais.  

PROF 7: É um bocado. Os outros, para eles tudo bem, parece que lhes passou um bocado ao lado. 

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 7: Eu interpreto nesse sentido. Portanto, e depois fiz questão de dizer assim, no final disse: 

“aqueles meninos que realmente participaram, deram contributo, eu ia dar um bocadinho mais na 

nota”.  

ENTREVISTADOR: Valorizar, não é, o empenho. 

PROF 7: Exatamente. E disse, até disse: “olha vou dar 10%, aumentar 10% ao melhor teste do ano”. E 

depois faço com a média daqueles, e uma menina passou com 5 á custa disso.  

ENTREVISTADOR: Olhe, pronto, valeu a pena então, valeu a pena.  

PROF 7: Ela ficou toda contente. 

ENTREVISTADOR: Já está mais motivada então.  

PROF 7: Evidente, para reconhecer que realmente trabalharam para alguma coisa, não é. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 7: Devem ser reconhecidos por tal. Os outros ficaram (...). 



ENTREVISTADOR: Pois. Mas isso... 

PROF 7: Evidente, é como tudo. 

ENTREVISTADOR: São as consequências das suas ações. 

PROF 7: Claro. 

ENTREVISTADOR: Mas, em termos de outras atitudes relativamente á Ciência em geral ou às Ciências, 

não notou que eles estavam mais despertos para a Ciência, para a tecnologia, para essas questões? 

PROF 7: É tudo muito contrarrelógio. Não posso dizer que sim, pronto, lá está, como eu digo, estes 

realmente eram os miúdos que mais se empenhavam na disciplina, depois, lá está, uma coisa leva a 

outra. O que eu vi realmente foi eles empenhadíssimos na recolha dos plásticos, quando foi a entrega 

dos Ecobags, verifiquei, eles entusiasmados e foram entregar e tal. Tudo o resto é muito... 

ENTREVISTADOR: Pronto, isso vinha na nossa próxima questão, vem nesse sentido, que é, como é que 

caracteriza os alunos nas questões ambientais que nós fomos falando ao longo do projeto e como é 

que ele contribuiu para promover atitudes mais positivas face ao ambiente? 

PROF 7: Pois, isso notei, que eles ficaram mais cuidadosos, eles tinham o cuidado de que, a garrafa de 

água que utilizavam, amassavam e iam pôr no Ecobag em vez de ir para o lixo, não é. Porque nós 

temos nas salas, tínhamos a recolha do papel, a recolha do plástico que nós pusemos e lixo. E 

antigamente ia tudo para o lixo e eles começaram a ser cuidadosos e a dizer “está tudo nos sítios”. 

ENTREVISTADOR: Então houve uma mudança de comportamento. 

PROF 7: Exato, de atitudes, é evidente, sem dúvida, ficaram mais sensíveis a isso. Mesmo, quer os que 

participaram, quer os que não participaram.  

ENTREVISTADOR: E o resto da comunidade aqui na escola ou a família, não tem nenhum feedback, 

nenhuma perceção? 

PROF 7: Aí não notei, não notei. 

ENTREVISTADOR: Mas na escola, por exemplo, como os Ecobags estavam na sala, notou que os 

professores também ficaram mais alerta? 

PROF 7: Sim, isso sim. 

ENTREVISTADOR: Ou seja, serviu também para mobilizar aqui a comunidade escolar. 

PROF 7: Pois, sem dúvida. Apesar de que ainda há muita gente que precisa de uma ajudinha. Porque eu 

quando, lá está, depois disso, eu disse: “eu não me importo”, eu quando passava nos corredores, se 

visse um plástico, eu apanhava o plástico e levava para o Ecobag, porque muitas vezes tiram aqueles 

invólucros das palhinhas e fica pelo chão. É horrível, é horrível.  

ENTREVISTADOR: Pronto. Em termos agora, só para terminarmos, já me disse que os trabalhos dos 

alunos, estão a pensar ser expostos. 

PROF 7: Expô-los. Sim, acho que é merecido, não é. Foi o que eu disse no grupo, não nos interessa ter 

feito se não mostrarmos á comunidade escolar o que eles fizeram. Portanto, se ficar só connosco... 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: Portanto, teria todo o interesse. Até porque para o ego deles também é bom. 

ENTREVISTADOR: Sim, é bom ver reconhecido o seu esforço, o seu trabalho. 

PROF 7: Claro, o que eu fiz e tudo. É engraçado. 

ENTREVISTADOR: E pensa dar continuidade a este projeto se houver oportunidade ou a um projeto 

semelhante no futuro?  

PROF 7: Olhe, não sei. Olhe, eu estou tão cansada porque tive imenso trabalho e eu não parei um 

segundo durante o ano todo. Estou á espera das férias para realmente descansar. É assim, não vou 

deixar de estar preocupada com os plásticos, isso nunca, mas entrar para o ano noutro projeto, não 

sei. 



ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: Vou pensar duas vezes. Sabe porquê, porque realmente a direção dá muito trabalho, muito 

trabalho. 

ENTREVISTADOR: Acredito. 

PROF 7: Eu já não tinha direção para aí há quatro anos e a anterior que tive foi 11º e é completamente 

diferente. Quer dizer, cada vez se inventa mais trabalho, mais trabalho, é incrível. 

ENTREVISTADOR: Sim, a burocracia é impressionante. 

PROF 7: É incrível. Depois um papelinho para isto, um papelinho para aquilo. É um exagero, portanto 

acho que...desculpe, eu tinha só um nível e mesmo assim não tinha tempo. Andei o ano todo a correr 

para aqui e para ali. 

ENTREVISTADOR: Pois, às vezes é isso que também limita o trabalho do professor.  

PROF 7: É um bocado, é um bocado. Por isso é que eu disse, eu poucas vezes também fui ao Moodle, 

atendendo a isso, não houve tempo. É sempre, molhos para isto e para aquilo, é incrível, é 

impressionante. 

ENTREVISTADOR: Pois.  

PROF 7: Porque é engraçado, eu ainda hoje estava a pensar, eu já há uns anos largos, para aí há 10 ou 

12 anos, eu tive duas direções. Eu não tive o trabalho, nem por sombras, que eu tive este ano com 

uma.  

ENTREVISTADOR: Cada vez...há mais burocracia. 

PROF 7: É incrível. Voltar para isto, voltar para aquilo, para quê? Porque no fundo fica só no papel. 

ENTREVISTADOR: Pois, não tem efeitos práticos não. Para terminarmos, só a última questão, tem 

alguma sugestão de melhoria, alguma coisa que tenha visto que correu menos bem no trabalho, que 

pudesse ter sido implementada de outra forma? 

PROF 7: Não, só achei, lá está, talvez, não quero que leve a mal, talvez tenha sido um bocado exaustivo.  

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: Atendendo ao tempo que eles têm. É um bocado... 

ENTREVISTADOR: Ou seja, muitas coisas e... 

PROF 7: Muitas coisas, é um bocado. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: Porque eu acho que o grande objetivo disto é sensibilizar, não é. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 7: Basicamente isso e desenvolver o gosto pelas Ciências. Mas foi tarefa agora, tarefa aqui. Para 

eles é complicado.  

ENTREVISTADOR: OK, pronto, fica o registo então. 

PROF 7: Deixe-me só dizer, é engraçado porque sou muito ecológica, eu acho que deve haver poucas 

pessoas como eu porque eu sou preocupadíssima, tudo o que seja desperdiçar eu evito. Engraçado, 

porque tenho o meu filho a tirar Gestão Hoteleira e ele diz: “mãe, se tu estivesses num hotel, visses o 

que se lá passava, tu morrias, podes crer”.  

ENTREVISTADOR: Imagino.  

PROF 7: Horrível. Porque olhe, é engraçado, eu sempre que vou, eu costumo dizer, nós devemos viver 

gastando o mínimo. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 7: Devemos gastar só aquilo que precisamos, não é. E às vezes quando estou nos hotéis, eu 

fico...se olharem para mim eu estou a ferver em pouca água. Porquê, porque é assim, muitas vezes 



vejo, nos pequenos-almoços, uma pessoa vai buscar um pão, pega num prato. Se for buscar um 

segundo pão, vai buscar outro prato. Aquilo faz-me dores de cabeça. 

ENTREVISTADOR: Não há necessidade. 

PROF 7: É incrível, não é. É o que o meu filho diz: “tu havias de ver a quantidade de louça que se suja”. 

Só penso assim, como é que sujaram tanta louça. Incrível. Mas depois é engraçado, que no outro dia 

estive, aqui há tempos, este Junho, estive em Troia e então a minha mãe foi connosco. E eu disse: 

“mãe, se quiseres ir buscar alguma coisa, levas o mesmo prato”.  

ENTREVISTADOR: Pronto, já ajuda. Sensibilizar os outros. 

PROF 7: Evidente. “Levas o mesmo prato, vais buscar queijo, levas o prato onde trouxeste o pão, não 

trazes outro”. Então pronto, é engraçado que estávamos a tomar o pequeno-almoço e o funcionário 

vinha levantar um prato que estava vazio e eu “Não! Deixe o prato”.  

ENTREVISTADOR: Não há necessidade. 

PROF 7: Evidente. Eu disse: “não, não leve porque nós ainda vamos usar esse prato”. E depois eu lá 

esclareci o porquê de impedir, porque ele ficou assim meio...espantado, quando viu a minha reação. 

Eu disse “não, porque eu vou usar o mesmo prato pra ir buscar, se for buscar mais um pão, se for 

buscar queijo, qualquer coisa, eu uso o mesmo prato”. Não é? E ele disse: “ah, ainda bem que toda a 

gente não pensa como a senhora senão eu não tinha, nós não tínhamos emprego”. Lá está.  

ENTREVISTADOR: É outro ponto de vista. 

PROF 7: É mesmo, é mesmo, mas é chocante. É chocante. E pronto, o projeto pelo menos a mim, deu-

me para tomar mais noção do que se passa. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 7: Olhe, eu passo muito tempo em frente ao mar, como eu disse, na esplanada. Eu passo o ano 

todo, todas as semanas, eu vou ao mar, eu tenho necessidade de ir ao mar. E quantas vezes, palavra 

de honra, eu dou comigo a pensar: “olha a lixeirada que ali vai”. Horrível. 

ENTREVISTADOR: Pois é. 

PROF 7: É. E também uma das coisas que se verificou em mim é que até aqui, embora passasse, visse o 

lixo, criticasse, hoje em dia eu ando com um saco e uma luva no carro, que eu recolho o plástico para 

a ETAR. 

ENTREVISTADOR: São pequenos gestos que contam, não é. 

PROF 7: Eu acho que sim. Se todos fizéssemos, quer dizer, se todos fossemos minimamente civilizados, 

a questão é essa. 

ENTREVISTADOR: Sim, é isso. 

PROF 7: A questão é essa. Que o ser-humano é egoísta, enfim. Mas a mim revolta-me. Olhe que, às 

vezes quando estou nesses ambientes, os meus filhos dizem logo: “já estás a ferver”. Já estou a 

ferver. Porque é engraçado, eu não sei se leu aquele livro dos microplásticos, se já teve hipótese de 

ler. 

ENTREVISTADOR: Não, eu tenho lá, mas ainda não comecei.  

PROF 7: E olhe, por acaso uma das coisas que lá diz, eu acho que eu vou começar a fazer porque 

realmente, tem que se começar por alguma parte porque senão as pessoas, por si só, não querem 

saber e não lhes interessa. Estava na Worten, aquilo mexeu comigo porque no livro diz mesmo: 

“quando vir atitudes incorretas, educadamente, chame a atenção”. Eu vou começar, porque realmente 

aquilo mexe comigo. No outro dia estava na Worten e estava uma senhora a fazer o pagamento e tal 

á minha frente. E quando estavam a perguntar, comprou uma caixinha deste tamanho: “olhe, quer 

saco?”. Eu a ver e diz a senhora: “paga-se”, “não”, “então quero”.  

ENTREVISTADOR: Pois.   



PROF 7: Como é que é possível. 

ENTREVISTADOR: Por isso é que eles passaram a ser pagos, para tentar evitar isso. 

PROF 7: Como é que é possível. É impressionante. Eu disse: “não volta a acontecer, da próxima vez dou-

lhe um chá, sabe...!”. Mas é que o planeta é de todos, não é. E aquilo que costumo dizer, mesmo isso 

digo muitas vezes aos alunos, estou sempre a chamar a atenção disso, é que quem está em risco não 

é o planeta, somos nós. O planeta regenera-se, quem está em risco somos nós. 

ENTREVISTADOR: Sim, nós é que estamos a caminho de... 

PROF 7: É mesmo.  

ENTREVISTADOR: Uma extinção em massa. 

PROF 7: É mesmo.   

ENTREVISTADOR: Muito provavelmente. 

PROF 7: É verdade, infelizmente é. Nós e todos os seres vivos que vivem connosco. 

ENTREVISTADOR: É isso. 

PROF 7: Pronto. 

ENTREVISTADOR: Vou terminar então aqui.  

 

 

 

ENTREVISTA 5 

 

ENTREVISTADOR: Vamos então começar? O que queria conversar hoje consigo era sobre a avaliação 

global do projeto para perceber melhor as dinâmicas que se passaram em aula. 

ENTREVISTADOR: Então para começar, queria fazer uma caracterização da professora. Qual é a sua 

idade, a sua situação profissional, ou seja, se é uma professora contratada ou dos quadros ... e qual é 

a sua formação de base. 

PROF 5: Bom... tenho 46 anos, sou professora do quadro, mas não aqui da escola, sou de outra escola e 

estou aqui em mobilidade interna porque tenho horário zero na outra. Formação de base, engenharia 

química e leciono há 23 anos. 

ENTREVISTADOR: E costuma participar com os seus alunos em projetos deste tipo ou de outros tipos de 

projetos nas escolas? 

PROF 5: Não. 

ENTREVISTADOR: Nem no projeto Eco-Escolas ou nas olimpíadas? 

PROF 5: Nesses já participei, mas desde que estou aqui na escola não tenho participado. 

ENTREVISTADOR: Ok. 

ENTREVISTADOR: Qual é a sua opinião acerca da adequação das estratégias que nós fomos 

implementando ao longo do ano para o 7º, 8º, ou 9º anos?  

PROF 5: No meu caso foi o 9º ano. Acho que deveria ter havido ali no início uma apresentação mais formal 

do projeto, mas nós também começámos mais tarde. Acho que foi a única coisa que podia ter sido 

melhorada. De resto, acho que sim... o Moodle foi interessante, só que sem aquela apresentação 

inicial... 

Eu tentei fazer a apresentação do projeto, mas não dá aquele peso, quase como aquela que fez para nós 

professores logo assim no início do projeto. 

ENTREVISTADOR: Mas e as idas à praia e a análise das águas? Acha que o que propusemos foi 

adequado? 

PROF 5: Sim, sim. 



ENTREVISTADOR: E relativamente às tarefas do Moodle, como foi feita a gestão dessas tarefas? Foram 

feitas em casa ou em algum momento de aula? 

PROF 5: As primeiras pedi aos miúdos para fazerem em aula. 

ENTREVISTADOR: Ok. 

PROF 5: As outras mandei para casa, mas o que eu reparei foi que na aula eles fizeram todos, mas depois 

em casa houve um grupo ou dois que fizeram e os outros não. E como eram miúdos do 9º ano estavam 

mais preocupados com a matemática, com o português e com os exames que acabaram por deixar um 

bocado secundário. Por isso, se no início houvesse aquele formalismo com a apresentação do projeto 

pela Faculdade de Ciências, provavelmente eles sentiriam mais a importância e motivavam-se mais 

para participar. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. Quer dizer então que eles mostraram-se pouco pró-ativos nesta parte das 

tarefas? 

PROF 5: Sim, muito pouco pró-ativos. 

ENTREVISTADOR: Não sei se teve também oportunidade de dar uma vista de olhos nas tarefas do Moodle. 

PROF 5: Sim, tive. Estava bom. 

ENTREVISTADOR: O que achou dessas propostas e das tarefas que pedimos aos alunos? 

PROF 5: As tarefas deram-lhes uma ideia da problemática dos plásticos promoveu a pesquisa sobre o 

tema. Sim, achei adequado. 

ENTREVISTADOR: E aqueles tempos que propusemos para a realização das tarefas? 

PROF 5: Estavam também adequados e vocês até foram adiando quando foi preciso. Eu tentava avisá-los 

dos limites dos prazos, mas eles esqueciam-se facilmente. Eu penso que aí foi a parte mais difícil de 

gerir. 

ENTREVISTADOR: Também eram muitas as tarefas ... 

PROF 5: E não só. Depois também metiam-se as férias, entretanto, depois tinham os testes e depois eles 

estavam preocupados com outras coisas. Estavam sempre a dizer "Ai! Esqueci-me!". Portanto, foi um 

bocadinho mais difícil a gestão dessa parte do Moodle do que até o resto do projeto. 

ENTREVISTADOR: E relativamente aos kits de análise das águas e dos plásticos e dos materiais que nós 

fornecemos, acha que eram adequados? Sendo os seus alunos, os mais velhos a participar no projeto 

acha que eram ajustados? 

PROF 5: Sim, eram bastante adequados e ajustados aos alunos. Embora note que eles são sempre pouco 

autónomos e, portanto, eu tenho sempre que os ajudar. Eles não conseguem sozinhos, a partir daquilo, 

conseguir fazer alguma coisa. Precisam sempre de uma orientação. Mas pronto, também estou lá para 

isso. 

ENTREVISTADOR: E como é que avalia a qualidade científico-pedagógica desses materiais? 

PROF 5: Também está bom. 

ENTREVISTADOR: E os materiais fornecidos permitem que os alunos desenvolvam maior autonomia de 

trabalho? 

PROF 5: Permitiria se os alunos tivessem maior à vontade no laboratório. O problema é mesmo esse. Já 

nas aulas e tudo eles são muito pouco autónomos, portanto, é geral. 

ENTREVISTADOR: E acha que esses materiais foram relevantes para as práticas laboratoriais que nós 

propusemos? 

PROF 5: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: Nota alguma diferença entre a utilização desses kits ou então termos o material 

disposto na bancada de uma forma mais tradicional? 



PROF 5: Prefiro assim até. Que eles tentem fazer as coisas sozinhos. Eles têm ali tudo direitinho e ajuda-

os a desenvolver essa parte da autonomia. Embora sei que depois surjam mais problemas e 

dificuldades. 

ENTREVISTADOR: Então uma das vantagens que vê nesses kits é a promoção da autonomia dos alunos? 

PROF 5: Sim. 

ENTREVISTADOR: E tem alguma sugestão de melhoria desses materiais? Alguma coisa que tenha visto 

que correu menos bem e que devesse ser alterada? 

PROF 5: Eu na praia não tive em todos os momentos, mas nas análises que fizeram foram relativamente 

simples. Com o microscópio, eles dominavam aquilo mais facilmente do que eu e diziam "- Ó professora 

faça isto e faça aquilo!". Pronto eles são de uma geração que têm outras competências. 

ENTREVISTADOR: A parte, aparentemente mais difícil foi a que eles dominaram melhor. 

PROF 5: Para mim era, mas para eles não. Até davam palpites quando aquilo estava a dar muito lento e 

tal. De resto, tudo que eles vejam que é ligado à escola e à química, é sempre aquela coisa de que é 

difícil. 

ENTREVISTADOR: Há sempre ali uma inércia natural... 

PROF 5: Mas achei que tudo estava bem. 

ENTREVISTADOR: Com o projeto, um dos nossos objetivos era tentar também promover uma 

aprendizagem da química a partir de um contexto que fosse relevante para os alunos. Acha que a 

participação no projeto contribuiu para a aprendizagem de novos conteúdos ou para a consolidação de 

conteúdos antigos. 

PROF 5: Sim, um ou outro, sim. Embora no 9º ano já tinham dado aquilo. 

ENTREVISTADOR: No 9º ano eles já tinham dado quase tudo. 

PROF 5: Já tinham dado aquilo da evaporação como nós fizemos, do pH, e outras coisas. 

ENTREVISTADOR: Mas mesmo aqueles conceitos novos que foram abordados como a turbidez ou a 

percentagem de oxigénio dissolvido acha que foram adequados e que os alunos conseguiram 

compreendê-los? 

PROF 5: Sim, sim. Mas claro, depois eles vêm que não têm teste nem avaliação e acaba por lhes passar 

ao lado. 

ENTREVISTADOR: A participação no projeto promoveu algum tipo de aprendizagem interdisciplinar? Foi 

feita alguma ligação ou ponte com outras disciplinas? 

PROF 5: Não. Neste caso, nós não o fizemos. Achamos que deveria haver alguma interdisciplinaridade 

com ciências ou matemática, mas acabou por não acontecer. Mas podia ser explorado, sim. 

ENTREVISTADOR: E por que motivo acha que isso não aconteceu? 

PROF 5: Há sempre muito trabalho a fazer, andamos sempre muito sobrecarregados com tarefas e os 

colegas também acabam por não demonstrar interesse nestas atividades extra. 

ENTREVISTADOR: E não suas aulas, sempre que surgia oportunidade para abordar conteúdos da 

disciplina, recorria a este contexto dos microplásticos e da poluição dos oceanos? Em exercícios ou 

questões de avaliação, por exemplo? 

PROF 5: Eu não usei muito porque no 9º ano o que é que damos? Damos a parte dos movimentos e das 

forças na física e a química é a tabela periódica ... E ficava um pouco desencontrado. 

ENTREVISTADOR: E considera que a participação no projeto foi uma mais valia para as suas aulas? Que 

melhorou algum aspeto das suas práticas letivas? 

PROF 5: Sim melhorou. A parte dos kits, principalmente. A maneira como desenvolveu a parte experimental. 

ENTREVISTADOR: E enquanto professora, este projeto trouxe-lhe alguma mais valia? 



PROF 5: Sim trouxe. Há coisas que não conhecia ou que não tinha tanta noção e, claro, tive de andar à 

procura para me manter informada e isso foi uma mais valia. 

ENTREVISTADOR: Acha que a participação dos alunos no projeto contribuiu para eles desenvolverem a 

sua literacia científica? 

PROF 5: Sim contribuiu. Lá está, contribui, agora se realmente desenvolveu, isso depende muito e não 

consegui ter essa perceção neste tempo. Mas lá está, tem potencial para isso. 

ENTREVISTADOR: E há alguma competência que tivesse notado que os alunos que os alunos 

desenvolveram à medida que participavam no projeto? 

PROF 5: Não consigo ter essa noção. Lá está, por quase os obrigar a fazer algumas tarefas, porque eles 

não tiveram iniciativa, porque o foco deles eram as disciplinas de exame, acabou por não ser notório 

isso. 

ENTREVISTADOR: E notou que, por causa da participação no projeto, os alunos desenvolveram atitudes 

mais positivas face à disciplina? Havia mais motivação e mais empenho? 

PROF 5: Um bocadinho, sim. 

ENTREVISTADOR: E quanto às questões ambientais? Notou alguma mudança de atitudes e de 

comportamentos? 

PROF 5: Notei que eles ficaram mais atentos para estas questões. Agora se houve uma mudança de 

atitudes isso já não consigo dizer. 

ENTREVISTADOR: Acha que com a participação dos alunos no projeto foi também possível fazer chegar 

esta mensagem às suas famílias? E à comunidade escolar? 

PROF 5: Às famílias chegou até porque eu, nas reuniões com os encarregados de educação falei-lhes do 

projeto e expliquei-lhes os objetivos da participação dos alunos. E à própria comunidade escolar também 

chegou, agora, estávamos a pensar fazer uma apresentação final do projeto que não deu para fazer 

neste final de ano, mas iremos fazer no início do próximo. Mas nota-se que os colegas vêm ter connosco 

e que falam sobre o projeto. Nota-se que houve, pelo menos, uma chamada de atenção para estas 

questões. Mas acho que poderíamos ter ainda ir mais além do que aquilo que foi feito aqui na escola. 

ENTREVISTADOR: Relativamente então à divulgação dos trabalhos dos alunos ... 

PROF 5: Em setembro, como lhe disse, será feita uma exposição na escola com os trabalhos dos alunos 

aqui no átrio da escola. 

ENTREVISTADOR: E, no futuro, pensa em dar continuidade a este projeto ou outro relacionado com esta 

problemática se tiver oportunidade? 

PROF 5: Sim. Se surgir oportunidade, sim. Mesmo com os materiais dos kits podemos fazer nós as análises 

e os testes com os alunos. Mas o maior problema é sempre o tempo. Eu só tinha turmas do 9º ano e, 

mesmo assim, o programa foi cumprido mesmo no limite. Mesmo nos outros anos, o programa é sempre 

muito longo e também acaba por me "cortar as pernas" para envolver os alunos em projetos e outras 

atividades. Parece que o programa é mais importante, mas eu acho que não. Acho que este tipo de 

atividades é muito mais enriquecedora para os alunos do que estar a cumprir o programa. Eles, 

realmente aprendem muito mais com isto do que a dar o programa da forma tradicional. Mas pronto, 

tem de ser, o programa tem de se cumprir. 

ENTREVISTADOR: E tem alguma sugestão de melhoria do projeto ou alguma coisa que tivesse corrido 

menos bem e que gostasse de salientar? 

PROF 5: A tal apresentação inicial acho que era importante. E talvez uma bibliografia ou um conjunto de 

sites que se pudesse consultar para saber mais sobre o tema.  

ENTREVISTADOR: Terminamos então a nossa entrevista. Obrigado pela sua disponibilidade. 

 



ENTREVISTA 6 

 

ENTREVISTADOR: Bom, a entrevista está dividida em 4 ou 5 partes mais fundamentais, uma 

caracterização das professoras, uma parte sobre os recursos que nós fomos preparando e aquelas 

dinâmicas iniciais, a questão do Moodle e dos kits que nós preparámos, o impacto depois na 

aprendizagem dos alunos que também era um dos nossos objetivos e no final uma avaliação mais global 

do projeto. E para começarmos eu perguntava-vos qual era a vossa idade e a vossa situação 

profissional, se já são professoras do quadro, não é? 

PROF1: Sim. 

ENTREVISTADOR: Quadro-escola, quadro zona pedagógica? 

PROF1: Somos ambas quadro escola. 

PROF2: Quadro escola as duas.  

ENTREVISTADOR: E a vossa formação base? 

PROF1: Eu sou professora licenciada, em Química.  

PROF2: Eu sou em Física e Química. 

ENTREVISTADOR: OK. E há quantos anos lecionam mais ou menos? 

PROF1: Eu por volta de 30 anos. 

PROF2: Eu desde 1994.  

PROF1: 26 anos.  

ENTREVISTADOR: OK. E costumam participar em projetos deste tipo com os alunos? Já me tinham dito 

que sim. 

PROF1: Eu é a primeira vez que estou a participar, agora aqui a colega... 

PROF2: Eu tenho participado, no prémio (ILIDIO PINHO?), no prémio (KOTEK?), no prémio Melhor Escola, 

Melhor Energia.... Temos concorrido a vários projetos sempre. 

ENTREVISTADOR: OK. E qual é o feedback que tem do envolvimento dos alunos neste tipo de projetos? 

PROF1: Ora bem, em relação aos meus alunos do 8ª ano, eu verifiquei que havia, no início, uma certa 

aderência bastante elevada. Entretanto, verifiquei que eles começaram a desinteressar-se um pouco. 

Isto porquê, porque acho que se realmente, se fosse a nível de aula, o projeto fosse implementado, 

talvez tivesse influenciado os alunos a terem um maior interesse no projeto mas como não temos horas, 

que cheguem para isso, não é, porque temos que lecionar a matéria, portanto foi sempre dado 

instruções que eles fizessem pelo menos aquelas tarefas que eram online, fossem feitas em casa. Em 

caso de dúvida, eles contactavam-me e quando eu não soubesse também explicar seriam contactados 

pelo professor responsável. Pronto e assim lá foi correndo. Mas houve realmente um decaimento desse 

interesse. No final, quando houve o kit, realmente eles interessaram-se mais porque foram feitas 

realmente experiências a nível de sala de aula e que eles gostaram muito mais. 

PROF2: Eu também acho que esta parte prática deveria ter sido implementada um bocadinho mais cedo. 

Não que não fosse interessante todo o trabalho que foi desenvolvido na plataforma Moodle, que era 

interessante e pertinente, mas, que de certo modo houve ali um desinteresse porque se calhar faltou o 

prémio. Se calhar faltou ali qualquer coisa que os levasse a estar mais ativos. Não tinham um feedback 

do trabalho que iam desenvolver, não é. Quando realmente veio o kit foi um bocadinho tarde dado 

também a nossa planificação, porque nós também tínhamos um conjunto de atividades que gostávamos 

de realizar, só temos uma aula experimental por semana e tínhamos que desenvolver essas atividades 

de laboratório. Penso que poderia ter sido... mas foi o possível. Os alunos, claro que adoraram. 

Participaram, realizaram as atividades com muito interesse. E para além disso, eu creio que se 



tivéssemos pensado poderíamos ter feito uma planificação um bocadinho diferente, mas isto nós só nos 

apercebemos depois no final do projeto.  

PROF1: É.  

ENTREVISTADOR: OK. Mas então acham que aquela parte do Moodle acabou por se tornar muito extensa.  

PROF2: Sim, certo. Se se tivesse quebrado mais a meio com algo diferente, talvez... 

ENTREVISTADOR: OK. E relativamente àquelas estratégias que nós fomos propondo, a questão do 

Moodle, a questão da análise da recolha das águas. Acham que essas estratégias estavam adequadas 

aos alunos do 7ª e 8ª ano que eram os alunos participantes? 

PROF1: Eu pessoalmente acho que sim, agora, aqui é que se tornou um bocadinho mais complicado porque 

eram muitas turmas. E é assim, ou levávamos as turmas todas a recolher a água e o lixo que se 

encontrava na praia, ou então tínhamos que levar uma ou outra turma e os outros ficam descontentes. 

Portanto, havia esse problema. Portanto como é que íamos fazer? Portanto, e houve um bocadinho 

dificuldade na organização desse trabalho. É evidente que se fosse uma turma ou duas era mais fácil, 

mas nós estávamos com muitas turmas ao mesmo tempo. 

ENTREVISTADOR: Sim, era das escolas com mais turmas a participar. 

PROF1: Mas nós resolvemos a situação. 

PROF2: Acabámos por desenvolver um trabalho colaborativo, este ano com a gestão flexível, a escola 

decidiu trabalhar a sustentabilidade do planeta, houve muitas turmas a desenvolverem projetos nas 

praias e então a água acabou por ser recolhida por uma turma do 2ª ciclo bem como o lixo e o 3ª ciclo 

acabou por fazer a caracterização, portanto foi um trabalho um bocadinho em parceria com o 2ª e o 3ª.  

PROF1: No fundo até houve uma interdisciplinaridade que até foi interessante, com as Ciências, a Físico-

química.  

PROF2: Química. 

PROF1: Exatamente. 

ENTREVISTADOR: Relativamente ao Moodle, já me disseram então que os alunos costumavam fazer as 

tarefas em casa, não é? 

PROF1: Era, em casa. 

ENTREVISTADOR: Mais autonomamente. 

PROF1: Sim.  

PROF2: E também na escola. Eles fizeram comigo 2 aulas, 2 aulas utilizei ainda para fazer isso, para 

acelerar um pouco mais e incentivá-los a fazer, que alguns tinham dúvidas. E então fiz em grupo, para 

que eles se ajudassem mutuamente uns aos outros. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas notaram que eles se mostraram proactivos na realização das tarefas? 

PROF1: Sim, sim, eles gostavam daquilo. 

ENTREVISTADOR: Era necessário relembrá-los? 

PROF1: É assim, o que eu notei é que havia uma grande dificuldade nos grupos se juntarem, começou por 

aí, não é? Pronto, e por exemplo num grupo de 6 alunos, muitas vezes quem trabalhava era um ou dois 

alunos. Porquê, porque estavam mais próximos e conseguiam trabalhar online. Pronto, para dividir as 

tarefas, uns depois acabam por estar dentro do assunto, outros não, também não era muito viável. 

Portanto, talvez a escolha de grupos não fosse a mais adequada aquela que, pelo menos as minhas 

turmas não é, que fizeram. Portanto, devíamos ter escolhido os grupos de forma diferente. Ou tinham 

que se encontrar todos na escola, ou então, se fosse em casa, que fossem todos perto uns dos outros. 

Portanto eu acho que a formação no meu caso, não falo pela minha colega, mas falo no meu caso, a 

formação dos grupos não foi a mais adequada, a que nós fizemos e isso fez com que houvesse um 



bocado dificuldade nos trabalhos online e aí também o desinteresse porque depois um que fazia, o outro 

não fazia... Porque aquele do grupo já fez. Portanto os outros não faziam, esse problema.  

ENTREVISTADOR: Voltamos à questão de termos a necessidade de um tempo no horário para o projeto 

não é. 

PROF1: Exatamente, para fazer na aula. Por isso é que eu muitas vezes dizia, acho que foram 2 aulas. 2 

aulas pelo menos para eles trabalharem online, pelo menos estarem todos em conjunto e o grupo todo 

em conjunto a trabalhar. Portanto e eles gostaram claro, adoraram. Mas pronto não podia tirar mais 

aulas. Agora a minha colega não sei. 

PROF2: Sim, a realidade foi um bocadinho diferente, mas alguns aspetos são comuns, realmente, os 

critérios que usámos poderiam ter sido outros, na altura pareceu-nos de bom senso, mas só com o 

tempo e o contacto no projeto é que tivemos a noção realmente do tipo de projeto porque de início 

poderia ser algo mais curto. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF2: E as tarefas não eram pequeninas, portanto, exigiam leitura, cuidado também na observação dos 

textos e depois também toda a aquisição porque vocês transmitiam imensos conhecimentos que depois 

mais tarde iriam confirmar se depois eles tinham sido adquiridos. Agora eu creio que seria interessante 

este projeto ser desenvolvido num clube com outra dinâmica, se calhar num grupo mais reduzido, não 

é. Mas aqui também teve uma vantagem, é que todos têm uma noção clara que existem microplásticos, 

não é, na costa portuguesa, viram as figuras dos microplásticos, pronto, analisaram um conjunto de 

conceitos que não fazem parte também do nosso currículo, pelo menos até ao 9ª ano não fazem parte, 

portanto, todo o conhecimento é transversal e importante. 

ENTREVISTADOR: E aqueles outputs que nós fomos pedindo aos alunos nas tarefas, nomeadamente o 

poster ou a infografia, o tempo que nós prevíamos para a realização destas tarefas, acham que estavam 

adequadas ou poderia ter sido melhorada de alguma forma? 

PROF1: Eu acho que sim. Eles não se queixaram desse problema, penso que sim, que estava adequado. 

PROF2: Eu creio que o problema no desenvolvimento neste tipo de trabalho é que eles não estão 

habituados a desenvolvê-lo e viu-se pela qualidade dos trabalhos apresentados, não é, havia posters 

até com uma parte gráfica muito interessante depois com o texto que não era legível e isso leva-nos a 

crer que algo falha na educação que ainda tem que ser trabalhado.  

PROF1: Pois. Eu por acaso verifiquei que num dos posters também, o aluno foi buscar a imagem á Internet 

e depois foi buscar o texto e colou e nem corrigiu nem nada. Portanto não havia vírgulas, não havia 

pontos finais, estava tudo brasileiro e não sei que mais. E depois tive que dizer ao aluno que não era 

assim, que ele que tinha realmente que ver o que é que estava errado e o que não estava e corrigir. E 

é esta tal falta de cuidado que eles geralmente têm... 

ENTREVISTADOR: E dá-nos mais projetos, não é. 

PROF1: É isso, é isso. 

PROF2: Se calhar não precisamos de mais projetos porque atualmente temos um projeto. Precisamos é de 

trabalhar... 

PROF1: De mais horas para trabalhar.  

PROF2: Trabalhar se calhar determinados temas não é, um trabalho, um Power Point... 

ENTREVISTADOR: Estas competências... 

PROF2: ...devidamente assimiladas porque não estão. 

PROF1: É, é isso. 



ENTREVISTADOR: E relativamente aos kits agora, tanto o kit dos plásticos como o kit de análise das águas, 

como é que avaliam a adequação destes kits para os alunos do 3ª ciclo? Acham que estavam os 

materiais claros...? 

PROF2: Estavam.  

ENTREVISTADOR: Como via a autonomia dos alunos por exemplo? 

PROF1: Só havia lá uma lista que realmente eles não sabiam o que é que era e até eu, alguma também 

não sabia. Quando foi para ver a qualidade da água, portanto havia lá algumas coisas, unidades e tudo 

que eles não conheciam, até eu própria falo por mim.  

ENTREVISTADOR: Eu também desconhecia, tive que vir procurar quando comprei o kit. 

PROF1: Pronto e eu própria também tive que investigar, não é, também saber para mim. Pronto, mas 

tirando uma coisa ou outra. Depois havia uns exercícios num dos inquéritos que fez que também não 

era muito adequado para eles que era ver que quantidade de microplásticos havia em... 

ENTREVISTADOR: Na água do oceano. 

PROF1: Numa determinada área de água, pronto. Mas é assim para eles passarem aquelas unidades às 

unidades que tinham aqui, portanto, era difícil. Realmente para o 9ª ano acho que um ou outro exercício 

não estava adequado para o 9ª ano. Mas isso aí não foi problema porque eu disse “Olha não sabem, 

não fazem, não vamos fazer coisas que não sabemos, passam à frente e pronto”. 

ENTREVISTADOR: Sim, é isso, exatamente. 

PROF1: Sem problema. Agora não sei se a Ana deu por ela nisso, se chegaste a fazer esse exercício. 

PROF2: Eu fiz, tudo o que estava relacionado com o primeiro kit, creio que todos acabamos por fazer. 

PROF1: Pois foi, o primeiro foi. 

PROF2: Do segundo é que não havia hipótese exatamente pela proximidade do fim de ano e pelo facto 

também de termos duas horas no ensino articulado. Temos 3, no ensino articulado temos 2, uma teórica 

e uma prática o que dificulta muito o cumprimento de uma série de situações que temos que cumprir. 

Eu achei que os relatórios eram bastante orientados, bastante fechados até, o que me parece que o 

projeto queria avaliar coisas muito concretas porque nós até atualmente fugimos um bocadinho da 

receita e ali dava novamente a receita e todos os passos que o aluno tinha que cumprir, o que de certo 

modo permitiu desenvolver aquilo que vocês deveriam querer, portanto, objetivamente, analisar e por 

outro lado creio que poderíamos ter feito o trabalho de um modo diferente no sentido de terem mais 

tempo porque todos queriam fazer e é muito difícil com o número que nós tínhamos. Portanto isto numa 

hora, todos fazem tudo, é impossível. E realmente houve essa dificuldade de gestão. Não conseguimos 

que todos participem e que todos façam tudo. 

PROF1: Eu notei tudo isso foi no segundo kit. No segundo kit quando estávamos a analisar os plásticos. 

Claro que havia aqueles plásticos que rapidamente se identificavam e estavam muito bem organizados. 

ENTREVISTADOR: Sim, há os mais comuns... 

PROF1: É, aquele livrinho que vocês nos deram para nós termos aqueles passos direitinhos estava muito 

bem organizado, os alunos conseguiram perfeitamente, sozinhos, seguir aqueles passos. Mas havia 

aqueles plásticos em que iam mesmo até ao fim, que tinham que ir aos testes químicos e então aí já 

não dava para fazer numa hora. 

ENTREVISTADOR: Já não dava tempo, numa hora. 

PROF1: Pois e aí houve realmente um, dois grupos que entraram, mas já não conseguiram acabar. 

Portanto, foi pena. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF1: Estávamos no fim também. Mas pronto, estava muito claro e muito bem organizado e os alunos 

faziam muito bem sozinhos. 



ENTREVISTADOR: E veem alguma vantagem ou alguma desvantagem quando comparando a utilização 

destes kits para as atividades laboratoriais ou uma atividade laboratorial normal, onde o material está 

na bancada, os alunos vão buscar o material... Notam alguma diferença ou alguma vantagem da 

utilização dos kits? 

PROF1: Não, eu acho que vantagens há sempre, quanto mais eles trabalharem num laboratório, melhor 

pra eles, melhor conhecem o material e mais sabem realmente trabalhar com ele, não é, já que não 

temos tantas aulas como disse a minha colega, uma hora por semana em laboratório e nem sempre o 

fazemos, precisamente porque não temos material, esse é o problema, também, um dos problemas. E, 

portanto, este tipo de projetos veio-nos ajudar imenso, a mim, a nós e a eles, a trabalhar mais com o 

material e a estar mais familiarizados com o próprio material. Eu acho que ajudou imenso. Eu gostei 

imenso, principalmente o segundo kit, eu gostei imenso de vê-los a trabalhar. Eles adoraram. 

ENTREVISTADOR: E tive a oportunidade também de ver uma turma... 

PROF1: Sim, chegou a ver e a presenciar isso, esteve cá e viu, eles estavam muito empolgados e quando 

tocava, houve algumas turmas que ficaram no intervalo a trabalhar ainda. Mas pronto, outros não 

conseguiram acabar. E quando aqueles que terminavam logo, que identificavam logo, “Oh já acabou?”, 

ainda queriam continuar. Portanto é ótimo, acho que é muito positivo para eles. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF2: Eu creio que seria ótimo termos mais kits, não era só de microplásticos, mas seria de um conjunto 

de atividades porque é só colocar na bancada e trabalhar não é, e é obvio que as escolas não têm esse 

tipo de equipamento. Não é só, portanto, o kit já está organizado o material, (está seriado), temos ali os 

protocolos, mas as próprias escolas não têm material para trabalhar o conjunto de conceitos... 

PROF1: Olha, uma das dificuldades que notei logo foi, trouxe aqueles tubinhos de ensaio pequeninos. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF1: E agora onde colocá-los? 

PROF2: Não tínhamos suporte. 

ENTREVISTADOR: Não tinham suporte. 

PROF1: Não tínhamos suporte para aqueles tubos de ensaio pequeninos, só temos um único suporte de 

tubos de ensaio para pequenos. E, portanto, os grandes não tínhamos onde enfiar. 

PROF2: Não se conseguia utilizar. 

ENTREVISTADOR: Pois... 

PROF1: Portanto comecei a ter problemas logo aí, disse “Ai meu Deus, até os suportes dos tubos de ensaio 

nós não os temos”. Depois até me lembrei, porque é que o professor José não nos trouxe uns 

suportezinhos também, tinha feito jeito na altura. 

ENTREVISTADOR: Se eu soubesse tinha trazido. Mas têm alguma sugestão para melhorar estes kits no 

futuro, alguma coisa que tivessem notado que correu menos bem? 

PROF1: Eu não, não notei nada que falhasse a não ser a falta de suporte para os tubos de ensaio. 

ENTREVISTADOR: Pronto, é uma nota. 

PROF1: Foi a única coisa que até cheguei a comentar com a minha colega. 

PROF2: Foi, foi. 

PROF1: Até comentei com ela “então e nós onde é que vamos pôr os tubos de ensaio?” 

ENTREVISTADOR: É verdade, sem suporte... 

PROF1: Eu sei que vocês partem do princípio, “quem é que naquela escola não tem suportes para uma 

coisa tão barata, não é?” 

ENTREVISTADOR: Pois, sim...  

PROF2: Mas não temos. 



PROF1: O que é certo é que nós também não temos mesmo. Pronto, temos aí três ou quatro suportes, os 

outros são para tubos grandes, para tubos pequenos só temos apenas um. Portanto, e para pôr um em 

cada grupo, eu cheguei a fazer um, dois, três, quatro grupos. Quatro grupos, precisava pelo menos de 

quatro ou então um suporte por mesa e cada um punha. Mas não tinha, só tinha um. 

ENTREVISTADOR: Bom, fica a nota então. 

PROF1: É isso, quando for assim trazer juntamente o suporte também. 

ENTREVISTADOR: Pronto, às vezes nós partimos do princípio que as escolas têm, algumas coisas que 

são o mínimo. 

PROF1: Que as escolas têm, que é uma coisa barata.  

ENTREVISTADOR: Não é do mais barato, não é do material mais barato. 

PROF1: Não.  

PROF2: O tubo de ensaio é mais barato. 

ENTREVISTADOR: É? O suporte é bastante caro por incrível que pareça. 

PROF1: Ai é? Eu julgava que era barato, como aquilo há de madeira e sem ser de madeira. 

PROF2: E de metal, é. 

ENTREVISTADOR: Não, o orçamento que nos deram foi de metal, o orçamento que nós tínhamos. Eles 

eram relativamente caros. 

PROF1: Pois. Eu já nem pedia de metal, uma madeirazinha, qualquer coisa que segurasse os tubos de 

ensaio! 

ENTREVISTADOR: Sim. Mas agora relativamente á aprendizagem da química que também era um dos 

nossos objetivos, nós pretendíamos com o projeto que a aprendizagem fosse baseada em contextos 

que fossem relevantes e pertinentes para os alunos. De que modo é que consideram que a participação 

dos alunos neste projeto contribuiu para uma aprendizagem significativa de novos conhecimentos ou 

para consolidação de conhecimentos que já tivessem adquirido? 

PROF1: Em relação por exemplo ao pH, que lá aparecia das águas, eles já deram e isso aí fez com que 

relembrassem. Eles já deram, não é? 

PROF2: Já, já. 

PROF1: Pronto, a sua (viabilidade)... Tem aqui alguns fatores, alguns conteúdos que realmente tinha a ver 

com os conteúdos programáticos. 

ENTREVISTADOR: E acham que foi importante para consolidar? 

PROF1: Aí isso sim, sim. 

ENTREVISTADOR: E mesmo aqueles conceitos que eram novos... 

PROF1: Nem que seja aprender coisas novas também, exatamente. 

ENTREVISTADOR: Pois. Mas acham que eles conseguiram aprender mesmo. 

PROF1: Exatamente, acho que sim.  

ENTREVISTADOR: Aqueles conceitos, por exemplo, a turbidez, a percentagem de oxigénio dissolvido. 

PROF1: Sim, sim, sim.  

PROF2: Nós quando falamos de aprendizagem, a questão que se coloca é se realmente a aprendizagem 

é uma aprendizagem ao longo da vida, não é, porque o que acontece no projeto acontece em contexto 

de sala de aula, em que nós damos os conteúdos e ao que parece aprendizagem realizada, pela 

participação, pelo envolvimento e depois um ano ou dois anos, verificamos que realmente há ali falhas, 

não é. 

ENTREVISTADOR: Nós vamos tentar fazer isso agora em Setembro, se tivermos oportunidade de passar 

de novo o teste para perceber se a aprendizagem realmente ficou, fazer a comparação com este teste 

de conhecimentos do final do ano. 



PROF2: Exato. E eu creio que talvez, aqui a aprendizagem seja mais significativa porque foi algo que eles 

fizeram, foi algo em que eles se envolveram, foi mesmo mãos na massa e um pouco o aluno professor, 

não é, em que ele próprio tinha que ir buscar, pesquisar e ter um... Envolvia um conjunto de 

competências que em contexto de sala de aula, está mais dependente do docente e da planificação do 

docente. Agora, se realmente conduz a aprendizagens é algo que nós só vamos ter esse feedback no 

futuro. 

ENTREVISTADOR: No futuro, 

PROF2: Agora que realmente pareceu que eles gostaram e estavam envolvidos, é o que passa do modo 

como eles foram desenvolvendo as atividades e da alegria, quer dizer, são sempre atividades que eles 

estão bem dispostos, em que toca e continuam em contexto de sala de aula, não querem sair, não 

querem ir pra aula seguinte, mas isso é algo transversal à componente prática na escola. 

PROF1: Eu só acho que eles aprendiam mais, por exemplo, às vezes num grupo de cinco ou seis alunos 

eu verificava que só um é que estava a fazer mais o projeto, a participar mais no projeto. Ora, esse 

aluno de certeza que aprendeu muito mais que os outros, certo? Agora, eu não sei até que ponto será 

importante daqui para o futuro, continuarmos a fazer assim, um grupo de seis alunos ou então dizer 

assim, “daqui da turma, quem é que quer participar no projeto tal?”. E só aqueles alunos que estão 

mesmo interessados participariam. Ou então nós escolhermos os mais... que trabalham mais, mais 

trabalhadores, mais interessados e que gostam de conhecer coisas diferentes, esses para trabalhar no 

projeto... porque se vamos a ver, às vezes em cinco ou seis alunos, dois ou três até aprenderam, os 

outros não. 

PROF2: Mas também tens o outro lado, o aluno que inicialmente não está motivado, ao longo do projeto 

pode ficar motivado e depois mudar de atitude, não é. 

PROF1: Sim, eu tive um caso desses, por acaso. Numa turma tive um caso desses. 

PROF2: Se nós não... 

PROF1: Não estava motivado e ficou. 

ENTREVISTADOR: Si, isso era também um dos objetivos... 

PROF1: Até foi á sua palestra e tudo. E quem diria? É verdade, e quem diria. Ele não estava no início 

motivado. O outro aluno que era do grupo começou a puxá-lo e ele começou a trabalhar com ele e, 

entretanto, ele começou a gostar e depois até veio á palestra, foi o único até que veio à palestra dessa 

turma. Portanto e realmente foi interessante. 

PROF2: Eu creio que esse caso... 

PROF1: Pode haver um ou outro que mais tarde realmente venha. 

PROF2: E se houver um já se ganhou autoestima. 

PROF1: Mas eu acho que os grupos têm que ser mais pequenos, eu acho que grupos muito grandes não 

funciona. 

ENTREVISTADOR: Pois vocês também têm turmas muito grandes aqui. 

PROF1: Pois temos, trinta alunos é muita coisa.  

ENTREVISTADOR: Normalmente as turmas com quem eu costumo trabalhar nas outras escolas têm 20, 

24... 

PROF1: Três, quatro o máximo. 

ENTREVISTADOR: Vocês têm sempre 30.  

PROF1: É. 

ENTREVISTADOR: As vossas turmas são grandes. 

PROF1: Era o ideal. 

PROF2: É uma escola central.  



PROF1: Eu acho que isso, uma coisa negativa foi grupos grandes demais, mas realmente como disse, 

temos alunos...turmas... 

PROF2: Mas nós também, em contexto de sala de aula, também trabalhamos com grupos enormes. 

PROF1: Pois, eu sei, infelizmente. 

ENTREVISTADOR: Não há volta a dar, não há muita volta a dar realmente. 

PROF1: Infelizmente. 

PROF2: Não, realmente não conseguimos, não é? 

ENTREVISTADOR: E acham que aqueles conteúdos que nós explorámos, a parte da química que nós 

exploramos, mesmo aquela que não faz parte do programa, que estava adequada e que foi explorada 

de maneira a que eles conseguissem pelo menos acompanhar e compreender minimamente esses 

novos conceitos?  

PROF2: Eu acho que sim, sim. 

PROF1: Eu acho que sim.  

ENTREVISTADOR: Mesmo, por exemplo, aquele parte mais da fórmula química, da estrutura química dos 

plásticos, os conceitos como a turbidez... 

PROF1: Era novo para eles. Mas compreendiam. 

ENTREVISTADOR: Estava explorado de uma maneira que eles conseguissem compreender. 

PROF1: Sim, sim... Foram mais conhecimentos que eles adquiriram, pronto. 

PROF2: Eu creio que sim. É obvio que poderá haver algumas coisas que eventualmente não... 

ENTREVISTADOR: Sim, mas no geral... 

PROF2: Mas no geral o feedback foi sempre... 

PROF1: Ajuda sempre, claro. Sempre são mais umas bases que eles vão adquirindo, que futuramente, 

quando eles falarem no assunto, ajuda sempre. 

ENTREVISTADOR: OK. Relativamente então á aprendizagem inter e multidisciplinar já me tinham dito que 

foram feitas algumas parcerias com as Ciências.  

PROF1: Aliás nós até fizemos também do vosso projeto, uma ligação com o projeto de turma. Portanto nós 

tínhamos que fazer um projeto de turma, no 7º ano era obrigatório, no 8º ano não era, mas nós em 

conselho de turma decidimos então pegar no projeto que tínhamos com o Doutor e englobar no projeto 

de turma. Porquê, o projeto de turma era o mar. Era o título, o mar. E então nós achámos por bem 

estudar tudo o que era do mar. Ora, como tínhamos este projeto, em parceria com a Faculdade de 

Ciências, decidimos então que todos os professores fossem ou ajudassem a participar neste projeto. 

Claro, alguns professores ajudaram mesmo cedendo aulas até para eles trabalharem online. Portanto, 

eu como disse, já dei duas aulas a eles para trabalharem online, mas o diretor de turma, principalmente 

o diretor de turma, ainda chegou a dar aulas de formação cívica para eles também conseguirem 

trabalhar online. Pronto, e foi ótimo nesse aspeto, houve essa interdisciplinaridade que foi importante. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas foi com as Ciências... mais alguma disciplina? 

PROF1: Com as Ciências e com o diretor de turma, que não era das Ciências. 

ENTREVISTADOR: Não era das Ciências. 

PROF1: Podia ser ou não. 

ENTREVISTADOR: Mas foi na parte da formação cívica.  

PROF1: Exatamente, pronto. Os professores de Português ficaram de ajudar na parte do português. 

Portanto, sempre que houvesse textos para eles escreverem, verificar se estavam bem escritos ou não. 

Portanto a ideia também era essa. 

ENTREVISTADOR: E aquela palestra que eu vim cá, foi organizada pela biblioteca. 

PROF1: Sim. 



ENTREVISTADOR: Foi algum tipo de parceria também ou a biblioteca funciona de forma independente? 

PROF1: A biblioteca interessa-se por todos estes projetos que existem dentro da escola e, portanto, ela 

própria quis participar também nessa atividade. 

ENTREVISTADOR: OK. E conseguiu, nas suas práticas letivas, introduzir estes conteúdos e estes 

contextos relacionados com os microplásticos fora do contexto do projeto, da exploração do projeto? 

PROF1: Sim, uma ou outra vez. 

ENTREVISTADOR: A abordar outro conteúdo. 

PROF1: Uma ou outra vez falamos desse assunto, principalmente quando eles vinham com dificuldades 

que tinham online e que não conseguiam...como entrávamos na conversa do projeto, então depois 

continuávamos a falar precisamente dos conteúdos que envolviam o projeto. E pronto, tornava-se 

importante, embora não façam parte realmente dos nossos conteúdos programáticos, mas faz parte da 

nossa vida, não é? 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF1: E, portanto, muitas vezes perdia às vezes um bocadinho de...perdia, entre aspas, que acaba por 

se ganhar, um bocadinho da aula para falar desses assuntos e então eles sentiam-se motivados em 

falar desses problemas. Iam buscar mais isto, mais aquilo, que viram na televisão e que viram mais... 

portanto, um filme que mostrava isto, mostrava aquilo, entrevistas que ouviram na televisão e vinham 

buscar estas coisas. Portanto, eles gostam muito de dialogar. Foi uma das coisas que eu vi e que até 

era interessante um dia, por exemplo, neste projeto, podiam ter ido a uma aula e entrar em diálogo com 

eles porque é espetacular a maneira como eles realmente gostam de falar destas situações.  

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF1: E todos gostam de contar a sua história. 

ENTREVISTADOR: Eu apercebi-me do dia da palestra que no final eles estavam ali comigo um bocadinho. 

PROF1: Ficam empolgados.  

ENTREVISTADOR: Ficam muito empolgados. 

PROF1: Muito. Eles gostam muito de diálogo. Eles não gostam muito de escrever, não gostam de fazer... 

mas gostam do diálogo e quando eu realmente falava destes assuntos, do projeto, se eu não parasse, 

eu tinha de certeza uma aula já toda em diálogo deste assunto. Portanto eles gostam. E, portanto, era 

uma das coisas que também se podia ter feito, eles irem a uma aula... o Doutor ir a uma aula e falar 

com eles sobre isto, o que é que eles pensavam, que não pensavam sobre este assunto, acho que era 

interessante. 

ENTREVISTADOR: OK. Professora, estava a perguntar se nas suas práticas letivas, introduziu algum tema 

relacionado com os microplásticos e com o projeto para abordar um outro conteúdo? Ou num momento 

de avaliação por exemplo? 

PROF2: Sim, num momento de avaliação introduzi. Porque me pareceu pertinente uma vez que eles 

estavam...não é a perder, mas estavam a envolver-se tanto no projeto, faria algum sentido e uma das 

questões, fui buscar um texto e era sobre os microplásticos no 7ª ano.  

ENTREVISTADOR: OK. E consideram que a participação no projeto foi uma mais-valia para as vossas 

práticas letivas e contribuiu também para melhorar as vossas aulas? Seja fora do projeto, no dia-a-dia... 

Acham que o projeto teve algum contributo para a vossa formação profissional, por exemplo? 

PROF1: Eu acho que este tipo de iniciativas tem sempre algo positivo tanto para o aluno como para o 

professor, sem dúvida. Aprende o aluno e aprende o professor, sem dúvida. Mas acho que realmente é 

muito pertinente, não achas? 

PROF2: Eu não sei, se percebi... 

PROF1: Tu como és a mulher dos projetos, que andas em projetos todos... tens que ter mais a noção. 



PROF2: Não, eu enquanto professora de Física e Química, faço sempre adesão a qualquer projeto que 

surja aqui na escola porque traz-me riqueza ao grupo, aos alunos, aos docentes, mas relativamente à 

prática letiva, nós não alterámos assim tanto a nossa prática letiva, não é... 

PROF1: Pois. 

PROF2: Porque alterar a prática era mudar completamente, alterar completamente... 

ENTREVISTADOR: Sim, a maneira de dar a aula. 

PROF2: Exato e isso realmente não me parece que tenha alterado, e se houvesse alteração não me 

apercebi concretamente disso. Agora creio que o envolvimento e a alteração...o alargamento da noção 

de ciência dos alunos é que é diferente porque a ciência passa a ser um bocadinho mais alargada. Eles 

têm uma visão muito afunilada do conhecimento, não é, como se estivesse tudo em gavetas, não sei 

muito bem, porque a Matemática é Matemática, a Física é Física, a Geografia é Geografia e não 

conseguem ver que há aqui uma linha comum. 

PROF1: Uma ligação. 

PROF2: E estes projetos trazem uma vertente nova, “bem a partir de uma situação do dia-a-dia, vamos 

buscar ali uma determinada quantidade de água, agora vamos caracterizar” e vamos ver que isto 

realmente tem a ver com a química, tem a ver com a saúde, tem a ver com um conjunto de disciplinas, 

porque até a Matemática, não é, tínhamos as potências de base dez, tínhamos as conversões, portanto 

havia aqui um conjunto de conhecimentos transversais e isso sim, é uma valia significativa para a 

formação do conhecimento, um conhecimento global nos alunos. Agora, a nível pontual de alteração da 

dinâmica da química, da dinâmica da física, ou a nível de programação, de planificação, eu pelo menos 

não alterei. 

PROF1: Eu só alterei foi ter mais aulas para fazer alguma coisa para o projeto. Fiquei com menos aulas.  

ENTREVISTADOR: Alterou a planificação das aulas neste caso. 

PROF1: O número de aulas. 

ENTREVISTADOR: OK. Em termos de atitude e de competências que o projeto pode ter desenvolvido nos 

alunos, acham que o seu envolvimento no PVC contribuiu para promovermos a literacia científica deles? 

PROF2: Sem sombra de dúvida. 

PROF1: Acho que sim. 

ENTREVISTADOR: Sim? Alguma competência que tenham notado que eles tivessem desenvolvido... 

PROF1: Pelo menos um maior cuidado. 

ENTREVISTADOR: Uma maior capacidade de questionamento, de argumentação, algum rigor científico? 

PROF1: Eu tive um aluno que me disse: “eu até agora não reciclava, mas vou começar a reciclar”. Tive um 

aluno que me disse isso. “Estou a tentar incentivar os meus familiares lá em casa a reciclar, porque eu 

até agora não reciclava e só agora depois é que vi o quanto é importante reciclar”. Portanto, achei 

importante. 

PROF2: É. 

PROF1:  Já conseguimos alguma coisa, nem que seja um aluno. 

PROF2: Mas nós não temos assim uma noção concreta, o que é que realmente, que competências é que 

os alunos adquiriram ao participar no projeto. Porque nós fazemos aqui uma avaliação um bocadinho 

contínua, não é, é quase como um todo. E também somos um grupo que tenta sair muito, desenvolver 

um conjunto de atividades fora da sala de aula e no final, o pacote que nós temos parece-me muito 

satisfatório. 

ENTREVISTADOR: Tem contributos de muitas coisas, não é? 

PROF2: Muitas coisas. 

PROF1: Eu acho que faltou aqui uma parte final, porque andámos a correr, sem dúvida. 



ENTREVISTADOR: Pois. 

PROF1: Mas faltou aqui uma parte final pelo menos de duas aulas a três. Para conversar sobre este assunto 

e fazer essas mesmas perguntas, não essas, mas parecidas, aos alunos. Para termos um bocadinho a 

noção daquilo que eles sentiram. Nós estamos aqui agora a falar deles, daquilo que nós pensamos que 

vimos, não é, que observámos. Mas é um bocadinho diferente de lhes fazer a pergunta do que é que 

eles acham. 

ENTREVISTADOR: Por isso é que eu também vim conversar com eles. 

PROF1: E faltou depois a conclusão final. 

ENTREVISTADOR: Para tentar fazer esse balanço. 

PROF1: Exatamente. O Doutor pelo menos ainda falou com eles, ficou com uma ideia, nós nem chegámos 

a falar. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF1: Pronto e realmente eu senti isso. Faltou a conclusão final. Portanto, aquele “agora acabámos, OK? 

Agora vamos concluir”. O que é que ficou, o que é que não ficou, o que é que aprenderam, o que é que 

não aprenderam, o que é que acharam, essas coisas aí, faltou. Portanto e já não tivemos mesmo tempo. 

ENTREVISTADOR: Sim, andámos realmente muito a correr. 

PROF1: Eu já fiz a minha autoavaliação no mesmo dia que estava a fazer as experiências, tudo ao mesmo 

tempo. Portanto ficou assim um bocadinho... 

PROF2: Eu não consegui. 

PROF1: ...falta de tempo. Foi o problema. 

ENTREVISTADOR: OK. Mas notaram, ao longo do ano, que se desenvolveram atitudes mais positivas face 

à Físico-química, uma maior motivação, maior empenho para a disciplina? 

PROF1: Em relação à disciplina, acho que não tem nada a ver, acho que não. 

PROF2: Nós temos uma taxa de sucesso muito significativa. 

PROF1: Muito boa. É, é. Anda para cima dos 90%. 

ENTREVISTADOR: Muito bom. 

PROF2: A nível... 

PROF1: Portanto, os alunos são já interessados e gostam de aprender. 

ENTREVISTADOR: Pronto, então... 

PROF1: Não senti essa diferença. 

ENTREVISTADOR: Pois, uma diferença grande.  

PROF2: Agora, a nível pessoal, se auscultássemos os alunos, se calhar iríamos ter um feedback diferente 

daquele que nós temos. E é o mesmo que, nós normalmente fazemos uma visita de estudo, levamos à 

fábrica, ao centro de Ciência Viva e fazemos uma avaliação da atividade. E se calhar faltou aqui esta 

avaliação... 

PROF1: Faltou. Esta avaliação. 

PROF2: ...dos microplásticos porque aí teria um feedback direto, não é. Motivou-os. Nós às vezes até, mais 

tarde, muito mais tarde, quando encontramos um dos licenciados, eu já tive alunos que chegaram ao 

pé de mim e dizem “ó professora, eu fui para Química por causa da professora” e aqui também se calhar 

alguém irá para a química por causa dos projetos PVC. 

PROF1: Pois, certo. 

PROF2: E até que ponto, que realmente há sempre qualquer coisa que motiva os alunos e que só 

descobrimos depois muito mais tarde? 

PROF1: Depois mais tarde, é. 

ENTREVISTADOR: Esperemos que sim. 



PROF2: E eu estou convencida que sim porque houve algumas atitudes que eles iam tendo, portanto, 

aceitaram muito bem que a escola foi obrigada a aderir ao projeto Plástico Zero, não é. Eles aderiram 

muito bem e associaram algo que tinha sido o projeto PVC, não tem nada a ver, foi uma coincidência. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF2: E também eu acho que há uma sensibilização para não usar uma coisa fabulosa que eles adoram 

que é a palhinha. Eles adoram, uma bebida sem palhinha não existe. Portanto, mas eles agora já dizem 

“ó professora, eu já consegui encontrar uma palhinha de bambu”. Portanto, houve aqui qualquer coisa. 

É óbvio que nós estamos a fazer ligações e estamos a tirar... 

PROF1: E um aluno disse muito contente “professora, as palhinhas vão acabar!”. E eu disse “ai vão?”, “vão! 

Realmente, também é só lixo, lixo, só palhinhas por todo o lado”. Disse “tem toda a razão”. E houve 

outro logo também falou nos cotonetes: “ai os cotonetes também” e não sei que mais. Pois, realmente. 

E diz logo um: “pois e mete-se no ouvido, ainda por cima, dá-se cabo do tímpano”. Mas quer dizer, já 

há realmente uma sensibilização para eles verificarem. 

ENTREVISTADOR: Então realmente notaram que, face à questão do ambiente e a questão do lixo marinho, 

há aqui alguma mudança.   

PROF1: Uma maior preocupação.  

ENTREVISTADOR: Mas mudaram também os comportamentos, em parte.  

PROF1: Deles, claro, claro. 

ENTREVISTADOR: Também por causa do outro projeto em que a escola se envolveu, mas notaram. 

PROF1: Oh, é que mesmo a nossa escola também está contra as garrafas de plástico, não é e começamos 

logo a fazer uma campanha de acabar com as garrafas de plástico e pronto, de maneira que agora já 

há as de vidro. E eles começaram também, no fundo também incentivou, ora estando num projeto desse 

tipo, ainda por cima a própria escola a fazer força para que isso acontecesse, tudo influenciou. 

ENTREVISTADOR: OK. E, tinha-me dito há pouco que um aluno estava a comentar que lá em casa estava 

a fazer o esforço para que toda a gente reciclasse. 

PROF1: Para que toda a gente reciclasse. 

ENTREVISTADOR: Notaram que também houve um esforço deles e das famílias em aderirem a esta 

problemática, estarem mais alerta? 

PROF1: É assim, eu só soube comentar desse aluno, não é? Pronto, que realmente comentou, já estavam 

quase todos a sair e ele comentou no final da aula assim. Nos outros não sei, não faço uma mínima 

ideia, mas penso que a maior parte das famílias hoje já começam a reciclar. 

ENTREVISTADOR: Pelo menos a ideia é que estávamos com uma sala bem preenchida de pais, no dia da 

palestra. 

PROF1: Sim, sim. 

PROF2: Sim, eu creio que isso também é o resultado, não é, do envolvimento dos filhos. Em geral, se os 

filhos gostam do projeto, vão falar do projeto aos pais. E quando é algo interessante, os pais, bem, 

“vamos lá ver o que é que é isso do projeto PVC”, não é. Mas sem dúvida nenhuma que certamente, 

alguns alteraram os seus hábitos. 

PROF1: Pois, também acho. 

PROF2: Agora, quantos... 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF2: Alguns. 

ENTREVISTADOR: É difícil quantificar. Em termo de divulgação dos projetos e do trabalho que foram 

fazendo, para além da palestra que organizaram, houve aqui algum momento na escola ou está previsto 



haver algum momento para eles divulgarem por exemplo, mais os posters ou alguns trabalhos que eles 

tenham feito? 

PROF2: Nós temos um clube que é o Eco-Escolas e realmente alguns dos trabalhos foram também para... 

estão inseridos também no Eco-Escolas e fazem parte também da atribuição da bandeira azul. Do Eco-

Escolas, é verde, já nem sei que bandeira é, mas pronto, é atribuído todos os anos. Com a recolha das 

tampinhas, nós também fazíamos a recolha das tampinhas, temos 600. 

PROF1: 600. 

PROF2: Portanto, conseguimos angariar 600 garrafões de tampinhas e eu creio que... 

PROF1: E já não é só deste ano, já vem de há anos. 

PROF2: Já, não, há 9 anos. Há 9 anos que todos os anos se ganhava, não era, o Eco-Escolas... 

PROF1: Eu só estou aqui há dois anos e apercebi-me que já está aqui há anos esses projetos. 

PROF2: É, eles também, todos estes projetos ambientais depois são, de certo modo, também entram para 

a atribuição dessa bandeira. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK. E no futuro, pensam em dar continuidade a este projeto se houver 

oportunidade, ou mesmo usar os kits para replicar as análises e estas atividades que foram fazendo 

durante o ano? 

PROF1: Eu acho que sim. 

PROF2: Eu também penso que era fundamental continuarmos o projeto. Eu até achava interessante vocês 

proporem ao Ministério da Educação um projeto, não como projeto, mas como clube. Nós agora temos 

o clube de Ciência Viva na escola, até que ponto não poderia haver uma atividade em moldes diferentes, 

não em contexto de sala de aula, mas em contexto clube, em que o aluno que quer realmente... 

PROF1: Que quer trabalhar nisso. 

PROF2: ...trabalhar a ciência pudesse participar e creio que poderia ser um projeto a nível nacional. 

PROF1: Para mim ainda era mais interessante. 

PROF2: E não só com os microplásticos, é obvio que isto atualmente falamos muito de microplásticos e é 

um assunto que os miúdos até estão muito interessados em saber. Apesar de que o nome está errado, 

porque o micro não é... 

PROF1: Pois eu ainda não percebi como é que dão esse nome. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF2: Micro é pequeno. 

ENTREVISTADOR: É só pela questão de pequeno, não pela ordem de grandeza. 

PROF2: Pois, poderia ser. Poderia ser outro, mas depois realmente eles associam logo a levantado a 

menos seis, metros e não tem nada a ver. 

PROF1: Eu própria na altura até julgava que era isso mesmo, que eram quantidades tão ínfimas... 

ENTREVISTADOR: Não, porque até são classificados é na ordem dos cinco milímetros... 

PROF1: Pois. 

ENTREVISTADOR: É muito superior ao micrómetro.  

PROF1: Mas como vai buscar o micro, que é dez levantado a menos seis. 

ENTREVISTADOR: Pois.  

PROF1: Depois realmente fiquei admirada de ter esse nome.  

ENTREVISTADOR: Eles são micro, até dez levantado a menos nove, até chegar aos nano. 

PROF1: Até chegar aos nano. 

PROF2: Mas realmente, quer dizer, eles quando conseguem observar uma fibra, não é, não é visível...e 

depois passa a ser visível... 

PROF1: É complicado. 



PROF2: ...e é horrível, não é, aquilo para eles, ver ali um fio daquele tamanho, é uma coisa horrorosa e nós 

ingerimos aquilo e já estão com problemas... É um projeto interessante que poderia ter uma dinâmica... 

PROF1: Diferente. 

PROF2: Creio que vocês agora podem fazer uma proposta à Ciência Viva e não sei até que ponto não 

poderia integrar o conjunto de atividades, não é? O projeto já está feito. 

ENTREVISTADOR: Já. Estamos realmente a pensar em projetos futuros e pode ser um caminho. Dar 

continuidade. 

PROF2: Isso seria muito interessante. E também esta parte que falou aqui à Arminda, parece-me 

fundamental a conversa, a conversa em torno do microplástico. Acho que é importante... 

PROF1: Eles gostam de dialogar. 

PROF2: Mas aquelas cabecinhas, muitas vezes a informação não está no sítio certo. E através do diálogo 

com um professor ou um formador, o conceito vai ficar bem encaixado. Porque por vezes a gente pensa 

que está no sítio certo. 

PROF1: É. Vamos buscar coisas que nem nos passou pela cabeça. Saíram de lá. 

PROF2: Exatamente. E foram construídas com base noutro projeto que seguiram, não é, mas houve ali 

qualquer coisa que o aluno não compreendeu bem e depois passa a ser conhecimento e realmente 

quando já há uma ideia errada. 

ENTREVISTADOR: Sim. Para terminarmos então, há alguma crítica que tenham a fazer ao projeto, alguma 

coisa que possa ser melhorada? 

PROF1: Eu acho que uma que já foi falada, que foi exatamente o facto de a parte online ter sido muito 

extensiva, que se tornou um bocadinho cansativa. Decerto que se houvesse algo que quebrasse pelo 

meio... 

ENTREVISTADOR: Umas atividades. 

PROF1: Uma atividade, sei lá, dois ou três online e algo prático pelo meio, depois dois ou três online, depois 

algo prático pelo meio... Decerto que tinha sido muito mais interessante para eles. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF1: E eles não se tinham perdido tanto e não se tinham desinteressado, porque começaram a ficar 

cansativos. E depois eles chegaram-me a dizer: “ó professora, ui, agora a tarefa não sei quê, tem duas 

partes! É muito trabalhoso, ainda tem que se ir buscar, não sei o quê, não sei o quê...”, às vezes lá 

vinham eles, às vezes, queixar-se. Pronto, eu disse: “vocês vão fazendo, também o professor está-vos 

a dar tempo, não é pra vocês deixarem tudo pro fim, vão fazendo”. Pronto e lá ia convencendo, eles lá 

iam fazendo. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF1: Mas realmente acho que acabou por ser um bocadinho saturante para eles, nesse aspeto. 

PROF2: Eu creio que podem integrar a palestra que fizeram aqui, esteve muito bem. Pareceu-me que 

correu muito... 

PROF1: Muito bem mesmo. 

PROF2: E os pais gostaram imenso, o feedback que nós tivemos dos pais foi muito positivo. E creio que 

nós devemos envolver cada vez mais os pais neste tipo de atividades e de projetos. Para ser um projeto 

a implementar dentro dos conteúdos, parece-me muito extenso. Teria que ser um bocadinho adaptado 

para ser aplicado ao contexto de sala de aula. Para ser adaptado a um clube, é diferente, tem outra 

dinâmica de trabalho que não a sala de aula e creio que deveria haver ali qualquer feedback aos alunos 

que os levasse a ir mais longe, não é. Porque eles iam fazendo, mas não tinham nenhum feedback. 

Portanto e os alunos não funcionam. Ali se não houver ali qualquer coisa...é um bocadinho como aquela 



história que aparece sempre uma medalha, “Conseguiste! Parabéns! Força!”. Faltou esse feedback, 

esse incentivo que não sei como é que se faz informaticamente. 

PROF1: Pois. 

PROF2: Mas para terem ali um feedback, “parabéns, conseguiste, tenta, não conseguiste, volta...”. 

Sentirem que aquilo... Na prática não é nada, mas faz uma diferença brutal. 

PROF1: É. 

PROF2: Faz diferença um “parabéns”. E eles não levam nada, mas “oh a professora disse-me parabéns”. 

E eu acho que aí faltou um bocadinho, ali o incentivo, eu acho, porque eles iam fazendo, fazendo, 

fazendo e não tinham nenhum feedback. E mesmo no final eles não viram nenhum feedback. Porque 

eles perguntaram: “então professora, não há nada?” e eu disse, “bem, o professor depois há de explicar 

aqui qualquer coisa”, porque eu entendo que o fim será em Setembro e aí é que iremos realmente fechar 

o projeto. Porque é assim, o conhecimento por si só, não é um prémio nestas idades. 

PROF1: Pois não. 

ENTREVISTADOR: Pois. 

PROF2: É mais tarde. Nestas idades realmente o prémio por serem bons alunos e por trabalharem e por 

realizarem todas as tarefas e pela aquisição de conhecimento é a nota, não é. O aluno trabalha por uma 

nota e aquilo realmente é o esforço. Aqui o trabalho... ”mas e agora o que é que faço? Vou ter que ter 

um diploma?”. Não, faltou aqui qualquer coisa e... 

PROF1: Aliás, nós até verificamos, até nós que somos adultos, quando trabalhamos gostamos de algo no 

fim. Eu falo por mim, pronto, eu não gosto de trabalhar, trabalhar e só ficar com o que aprendi. Também 

gosto de ter algo que me diga, “olha muito bem” ou “fizeste um bom trabalho”. Ou qualquer coisa assim, 

não é. Não é só as crianças, mas pronto. 

PROF2: Mas eles... 

PROF1: Eles mais do que nunca, eles querem sempre alguma coisa. 

PROF2: Pelo menos nós aqui trabalhamos muito o incentivo. 

PROF1: É. 

PROF2: Vamos valorizando. E também castigando! 

PROF1: Um castiguinho também serve. 

PROF2: E, portanto, aqui vai no sentido e no outro. E eu acho que vocês aí poderiam ter feito 

informaticamente ou atribuir qualquer coisa. O melhor desempenho. Apesar de estar lá, aparecer a 

mensagem.  

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF2: Boa, só te faltam não sei quantas tarefas! Ali uma estratégia... 

PROF1: Uma motivação qualquer, sim. 

PROF2: Sim, qualquer coisa. 

PROF1: Como aparece nos joguinhos.  

PROF2: Qualquer coisa, porque realmente estes miúdos têm um modo diferente de responder aos desafios. 

Se trabalha, trabalha, trabalha, não está ali... Apesar de que nós fomos sempre incentivando. Mas não 

é a mesma coisa. 

ENTREVISTADOR: Mas é uma nota bem pertinente. A nós não nos passou pela cabeça. 

PROF2: Pois. 

ENTREVISTADOR: Na preparação disto claro. 

PROF1: Nós também com estas idades sabemos mais da necessidade deles. 

ENTREVISTADOR: São vocês que os conhecem. 

PROF1: É, exatamente.  



PROF2: É, mas é algo a pensar.  

ENTREVISTADOR: Pronto, OK. Muito obrigado então. 

PROF2: Obrigada nós.  

ENTREVISTADOR: Obrigado pelo vosso tempo.  

 

 

 

ENTREVISTA 7 

 

ENTREVISTADOR: Queria-lhe só perguntar, para contextualizar, qual era a sua idade e a sua situação 

profissional aqui na escola. 

PROF 6: Sou professora do quadro. 

ENTREVISTADOR: De agrupamento? 

PROF 6: Sou professora do quadro de agrupamento já há muitos anos e tenho 60 anos. 

ENTREVISTADOR: Então está á espera do seu momento para descansar? 

PROF 6: Não, não estou. 

ENTREVISTADOR: Não? 

PROF 6: Não, ainda não.  

ENTREVISTADOR: Mas sente... 

PROF 6: Não estou preparada para ir para a reforma ainda. 

ENTREVISTADOR: Muito bem. Qual é a sua formação de base, química, física? 

PROF 6: Engenharia química. 

ENTREVISTADOR: Engenharia química e já leciona então há muitos anos? 

PROF 6: Há muitos anos. Tive uma fase inicial em que estive na indústria e depois passei para... 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 6: Sou da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

ENTREVISTADOR: E costuma participar neste tipo de projetos com os seus alunos? 

PROF 6: Hmm, não... 

ENTREVISTADOR: Ou projetos diferentes? Mais Eco-Escolas... 

PROF 6: Sim, é possível. 

ENTREVISTADOR: Mas tem por hábito envolver os alunos em atividades extra? 

PROF 6: Sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? 

PROF 6: Sim, no grupo temos essa preocupação.  

ENTREVISTADOR: OK. Agora relativamente mais ao nosso projeto, ao PVC, qual é a sua opinião sobre a 

adequação das estratégias que nós fomos pensando para os alunos participarem? Os seus alunos eram 

de 7º ano e de 8º também?  

PROF 6: Não, só 7º. 

ENTREVISTADOR: Só 7º.  

PROF 6: Só tinha uma turma de 7º, que era a única que eu tinha.  

ENTREVISTADOR: E achou que as estratégias que nós fomos pensando, aquela questão do Moodle, as 

análises das águas, que estavam adequados ao 7º ano, a este nível de escolaridade?  

PROF 6: Eu penso que não, na totalidade, globalmente, não. E penso que o processo devia ser gerido de 

outra maneira. Nós começámos também já atrasados. 

ENTREVISTADOR: Sim, um bocadinho. 



PROF 6: Nós entrámos no projeto já com ele em andamento mas acho que devia ter sido feito uma espécie 

de reunião com os alunos para eles tomarem conhecimento daquilo que lhes era pedido, daquilo que 

deviam fazer para eles ficarem mais implicados não só perante o professor mas também perante alguém 

que eles sabiam que estava também a fazer o controlo de todo o processo, eu penso que isso deveria 

ter sido feito no início. 

ENTREVISTADOR: OK. Então isso depois condicionou... 

PROF 6: Em relação... a última parte, nomeadamente esta análise dos plásticos, eu penso que estava 

completamente descabida em relação ao básico. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 6: Muito descabido. 

ENTREVISTADOR: Relativamente àquelas tarefas iniciais do Moodle, elas foram feitas em casa pelos 

alunos?   

PROF 6: Sim. 

ENTREVISTADOR: Foram feitas nas aulas? 

PROF 6: Não, em casa. Não havia tempo, tinha 3 horas semanais.  

ENTREVISTADOR: E nesta etapa inicial, notou que eles se mostraram proactivos na realização ou era 

necessário estar constantemente... 

PROF 6: Não, era necessário estar constantemente a chamá-los a atenção para fazerem os trabalhos. E 

depois havia mais, havia o prazo que era alargado e eles iam tentando fazer, mas arranjavam sempre 

muitas desculpas. Porque é assim, eles estavam também com montes de atividades, não era só esta. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 6: E pronto.  

ENTREVISTADOR: Sim, apesar de tudo eles têm um horário bastante preenchido com essas coisas. 

PROF 6: Pois tinham, como é uma turma do articulado tinham a outra faceta. 

ENTREVISTADOR: Sim, a parte artística que também lhes ocupa muito tempo.  

PROF 6: Sim, mas que é importante também.  

ENTREVISTADOR: Sim. Ainda sobre as tarefas do Moodle, não sei se a professora teve a oportunidade 

de ver as tarefas, o que é que nós íamos pedindo em cada uma. 

PROF 6: Vi, inicialmente vi. Depois quando eles começaram também a desligar um bocado, eu também 

fiquei desmotivada porque chegava lá e via dos outros miúdos... 

ENTREVISTADOR: Mas acha que... 

PROF 6: E depois alguns alunos até me chegaram a pedir para: “ó professora eu vou-lhe mandar o que fiz 

e não sei quê para ver”, porque eu não tinha também muito tempo. E eu cheguei a dizer: “olha eu não 

acho que aquilo esteja assim muito bem e não sei quê”, mas eles também não reconsideraram, 

mantiveram o que tinham.  

ENTREVISTADOR: OK. Mas acha que aquilo que nós lhes pedíamos estava minimamente adequado áquilo 

que eles conseguiam fazer? As análises que nós pedíamos para os vídeos, mesmo a infografia que deu 

um bocadinho de mais trabalho. 

PROF 6: Eu penso que sim, eu penso que sim, porque muita da informação era uma questão de estarem 

atentos, estava lá. 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 6: Aí penso que sim, que estava ajustado. 

ENTREVISTADOR: Mesmo a infografia, que dava assim um bocadinho mais trabalho, acha que era 

importante nós termos pedido formatos diversificados de tarefas? 



PROF 6: Era importante, mas se calhar deviam dar também algum apoio porque não sei se todos 

tinham...nós aqui, portanto os miúdos, o estrato social, eles não têm muito apoio em casa para essas 

coisas. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 6: E nem sei se têm todos também computador. Não faço a mínima. Provavelmente nesta turma até 

teriam, agora nas outras não sei. 

ENTREVISTADOR: OK. Sim, há sempre esses constrangimentos. 

PROF 6: É, é.  

ENTREVISTADOR: Que fazem a diferença. 

PROF 6: Nesses casos às vezes precisam de ter apoio. 

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 6: Outra hipótese seria nós, quando fazem os projetos, tentar não só inserir os professores das áreas 

de Ciências, mas também de Visual para esse tipo de trabalhos e se fizessem essa reunião podíamos 

por exemplo tentar motivar alguns colegas de Visual para também integrarem o trabalho. Então eles 

podiam ajudá-los a fazer isso. Não é? 

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 6: Pronto, não sei. É uma ideia um bocado maluca, não sei. 

ENTREVISTADOR: Não, é bom esse feedback, nós no futuro já temos aqui material para melhorar a 

implementação do trabalho. Relativamente aos kits das análises das águas e dos plásticos, como é que 

avalia a adequação para este nível de escolaridade? Já me disse que o dos plásticos estava um pouco 

desajustado, mas o da análise das águas. 

PROF 6: Acho que estava ajustado, nesse caso. Acho que sim. Não havia nada assim de transcendente. 

Transcendente? Transcendente pronto. Claro que, por exemplo, eles não têm noção do que é o pH nem 

nada disso no 7º ano. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 6: Mas nos outros tinham. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 6: Pronto, tinha que se lhes dar exemplos, dar assim uma ideia operacional do que era. 

ENTREVISTADOR: Do que eram estes conceitos novos, não é. E como é que avalia a qualidade científico-

pedagógica dos materiais? Em termos dos manuais que nós fornecemos, a utilização ou autonomia que 

os kits permitiam aos alunos, acham que estavam bem desenvolvidos? Apesar de me dizer que eles 

estavam pouco adequados á faixa etária, mas os alunos conseguiam pegar neles e ser minimamente 

autónomos, por exemplo? 

PROF 6: Eu penso que sim.  

ENTREVISTADOR: Sim? 

M. Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: Os manuais estavam bem construídos? 

PROF 6: Sim. E tinha sempre aquele textinho antes que ajudava, que eles têm que saber ler e perceber 

bem. 

ENTREVISTADOR: Sim, até porque há muitos testes também no caso da água que eu próprio também 

desconhecia e tive que ir pesquisar sobre eles e assim é uma maneira de pelo menos contextualizar. 

PROF 6: Pois, eles também podiam fazer isso não é, iam pesquisar. 

ENTREVISTADOR: Sim. Mas o manual tentava sempre dar ali uma ajuda extra. 

PROF 6: É, eu achei que estava bem, aqueles folhetozinhos estavam bem. 

ENTREVISTADOR: OK. E... 



PROF 6: Mas é só a minha opinião, não sou perita.  

ENTREVISTADOR: Não, nós também tentamos fazer o nosso melhor, mas... nem sempre implementamos 

da melhor maneira, por isso é que queremos fazer depois a avaliação do projeto. E via alguma vantagem 

da utilização deste tipo de kits laboratoriais nas salas de aula, nas aulas laboratoriais, por exemplo, 

para...um outro kit por exemplo para fazer uma atividade laboratorial. Vê nesta forma de dar o material 

aos alunos e as instruções, vê ali alguma vantagem em termos de trabalho laboratorial em sala de aula? 

PROF 6: Em sala de aula acho que não. Acho que eles devem ser eles a tentar perceber que material é 

que precisam, que funções é que tem o material e por aí fora. Deve começar por aí, não é, têm a papa 

feita, está ali no caixote e agora é só utilizar. Penso que não. Agora, se é só para esta atividade, acho 

que estava bem. 

ENTREVISTADOR: Não, porque tinha a parte de terreno. 

PROF 6: A parte exterior, não é? Tínhamos que levar as coisas mais ou menos orientadas. 

ENTREVISTADOR: E no caso da água tinha essa vantagem, no caso dos plásticos então acha que seria 

melhor termos o material na bancada. 

PROF 6: Sim, termos... 

ENTREVISTADOR: Guardado nos armários e os alunos... 

PROF 6: Sim, sim. 

ENTREVISTADOR: ...tentarem planear melhor a... 

PROF 6: Nós tentámos fazer isso no básico, é um bocado difícil nas aulas porque eles são muitos. Depois 

quando chegamos mesmo ao 10º, temos mesmo que fazer isso.  

ENTREVISTADOR: Vocês não têm turmas divididas no básico? 

PROF 6: No básico, por exemplo, eu não tinha porque só dividem turmas a partir de 20. Eu tinha 19. E nos 

casos em que dividem, se forem turmas muito grandes também é um bocado complicado, eles têm 

pouca maturidade, não é, é preciso cuidado.  

ENTREVISTADOR: Sim, sim. 

PROF 6: E pronto, e é isso. 

ENTREVISTADOR: OK. Pronto, então relativamente aos kits tem alguma sugestão para melhoria dos kits 

ou dos procedimentos, alguma coisa que tivesse notado que não estava tão bem, que pudesse ter sido 

melhorada? 

PROF 6: Era isso que eu lhe estava a dizer, em relação àquele kit que foi utilizado para a aula de campo, 

de campo que é de praia a aula, penso que estava bem, não é, porque não podíamos fazer de outra 

maneira. Agora, em relação àquelas atividades aqui, é assim, podíamos ter o material e ter indicações, 

tipo protocolos, e tínhamos. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 6: Tínhamos aquelas folhinhas que funcionavam um bocado assim, eles tinham que fazer a seleção 

de material, ver quais eram as funções e tentar fazer. Só que isso implica muito tempo. 

ENTREVISTADOR: Pois, é ainda mais tempo do que aquilo... 

PROF 6: Isso implica muito tempo. 

ENTREVISTADOR: OK. Então considera que os kits realmente são vantajosos quando precisamos de sair, 

de ir para o exterior? 

PROF 6: Sim, sim, quando é preciso um trabalho mais expedito e também exterior, realmente são 

importantes. 

ENTREVISTADOR: Relativamente á aprendizagem da química para os alunos do 7º ano, quase todos os 

conceitos eram novos. Quando não eram novos tinham sido aprendidos muito recentemente. 

PROF 6: Recentemente.  



ENTREVISTADOR: E o novo objetivo do nosso projeto era, para além de... era tentar promover uma 

aprendizagem que fosse baseada num contexto que fosse pertinente ou interessante para os alunos. 

Acha que a participação no projeto contribuiu para a aprendizagem de alguns novos conceitos ou serviu 

para consolidar aqueles que eles já tinham aprendido? 

PROF 6: Penso que sim. Não sei com que...se foi muito ou pouco eficaz, mas eu penso que contribuiu, 

porque é assim em relação aos conceitos, acho que tinha de concentração e densidade... 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 6: Pronto, eles também percebem para que é que aquilo serve, não é? Não é só “bla, bla”. Depois, 

em relação aos outros, acho que ficaram também minimamente alerta para as questões dos ácidos, das 

bases, eu penso que... 

ENTREVISTADOR: Portanto terá alguma utilidade para o futuro.  

PROF 6: É assim, eu penso que é sempre importante, mesmo às vezes não parecendo, o facto de eles 

trabalharem com coisas diferentes, novas, é importante. Portanto...e cada vez mais nos tempos que 

correm. 

ENTREVISTADOR: OK, e considera que esses conteúdos que foram novos, no caso dos alunos do 7º ano 

que foram muitos conteúdos novos abordados, acha que eles eram pertinentes para os alunos, para a 

aprendizagem...ou para a Físico-química neste caso? Acha que, por exemplo, a percentagem de 

oxigénio dissolvido, a questão da salinidade ou dos polímeros, apesar de ser novo...? 

PROF 6: Os polímeros não tanto. Agora acho que é uma coisa que tem a ver mais com a indústria e isso. 

Mas em termos do dia-a-dia, penso que os outros sim. Do oxigénio, dissolvido na água... 

ENTREVISTADOR: Do pH mesmo. 

PROF 6: Essas coisas são importantes. Do pH... essas coisas são importantes. 

ENTREVISTADOR: OK. E com o projeto, acha que os alunos conseguiram ter uma aprendizagem 

interdisciplinar, foram cruzados conhecimentos de algumas áreas, por exemplo, na ida á praia, não sei 

se tocou ali em alguma coisa relacionada com as Ciências por exemplo? 

PROF 6: Não, não o fiz, não. 

ENTREVISTADOR: Não? 

PROF 6: Não. Embora, por exemplo, a colega que estava a desenvolver o projeto de Eco-Escolas, se tenha 

apropriado um pouco, mas mais para fazer publicidade e não em termos de...como projeto. Estava 

vocacionado para questões ambientais, ela apropriou-se um bocado do projeto para fazer publicidade, 

mas não houve, devia haver, não houve interdisciplinaridade, daí até aquela questão que eu pus de 

Educação Visual... 

ENTREVISTADOR: Sim, sim, de Educação Visual.  

PROF 6: Assim se calhar. 

ENTREVISTADOR: Normalmente com as ciências é que se cria aqui uma parceria mais próxima por causa 

das questões ambientais que eles também tratam. 

PROF 6: Sim. 

ENTREVISTADOR: Mas sim, há outras áreas que podiam ter sido envolvidas. 

PROF 6: Matemática, também é importante. Nós daqui realmente com as ciências somos muito próximos, 

mas não há assim tanto...temos mais interdisciplinaridade com Matemática e assim. 

ENTREVISTADOR: OK, também se poderia pensar em alguma coisa, tipo fazer uma análise estatística dos 

plásticos recolhidos, por exemplo. Ou qualquer coisa, seria algo que podia ser interessante também 

pensar. E nas suas práticas letivas, falava de...introduzia algum tema usando o contexto dos 

microplásticos ou da questão da poluição? 

PROF 6: Sim.  



ENTREVISTADOR: Quando abordava... 

PROF 6: Se tinha cabimento, sim. 

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 6: Sim.  

ENTREVISTADOR: Usou alguns destes contextos para introduzir uma questão numa prova de avaliação 

por exemplo? 

PROF 6: Não porque eram semelhantes, porque nós temos sempre uma questão, estamos com um projeto 

de melhoria e então temos sempre uma questão num suporte a um texto ou eles têm que fazer 

interpretação, ou um gráfico e têm que fazer interpretação... fazíamos isso. Mas especificamente em 

relação ao projeto não, assim nunca fomos tirar nada. No entanto, pensei assim, olhei para aquelas 

folhinhas e pensei assim. 

PROF 6: “tem aqui algumas questões que futuramente posso meter num ou noutro teste”. 

ENTREVISTADOR: OK.  

PROF 6: E já até disse isso, comentei com colegas, deixe ficar aí as folhinhas porque depois vão ser úteis.  

ENTREVISTADOR: OK. E acha que estar envolvida no projeto contribuiu para uma melhoria da, ou é uma 

mais-valia para as suas práticas letivas e para a sua formação profissional?  

PROF 6: Sem dúvida. Para mim, é assim, tudo o que for novo e que venha, eu penso que qualquer 

interligação e acho que o problema também do ensino tem a ver muito com o abismo que se cria entre 

secundário superior, segundo ciclo, terceiro ciclo, isso tem a ver também um bocado assim, cada um 

está para seu lado e não se faz muitas pontes e eu penso que, quanto mais interligações houver, quanto 

melhor for o trabalho em rede, melhor para todos. Mesmo. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 6: Para os alunos, para nós. Eu aprendi bastante. Aprendi e continuo a aprender. 

ENTREVISTADOR: Pronto, é sempre importante para nós também termos esse feedback porque nós às 

vezes tentamos, mas... 

PROF 6: Eu acho que é essencial trabalharmos em rede e era essencial que quase todos os anos vocês 

tivessem projetos para desenvolver nas escolas. 

ENTREVISTADOR: O nosso problema é que somos muito poucos neste momento porque o ensino da 

Físico-química não...o ensino geral... 

PROF 6: Isto não está muito bem na nossa área. 

ENTREVISTADOR: Não... 

PROF 6: Não está nada bem. 

ENTREVISTADOR: Nós somos, na Faculdade de Ciências, somos a pior área. Com, neste momento, acho 

que temos um aluno que vai estagiar ou dois alunos a estagiar. 

PROF 6: É isso, não está nada bem, não. 

ENTREVISTADOR: Neste próximo ano. Mas realmente, no nosso grupo de trabalho somos 4 pessoas a 

tempo inteiro. Somos muitos poucos. 

PROF 6: Poucos. 

ENTREVISTADOR: Em termos de atitudes face á ciência, face á sustentabilidade e a questão do lixo 

marinho, acha que os alunos, ao participarem no projeto, tiveram um contributo para o desenvolvimento 

da sua literacia científica?  

PROF 6: Sim, mas não tão significativo quanto parece assim á partida. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 6: Para mim eu penso isso, é assim, nós falávamos no projeto dessas questões, depois havia o Eco-

Escolas que falávamos do mesmo, depois havia Geografia que também falávamos no mesmo. Pronto, 



há uma série de disciplinas, toda a gente se lembrou do ambiente, que existe o ambiente, não é. Então 

anda toda a gente a falar do mesmo. E eu lembro-me que havia um compositor, de música, que era o 

Jorge Peixinho, que ele fazia uma música de vanguarda em que repetia sempre os mesmos sons. E o 

facto de estarmos sempre a repetir o mesmo tira sentido às coisas. Não sei em que medida eles são 

bombardeados constantemente com estas questões e aquilo começa a perder sentido para eles. 

ENTREVISTADOR: Começa a ser banal.  

PROF 6: Começa a ser banal, não é. 

ENTREVISTADOR: OK. E acha que estarem envolvidos no projeto contribuiu de alguma forma para 

atitudes mais positivas face à Físico-química, como uma motivação ou empenho para a disciplina, por 

exemplo? 

PROF 6: Penso que...há fases em que me pareceu que sim e há outras que já não. Tudo o que seja aulas 

fora da escola para eles é ótimo, e no caso de quando fomos á praia eles portaram-se muito bem, 

estiveram muito empenhados. Depois, quando é necessário mesmo aquele trabalho de caneta e lápis 

e papel, aí já começa a ser um bocado mais complicado. 

ENTREVISTADOR: OK, voltamos então ao mesmo, ao tradicional, ao habitual. 

PROF 6: Voltamos, aqueles que estão motivados continuam motivados, os outros... 

ENTREVISTADOR: Continuam na mesma, não é. 

PROF 6: Porque eu tenho alunos que estão motivados e que sabem, às vezes põem-me questões que eu 

nem tinha pensado nelas. 

ENTREVISTADOR: Isso é bom. 

PROF 6: Porque andam a pesquisar na net e interessam-se muito por tecnologia, pesquisa do Espaço e 

essas coisas assim e às vezes eu não tenho resposta para lhes dar, vou pensar no assunto ou vou ver. 

ENTREVISTADOR: Mas é bom quando temos alunos assim, não é? 

PROF 6: É, mas são poucos. Tenho... 

ENTREVISTADOR: Infelizmente não é regra, é exceção. 

PROF 6: Nesta turma de 7º devo ter dois, um é mesmo espetacular o miúdo. 

ENTREVISTADOR: E relativamente ao ambiente, também notou alguma mudança de atitude ou de 

comportamentos depois de estarem envolvidos no projeto? Aquele alerta que tentámos fazer, a 

sensibilização para a problemática, acha que surgiu algum efeito? 

PROF 6: Não consegui, isso não lhe consigo dizer. Que não tenho uma perceção sobre isso. Eu sei que, 

entretanto, as coisas foram melhorando aqui na escola, aproveitamento de resíduos e recolha de 

materiais, mas isso não foi só obra deste projeto, foi mais até dos outros, não é. 

ENTREVISTADOR: Sim, dos outros. 

PROF 6: Mas acho que é prematuro estar a dizer se foi assim ou não. 

ENTREVISTADOR: OK, sim. 

PROF 6: Não faço ideia, se calhar se o projeto se passasse nos 3 anos, ao fim dos 3 anos era capaz de 

lhe dizer, não é. 

ENTREVISTADOR: Não, mas como também tem os outros fatores, os outros projetos também. 

PROF 6: Sim, sim. Mas acho que há sempre melhorias. Por muito impercetíveis que sejam, mas não sei se 

se deve apenas a este projeto. 

ENTREVISTADOR: E os trabalhos que os alunos foram fazendo, os resultados que foram obtendo, foram 

divulgados ou pensam que eles sejam divulgados em algum momento, em algum local? 

PROF 6: Pensamos, mas não sei, talvez no princípio do próximo ano letivo porque nós estamos 

assoberbados com trabalho. Essencialmente burocrático. 

ENTREVISTADOR: É sempre o grande problema. 



PROF 6: É relatórios, mais planos de melhoria, mais inventários. Depois eu corrijo os exames, depois estou 

naquele período de correção de exames que estou vocacionada para aquilo...agora, dia 18 começam 

os exames, então até aí eu tenho uma série de relatórios, uma série de coisas para fazer. 

ENTREVISTADOR: E depois tem os exames para corrigir.  

PROF 6: E depois tenho os exames para corrigir. E depois, entretanto devo entrar em férias porque os 

exames vão quase até agosto.  

ENTREVISTADOR: Pois. Mas havia já assim alguma coisa pensada? Em que modalidade? 

PROF 6: Ah, sim, nós até fizemos uma reunião até por isso porque a minha colega Paula queria fazer já e 

eu disse: “eu não tenho condições para fazer já”. Porque tinha os alunos para exame, estava a dar aulas 

de preparação para exame, havia imensas coisas, imensos conselhos de turma e depois este ano 

devido aos alunos que tinham provas específicas, os alunos que tinham necessidades educativas 

especiais, gerou-se uma grande confusão. Ainda ontem, ontem foi quinta...quarta-feira houve conselhos 

de turma, portanto, a coisa... 

ENTREVISTADOR: Pois. 

PROF 6: Este ano foi um ano um bocado atribulado, não sei porquê. Provas de aferição, essas coisas 

todas. E, portanto, nós estávamos com este trabalho todo, eu acho que não tínhamos disponibilidade 

para fazer isto. Até porque, é assim, fazer por fazer, é melhor estar quieto. 

ENTREVISTADOR: Sim.  

PROF 6: Eu compreendo isso, aquilo deve ser feito de forma a passar alguma informação.  

ENTREVISTADOR: Mas seria uma exposição ali na entrada, como costumam fazer? 

PROF 6: Sim, seria na entrada, já pensamos, os colegas de Visual colaborarem connosco e então fazermos 

uma espécie de roteiro sobre aquilo que foi feito no projeto e alguns trabalhos dos alunos, o que eles 

fizeram, a recolha na escola, divulgação daquelas fotografias que conhece e outras que não conhece 

que nós fomos fazendo e por aí fora. 

ENTREVISTADOR: OK. 

PROF 6: Penso que o objetivo seria esse, era dar a conhecer o trabalho dos alunos. Dar a conhecer também 

aos colegas e às pessoas que estão aqui na escola, porque o trabalho estava relacionado também com 

questões ambientais, não era só com física ou com química. Fica muito da física e química, não é, tudo 

o que é de química e de física não interessa muito. Porque não se percebe, porque não se compreende. 

ENTREVISTADOR: Fica aqui no laboratório, não é. 

PROF 6: Fica. Os outros colegas: “Ah, física, eu nunca gostei, eu não compreendo”, não há diálogo.  

ENTREVISTADOR: Sim. 

PROF 6: Portanto é um bocado isso. E pronto, era isso que nós queríamos fazer. E depois também para 

as pessoas irem pensando neste tipo de projetos, com as faculdades e isso. 

ENTREVISTADOR: Pronto, também era isso que tinha na nossa próxima questão, se pensa em dar 

continuidade a este projeto se tiver oportunidade ou outros do género no futuro? 

PROF 6: Sim, sim.  

ENTREVISTADOR: E de que forma é que poderia ser melhorado, ou o que é que nós podíamos tentar 

agilizar para a implementação ser melhor? 

PROF 6: Eu penso que tem que haver divulgação e tem que estar aqui alguém que seja responsável pelo 

projeto para os alunos se vincularem, se responsabilizarem perante o professor e perante a outra 

pessoa que cá está. Que às vezes perante o professor, é assim, não tem peso na avaliação? Tem, teve 

sempre algum peso, mas não é a mesma coisa que aqueles critérios que eles sabem do início do ano. 

ENTREVISTADOR: Pois. São as regras. 

PROF 6: Que é aquele trabalho, que tem não sei quê, pronto.  



ENTREVISTADOR: OK. Alguma sugestão então de melhoria, ou alguma crítica que tenha a fazer ao 

projeto, provavelmente?  

PROF 6: Eu penso que vocês deviam, em relação ao projeto eu acho que deviam ter em atenção o ano de 

escolaridade, pronto. Eu penso que se calhar não faria muito sentido ter os alunos... acho que os alunos, 

quando se fala nas coisas já deviam ter um mínimo de noção, não é. Portanto, e isso se calhar seria até 

mais produtivo no secundário, não sei. 

ENTREVISTADOR: O nosso problema com o secundário é arranjar alguém que tenha tempo para colaborar 

connosco.  

PROF 6: Porque esses, á partida, supõe-se que já estão motivos para esta área. Supõe-se, não é. 

ENTREVISTADOR: Sim. Só que depois com os exames nacionais é sempre complicado para nós arranjar 

colaborações. 

PROF 6: No 11º eu penso que é. Eu também não me arriscaria no 11º. Mas no 10º não havia problema. Há 

sempre uma margem, não é, porque mesmo que por exemplo não se consiga, pode-se dar mais uma 

ou outra aula para complementar o programa. 

ENTREVISTADOR: O que nos dizem sempre é que os programas são extensos, têm muito trabalho. 

PROF 6: São. 

ENTREVISTADOR: E é verdade, que têm muito trabalho no secundário e acabamos sempre por... 

PROF 6: São extensos, agora as aprendizagens essenciais, mas eu acho que não mudou nada. 

ENTREVISTADOR: Continuou quase tudo na mesma. Pronto e era isto que eu tinha para lhe perguntar. 

Obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade ao longo deste ano e agora em particular.  
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Anexo XVII – Registos dos Alunos às Tarefas Online 



Registos dos alunos às tarefas online da etapa I do projeto PVC 

 

 

Os registos dos alunos às tarefas online realizados no âmbito da etapa I do projeto PVC 

encontram-se disponíveis, após solicitação de acesso, concedido pela visita ao link:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vEYSTNNi5GEax7bgZd1ZLmvvXtblaNOa?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1vEYSTNNi5GEax7bgZd1ZLmvvXtblaNOa?usp=sharing
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