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Resumo 

O ensino orientado para a aprendizagem baseada no trabalho de campo (EOABTC) constituiu 

sempre uma parte essencial no ensino das geociências, uma vez que permite ao(a)s aluno(a)s realizar 

uma observação direta das estruturas geológicas, ajudando na compreensão dos processos geológicos 

que ocorreram numa determinada região. No entanto, este apresenta algumas desvantagens 

relacionadas com a organização e implementação de uma saída de campo, como o tempo de deslocação, 

os custos de viagem e a distância, o que leva a que esta metodologia seja pouco utilizada.  Como forma de 

ultrapassar essas desvantagens, surgiram as Saídas de Campo Virtuais (SCV), que permitem visitar e 

estudar locais que, de outra forma, seriam inacessíveis para o(a)s aluno(a)s e também professor(a)s. Com 

o avanço das tecnologias, apareceram várias plataformas e programas digitais, como o Google Earth Web 

que permitem planear e desenvolver viagens virtuais para auxiliar nas aprendizagens do(a)s aluno(a)s. 

Esta investigação teve como objetivo avaliar o impacto que a utilização do Google Earth Web como 

recurso educativo na metodologia na EOABTC tem nos aluno(a)s do 7º ano de escolaridade do ensino 

básico relativamente à consolidação de conhecimentos ligados à temática do vulcanismo, assim como 

também no desenvolvimento de competências relacionadas com a resolução de problemas. Neste 

sentido, foi construído uma SCV no Google Earth Web para ser aplicado segundo o modelo de Orion 

(1993). 

O programa de intervenção foi desenvolvido na disciplina de Oficina de Ciências Físico-Naturais 

(OCFN) com 27 aluno(a)s do 7º ano de escolaridade pertencentes à escola onde decorreu a prática de 

ensino supervisionada (PES), pertencente a um concelho do Grande Porto. A recolha de dados foi 

efetuada recorrendo a técnicas de análise de registos e questionário, através de 5 instrumentos – 1 teste 

diagnóstico, 1 guião de campo, 2 grelhas de avaliação e 1 questionário - aplicado utilizando a metodologia 

investigação-ação. 

A partir dos dados obtidos através do guião de campo e das grelhas de observação utilizados nesta 

investigação podemos concluir que a realização das SCV fomentaram a consolidação dos conhecimentos 

relacionados com a temática do vulcanismo, permitindo que o(a)s aluno(a)s observassem de forma mais 

aprofundada as várias estruturas relacionadas com o vulcanismo principal e secundários. Além disso, o 

questionário mostrou que o(a)s aluno(a)s acharam a atividade interessante e que lhes ajudou na 

consolidação de aprendizagens, no entanto, mostram uma preferência pelas saídas de campo tradicionais, 

sendo que o ideal seria juntar as duas para tornar as saídas de campo mais ricas. 

Palavras-Chave: Ensino baseado no trabalho de campo, saída de campo virtual, Google Earth, Vulcanismo 
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Abstract 

Field-based learning (EOABTC) has always been an essential part of geosciences education, since it 

allows students to perform a direct observation of geological structures, helping to understand the 

geological processes that occurred in each region. However, this presents some disadvantages related to 

the organization and implementation of a field trip, such as travel time, travel costs and distance, which 

leads to this methodology being little used. To overcome these disadvantages, virtual field trips (SCV) 

emerged, which allow visiting and studying places that would otherwise be inaccessible to the students 

and teachers. With the advancement of technologies, several platforms and digital programs have 

appeared, such as Google Earth Web that allow you to plan and develop virtual trips to assist in the 

learning of students. 

This research aimed to evaluate the impact that the use of Google Earth Web as an educational 

resource in the EOABTC methodology has on students of the 7th year of elementary school in relation to 

the consolidation of knowledge related to the theme of volcanism, as well as in the development of 

competencies related to problem solving. In this sense, a SCV was built on the Google Earth Web to be 

applied according to the Orion model (1993). 

The intervention program was developed in the discipline of Physical-Natural Sciences Workshop 

(OCFN) with 27 students of the 7th year of schooling belonging to the school where the supervised 

teaching practice (PES) took place, belonging to a municipality of Greater Porto. Data collection was 

performed using techniques of analysis of records and questionnaire, through 5 instruments - 1 diagnostic 

test, 1 field script, 2 evaluation grids and 1 questionnaire - applied using the action-investigation 

methodology. 

From the data obtained through the field script and observation grids used in this investigation, we 

can conclude that the performance of SCV fostered the consolidation of knowledge related to the theme 

of volcanism, allowing the student to observe in more depth the various structures related to the main 

and secondary volcanism. In addition, the questionnaire showed that the student found the activity 

interesting and that it helped them in the consolidation of learning, however, they show a preference for 

traditional field exits, and the ideal would be to bring the two together to make the field exits richer. 

 

 

 

Keywords: Field-based learning; virtual field trip; Google Earth; Volcanism 
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1. Introdução 

 

Este trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto do Mestrado em Ensino de 

Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Este tem como objetivo a 

planificação de um programa de intervenção (PI) a ser implementado em turmas de 7º ano de uma escola 

básica e secundária da cidade do Porto. 

 

1.1 Contextualização da investigação 

 

Tendo em atenção a massificação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a 

necessidade de mudanças existentes nos contextos didáticos, torna-se importante uma evolução dos 

sistemas de ensino (Machado et al., 2012 & Viera, 2005). Deste modo, as ferramentas multimédia 

disponíveis para os professores surgem como importantes recursos didáticos, capazes de dinamizar e 

tornar mais ricos os ambientes de aprendizagem, motivando os alunos para o processo de aprendizagem 

(Waxman et al., 2013). 

De entre os inúmeros instrumentos multimédia existentes, as Saídas de Campo Virtual (SCV), com 

recurso ao Google Earth Web, foram as escolhidas para integrar o estudo a realizar. A definição de SCV, 

segundo Qiu e Hubble (2002), é muitas vezes usada num sentido mais abrangente, sendo a mais comum 

para descrever todas as atividades realizadas no computador, onde o utilizador explora, passo a passo, 

link a link, clique a clique, através de um conjunto de páginas ligadas entre si, de forma a adquirir 

informações sobre um lugar.  Estas SCV permitem aos alunos viajar sem sair da sala de aula, necessitando 

somente de dispositivos tecnológicos como computadores, tablets ou telemóveis (Stoddard, 2009). 

O recurso educativo selecionado foi implementado seguindo as orientações da metodologia de 

Ensino Orientado para o Trabalho de Campo, considerando que a metodologia possa surtir impactos 

positivos na consolidação de conhecimentos pelos alunos. 
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1.2 Questões e objetivos da investigação 

 

 O desenvolvimento deste estudo vai procurar avaliar o impacte da realização de SCV utilizando o 

Google Earth Web na aprendizagem de conteúdos relacionados com o Vulcanismo ao nível do domínio 

cognitivo de alunos do 7º ano de escolaridade. 

Assim, foram definidas três variáveis (duas dependentes e uma independente), sendo a 

independente a implementação de uma SCV e as dependentes o sucesso na consolidação de conceitos 

relacionados com o tema estudado e a recetividade por parte dos alunos do recurso didático utilizado. 

De forma a responder à problemática proposta para esta investigação, e de modo a guiar o 

desenvolvimento deste estudo, enunciaram-se alguns objetivos de foro profissional, educacional e 

científico descritos no quadro seguinte (quadro 1). 

 

Quadro 1 - Objetivos de investigação 

Objetivos 

Objetivos científicos • Promover a aprendizagem no tema de Vulcanismo 

Objetivos educacionais 

• Compreender de que modo as saídas de campo virtuais com o 

auxílio do Google Earth Web poderão contribuir para a consolidação 

das aprendizagens. 

Objetivos profissionais 

• Aplicar competências no âmbito da Investigação em Educação 

• Desenvolver competências na área da construção de recursos 

didáticos com vista o desenvolvimento profissional  

• Promover a utilização de recursos didáticos virtuais como 

estratégias de ensino-aprendizagem 

 

Assim, as questões de investigação são: 

• O recurso às SCV permitirá ajudar os alunos a consolidarem conhecimentos relacionados 

com a temática do vulcanismo? 

• De que forma será recebida a utilização do Google Earth Web como recurso educativo por 

parte dos alunos? 
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2. Contextualização Curricular 

 

Qualquer intervenção realizada por um professor ou investigador necessita de um estudo prévio da 

temática que será abordada nas aulas correspondentes à mesma. Atualmente, o governo português 

impõe que o ensino das Ciências Naturais tem de ter em atenção as aprendizagens essenciais (AE), 

elaboradas segundo o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória (PASEO). Por este motivo, as AE 

do 7º ano de escolaridade estarão na base do estudo a realizar. 

 

2.1 Aprendizagens essenciais 

 

Através da análise do documento das AE (Direção-geral da educação [DGE], 2018) é possível 

observar que este refere que as Ciências Naturais têm como objetivo “alargar os horizontes da 

aprendizagem, proporcionando aos alunos o acesso a produtos da ciência relevantes e aos seus processos, 

através da compreensão dos limites e das potencialidades da ciência e das suas aplicações tecnológicas na 

sociedade” (Direção-geral de educação, 2018 pg.2). Além disso, o documento refere, também, a 

necessidade de os alunos se consciencializarem do impacto humano no planeta terra e da necessidade de 

adoção de comportamentos cívicos e justos, coerentes com o desenvolvimento sustentável. A temática 

escolhida para a intervenção alinha-se com esta ideia, uma vez que estabelece analogias de contexto real 

para permitir a identificação dos principais aspetos de uma atividade vulcânica, das vantagens e 

desvantagens do vulcanismo principal e secundário, e dos aspetos característicos das paisagens 

magmáticas. Além disso permite relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com os tipos de 

magma que lhes deu origem. 

Assim sendo, a temática do projeto, Vulcanismo ao Longo do da Rota de Magalhães, aborda 

conteúdos alinhados com as AE do 7º ano de escolaridade como estão representados no quadro 2. 
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Quadro 2 - Domínios e descritores das Aprendizagens Essenciais, da disciplina de Ciências Naturais do 7º ano de escolaridade, a 
serem trabalhados na Intervenção (adaptado de Direção-geral de educação, 2018). 

Domínios Aprendizagens Essenciais 

Terra em Transformação 

• Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em 

esquemas ou modelos, e estabelecendo as possíveis analogias 

com o contexto real em que os fenómenos acontecem. 

• Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as 

características do magma e o tipo de atividade vulcânica que 

lhes deu origem. 

• Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e 

secundário para as populações locais, bem como os 

contributos das ciências e da tecnologia para a sua previsão e 

minimização dos riscos associados. 

• Identificar aspetos característico de paisagens magmáticas e 

metamórficas, relacionando-as com o tipo de rochas presentes 

e as dinâmicas a que foram sujeitas após a sua formação. 

 

2.2 Vulcanismo 
 

Os processos geológicos que dão origem aos vulcões e rochas magmáticas são globalmente 

conhecidos por vulcanismo. Juntos, as rochas, magmas, e os processos necessários para descrever a 

sequência inteira de eventos desde a fusão até a erupção, constituem o geosistema vulcânico, que pode 

ser visto como uma fábrica química que processa o material interior, os magmas da astenosfera, e 

transporta o produto final, a lava, para a superfície (Grotzinger & Jordan, 2014) 

As lavas expelidas pelos vulcões, de modo geral, estão classificadas em dois tipos principais: as 

lavas basálticas e as lavas riolíticas. As lavas basálticas, das mais comuns, são caraterizadas por 

apresentarem uma baixa viscosidade, alta temperatura e serem relativamente pobres em gases, devido 

ao seu baixo teor de sílica. Por isso vão originar calmas escoadas de lavas típicas das erupções efusivas. A 

lavas riolíticas, por sua vez, são mais ricas em sílica e, por isso, são caracterizadas por apresentarem uma 

alta viscosidade, temperaturas mais baixas e são ricas em gases, originando emissões mais violentas de 

piroclastos e formação de nuvens ardentes que se deslocam a uma elevada velocidade, típicas de uma 

erupção do tipo explosiva (Grotzinger & Jorden, 2014). Um terceiro tipo de atividade é a mista, 

caracterizada pela ocorrência de pequenas explosões alternando com emissões calmas de lavas. 
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O tipo de lava vai afetar também o tipo de edifício vulcânico. As lavas mais ricas em sílica estão 

ligadas a formação de estratovulcões e domos vulcânicos, enquanto as mais pobres em sílica dão origem 

a vulcões em escudo. A solidificação das lavas dá origem também a outras paisagens vulcânicas como as 

disjunções prismáticas, crateras, caldeiras, lagoas e grutas (Grotzinger & Jorden, 2014). 

 

2.3 Geologia e o trabalho de campo virtual 

 

Ao longo dos anos muitos têm sido os investigadores que utilizaram o trabalho de campo como 

estratégia de ensino, reportando um impacto positivo tanto do ponto de vista cognitivo, ligado ao 

desenvolvimento de competências, como no desenvolvimento de atitudes positivas em relação à geologia 

e à ciência de um modo geral (Jarvis & Pell, 2005; Botelho & Morais, 2004; Freitas & Martins, 2005). Além 

disso, muitos outros estudos também comprovam que o trabalho de campo permite uma maior facilidade 

de compreensão de conceitos envolvidos no trabalho de campo (Lima et al., 2010; Rodrigues, 2014; 

Cunha, 2014; Faria et al., 2015). 

Os ambientes de aprendizagens virtuais têm vindo a ser desenvolvidos nas últimas décadas (Hurst, 

1998; Tuthill & Klemm, 2002; Pringle et al., 2004; Trinks et al., 2005; Buckley et al. 2010; Çaliskan, 2011; 

Tibaldi et al., 2021), cada vez mais frequentemente na investigação (Casini et al. 2006; Cawood et al., 

2017), e ensino (Tibaldi et al. 2020; Bond & Cawood, 2021). A efetividade das SCV tem sido pouco 

avaliada, comparativamente com as saídas de campo tradicionais. No entanto, desde o início da 

pandemia COVID-19, que impossibilitou a realização das saídas de campo e obrigou ao recurso das 

tecnologias multimédia como estratégia para o ensino à distância, existe agora um número crescente de 

trabalhos e estudos nesta área (Mead et al. 2019, Whitmeyer & Dordevic, 2021, Bond & Cawood, 2021, 

Bos et al., 2021). De um modo geral todos os trabalhos mostraram um impacto positivo na aprendizagem 

apesar de os alunos demonstrarem uma preferência pelas saídas de campo tradicionais. 
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3. Ensino orientado para a aprendizagem no trabalho de campo 

 

O trabalho de campo (TC) é uma parte essencial na educação das geociências sendo que permite a 

observação de estruturas geológicas, ajudando na compreensão de processos geológicos que 

aconteceram numa área em estudo, e ainda oferecem, tanto aos professores como aos alunos, a 

possibilidade de comunicar e cooperar entre eles e também de desenvolver espírito de equipa (Evelpidou 

et al., 2021a). Além disso, contribui também para o desenvolvimento de atitudes mais positivas dos 

alunos em relação à vida ao ar livre e ao contacto com a natureza (Dourado, 2006). 

 No entanto, como afirmam Orion e colaboradores (2020), o exterior é um ambiente em que os 

alunos são sujeitos a vários estímulos, o que os distrai do processo de aprendizagem e o ambiente de 

aprendizagem ao ar livre apenas tem potencial de estimular o instinto de aprendizagem do aluno, sendo 

que este não ocorre apenas com o TC por si só, mas sim na forma como se encontra integrado na 

sequência de aprendizagem e relacionado com o método de ensino aplicado na saída de campo. Cabe, 

então, ao professor identificar e classificar os processos, competências e conceitos a serem aprendidos e 

planear a atividade de forma mais eficaz à aprendizagem. 

Devido às limitações existentes no atual sistema escolar, à escassez de materiais de ensino 

adequados e à não familiaridade dos docentes em relação à utilização do exterior como ambiente de 

aprendizagem, esta estratégia é pouco usada pelos professores. Assim, de forma a ajudar e encorajar os 

docentes a utilizar o ambiente exterior apesar das limitações já mencionadas, Nir Orion, em conjunto com 

outros investigadores do Departamento de Educação das Ciências do Instituto Weizmann de Ciência de 

Israel, formulou, em 1993, um modelo com base na planificação e implementação das atividades de 

campo como parte integrante dos currículos, obtendo um sucesso escolar que foi reconhecido 

mundialmente, pelo que é usado até hoje (Orion, 1993). 

 

3.1 Modelo do trabalho de campo 

 

O modelo de trabalho de campo proposto por Orion (1993) tem uma raiz construtivista, com a 

intenção de mostrar aos alunos uma perspetiva global das ciências, resultante do confronto de teorias e 

parte integrante de uma rede interdisciplinar que abrange outras formas de conhecimento. Desta forma, 

o professor é um agente promotor de reflexão e debate sobre situações de carácter problemático e 
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orientador da construção de conhecimento, enquanto o aluno passa a desenvolver um papel participante 

e ativo, sendo investigador e solucionador do problema em debate. 

Orion (1993) afirma que a saída de campo deve ser realizada cedo no processo de aprendizagem, 

mas não como sendo a primeira atividade de aprendizagem e que deve ser precedida por uma pequena 

unidade preparatória designada para diminuir o “espaço novidade”. Este, segundo o autor, é constituído 

por três componentes, fatores cognitivos, psicológicos e geográficos (figura 1).  

 

Figura 1 - Fatores de influenciam o "espaço novidade" (adaptado de Orion, 1993) 

 

Os fatores cognitivos estão relacionados com o tipo e nível de conhecimento e competências 

prévias dos alunos que podem dificultar a realização da atividade de campo, podendo ser mitigadas 

através de atividades como por exemplo, trabalhar com materiais que os alunos poderão vir a encontrar 

durante a saída. O fator psicológico tem a ver com a preparação dos alunos estando ligado a experiências 

prévias em saídas de campo como eventos recreativos em vez de atividades de aprendizagem. Por último, 

os fatores geográficos correspondem à familiaridade com a área da saída de campo. Estes dois últimos 

podem ser reduzidos indiretamente na sala de aula através da visualização de slides e filmes, trabalhando 

com mapas da região e também através da apresentação de informações detalhadas sobre a saída, como 

propósitos, métodos de aprendizagem, número de paragens, tempo esperado, condições climáticas e 

outras dificuldades esperadas ao longo do percurso (Orion & Hofstein, 1994). 

Espaço 

Novidade 
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Desta forma, Orion propõe um modelo organizativo em que a viagem de campo é posicionada 

entre uma unidade de preparação, normalmente designada Pré-Viagem, uma unidade de síntese, ou Pós-

Viagem, sendo a saída a unidade central que funciona em articulação com as outras unidades, servindo de 

ligação entre elas (Orion, 1993). Este modelo traduz um desenvolvimento tridimensional do ciclo de 

aprendizagem, em que os conceitos se encontram hierarquicamente organizados, de forma espiral, do 

concreto para o abstrato (figura 2). Os conceitos devem, então, ser estruturados através de um aumento 

progressivo do seu grau de abstração, sendo válida tanto para a organização geral da saída como no 

centro de cada uma das três unidades. 

 

 

Figura 2 - Estrutura de aprendizagem do modelo da saída de campo (adaptado de Orion, 1993) 

 

O único propósito da Pré-Viagem é preparar os alunos para a aprendizagem no exterior. Esta tem 

lugar na sala de aula e tem como objetivo reduzir ao máximo o “espaço novidade”, e este pode ser feito 

de diversas formas como visto anteriormente. A Viagem corresponde à unidade central do modelo, em 

que o professor deverá elaborar materiais auxiliares ao processo de ensino-aprendizagem, podendo estes 

ser um guião de campo para o aluno e para o professor e/ou mini-posters. O guião de campo permite 

orientar o trabalho dos alunos em cada uma das paragens, devendo, por isso, conter perguntas que os 

possam guiar, promovam a interação com o meio e facilitem a discussão entre si.  Por fim, no Pós-Viagem 

os alunos vão contactar, já em contexto de sala de aula, com conceitos mais difíceis e complexos, que 

requerem deles um maior nível de concentração e abstração. Supõe-se que, nesta fase, os conhecimentos 

adquiridos no campo vão facilitar a compreensão dos conceitos mais complexos através da discussão, 

reflexão e confronto das observações realizadas durante a saída de campo. Assim, todas as questões 
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deixadas em aberto na saída são alvo de discussão onde se sintetiza de forma articulada os 

conhecimentos adquiridos (Orion, 1993). 

Deste forma, o modelo de Orion vai permitir ultrapassar alguns obstáculos relacionados com a 

administração de uma saída de campo, como a organização e a sua própria implementação, para além de 

ajudar a diminuir a complexidade e dificuldade da aprendizagem no campo. 

 

3.2 Trabalho de campo virtual 

 

No entanto, o modelo atrás definido não consegue resolver todos problemas subjacentes à 

organização e implementação de uma saída de campo. Os mais difíceis de resolver são os fatores 

limitantes de tempo, distância, custos da viagem, segurança, entre outros (Hou & Fang, 2012).  

As SCV vêm fornecer uma alternativa para as saídas de campo “reais”. Para além de serem 

disponíveis a qualquer hora e lugar também se tornam ainda acessíveis a alunos que possam ter 

necessidades específicas que dificultem a realização de saídas de campo (Meezan & Cuffey, 2012).  

As SCV podem variar desde uma apresentação a uma visita de localidades via Google Earth, e até 

uma experiência de realidade virtual totalmente imersiva. Por isso, este termo tem uma grande variedade 

de interpretações e implicações. Assim, segundo Pugsley e colaboradores (2021) as SCV podem ser 

subdivididas em baseada na localização ou viagem temática. As baseadas na localização são as mais 

comparáveis a saídas de campo tradicionais e estão relacionadas com a geologia de uma área geográfica 

específica, enquanto as viagens temáticas vão visitar uma série de localidades seguindo um tema comum. 

Esta última permite que exemplos de classe mundial sejam visitados sem serem limitados pela logística 

das viagens.  

Segundo os autores, SCV podem ainda ser classificados de acordo com o nível de envolvimento do 

professor aquando da realização da saída. Esta tem um espetro de tipos de viagem que vai desde a 

utilização de tutores em tempo real até levar os alunos para um espaço imersivo permitindo-lhes explorar 

por si mesmos (Pugsley et al., 2021).  

Mesmo que não substituam o trabalho de campo real, as SCV oferecem uma valiosa experiência de 

campo indireta, incluindo a possibilidade de ver locais, marcos e formações geológicas que não são 

facilmente acessíveis, compreender a evolução de uma área de estudo, construir mapas geológicos e 

geomorfológicos, e muito mais. Além disso, podem também conter ligações para outros materiais 
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auxiliares, como documentos, mapas e guias de campo, dando assim a possibilidade ao aluno de explorar 

uma área ou local de interesse (Evelpidou et al., 2021a). 

Além de serem uteis na realização de uma saída à distância, as ferramentas usadas para as SCV 

podem também ser importantes no ato do planeamento da saída de campo, uma vez que, após o estudo 

da evolução geológica e geomorfológica de uma área, estas ferramentas podem ser usadas para escolher 

quais os lugares a visitar para a recolha de amostras, medições de características tectónicas e 

estratigráficas (Evelpidou et al., 2021a). 
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4. Metodologia de Investigação 

 

Este trabalho de investigação pode ser classificado como investigação-ação uma vez que o seu 

objetivo é a exploração reflexiva da utilização das SCV como recurso educativo, sendo uma investigação 

que usa a ação e a investigação simultaneamente num processo em espiral, como mostra a figura 3, 

alternando entre a ação e a reflexão critica (Coutinho, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Investigação-Ação 

 

A investigação-ação está situada numa perspetiva sócio crítica, uma vez que apresenta um cariz 

mais interventivo e transformador, centrado na reflexão crítica e que o professor faz da sua prática 

contribuindo para a resolução de problemas e planificação da implementação de alterações a esta 

(Coutinho, 2009). Assim, segundo Watts (1985), a investigação-ação é um processo de análise sistemática 

e profunda utilizando instrumentos de investigação.  

Esta análise pode ser dividida tendo em conta as estratégias utilizadas na recolha e análise de 

dados, podendo ser qualitativa ou quantitativa (Gay et al., 2012). Segundo Coutinho (2009), a 

investigação-ação utiliza uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos, com uma especial 

ênfase no método qualitativo, pelo que se pode afirmar que a investigação-ação é QUAL-quant. 

Ciclo 3 

Ciclo 2 

Ciclo 1 

Figura 3 - Esquema de espiral dos ciclos de Investigação-Ação 
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Para a realização desta análise será necessário ter em conta o tipo de instrumentos de recolha de 

dados que irá ser utilizados ao longo da investigação. Durante a investigação-ação os dados são 

recolhidos aquando da intervenção do professor-investigador, que reduz o processo a um sistema mais 

fácil de analisar, o que vai facilitar a reflexão por parte do professor-investigador (Coutinho, 2009).  

 

4.2 Instrumentos de investigação 

 

Como já referido acima, na metodologia investigação-ação o professor-investigador vai recolhendo 

dados à medida que realiza a sua intervenção. Para isso, existe um conjunto de técnicas e recolha de 

dados que podem ser baseadas na observação, conversação e na análise de documentos (Coutinho, 2009). 

De forma a não perturbar o bom funcionamento da aula optou-se por definir os instrumentos de 

investigação como instrumentos de avaliação. Desta forma, os instrumentos utilizados foram o teste 

diagnóstico, guião de campo, duas grelhas de observação, uma da saída de campo e uma da apresentação, 

e ainda um questionário, sendo elaborados pelo investigador, com a colaboração do professor orientador 

cooperante, e que foram validados e fidelizados antes da sua aplicação nas aulas.  

 

4.2.1 Teste diagnóstico 
 

Segundo Cohen e colaboradores (2017), o teste diagnóstico permite uma perceção das dificuldades 

e conhecimentos prévios dos alunos, servindo como indicador das ações subsequentes. Este instrumento 

deverá incluir itens de seleção, como escolha múltipla, questões de verdadeiro ou falso, de 

correspondência e ainda questões de resposta aberta, que irão avaliar o nível de conhecimento inicial dos 

alunos (Gay et al., 2012) 

Além disso o teste diagnóstico permite também avaliar os domínios de conhecimentos, resolução 

de problemas e de autonomia e comunicação que correspondem aos domínios de avaliação adotados 

pela escola onde decorreu o PES. 

Neste estudo foi construída uma prova dividida em 2 grupos, sendo o primeiro o grupo I mais 

focado no vulcanismo principal e nos seus riscos e benefícios, e o grupo II no vulcanismo secundário, 

paisagens vulcânicas e monitorização de vulcões.  
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Para trabalhar os diferentes domínios foram utilizados diversos tipos de perguntas. Para o domínio 

do conhecimento (C1) foram consideradas principalmente perguntas de escola múltipla e de 

correspondência, uma vez que não é necessário que o(a)s aluno(a)s elaborem respostas para mostrarem 

que são capazes de mobilizar e relacionar conceitos. Já para o de resolução de problemas (C2) foram 

incluídas na prova questões de resposta aberta para avaliar se o(a)s aluno(a)s são capazes de mobilizar 

técnicas e conceitos de outras áreas científicas para puderem responder ao problema colocado. Para o 

domínio da autonomia e comunicação (C3) foram também consideradas perguntas de resposta aberta 

que obrigam o(a)s aluno(a)s a comunicar e expressar as suas opiniões de forma eficiente. No quadro 3 é 

possível observar a estrutura geral da prova. 

Quadro 3 - Tabela da estrutura do teste diagnóstico com indicação do grupo, item, tipologia e domínio avaliado pertencente a 
cada pergunta 

 Item Tipo de Pergunta Domínio Avaliado 

Grupo 1 1 Escolha Múltipla C1 

2 Escolha Múltipla C1 

3 Escolha Múltipla C1 

4 Escolha Múltipla C1 

5 Escolha Múltipla C1 

6 Escolha Múltipla C1 

7 Correspondência C1 

8 Escolha Múltipla C2 

9 Resposta aberta C2 

Grupo 2 1 Correspondência C1 

2 Verdadeiro/Falso C1 

3 Resposta aberta C3 

4 Resposta aberta C3 

 

Todo o teste diagnóstico poderá ser consultado no apêndice II.  
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4.2.2 Guião de Campo 
 

A recolha de dados através de registos permite realizar uma avaliação mais adequada do 

desenvolvimento de um estudo, uma vez que, segundo Gay e colaboradores (2012), estes são fontes 

importantes de dados que podem ser usados pelo(a) professor(a)-investigador(a) como ponto de partida 

para discussões como os participantes do estudo, permitindo a recolha mais rigorosa das suas opiniões. 

O guião de campo terá como objetivo avaliar o aproveitamento da SCV por parte dos alunos. O 

guião de campo permite, para além da avaliação, orientar o trabalho dos alunos em cada uma das 

paragens, devendo, por isso, conter perguntas que possam guiar os alunos, promovam a sua interação 

com o meio e facilitem a discussão entre si (Orion, 1993). 

Neste estudo, o guião de campo foi elaborado com base na informação recolhida durante o 

processo de construção da SCV, para melhor orientar os alunos na realização das tarefas propostas, 

permitindo a concretização dos objetivos pretendidos. 

Este guião está organizado em duas partes: Parte 1 – Atividade Pré-Saída de Campo, e Parte 2 – 

Saída de Campo. A primeira parte foi planeada para ser realizada em contexto de sala de aula, tendo um 

carater mais teórico com o objetivo de caracterizar a Rota de Magalhães e dar a conhecer o tipo de 

vulcanismo observado nas diferentes paragens. Assim, esta parte está dividida em duas partes, sendo 

uma delas mais expositiva apresentando ao(a)s aluno(a)s os enquadramentos geológicos de cada 

paragem, e outra com questões de resposta aberta, correspondência e identificação, que remete os 

alunos para os conteúdos científicos abordados durante a SCV (Orion, 1993). 

A segunda parte do guião corresponde à SCV “Vulcanismo ao Longo da Rota de Magalhães”, e está 

organizada em quatro paragens principais: “As ilhas das Canárias”, “Cabo Verde”, “Arquipélago do Havai” 

e “As Filipinas”.  As questões relativas à primeira paragem têm como objetivo incentivar o(a)s aluno(a)s a 

observar e identificar estruturas relacionadas com o vulcanismo e os seus benefícios para a população. A 

segunda já o(a)s remete para a relação que se pode observar entre o tipo de cone vulcânico com o tipo de 

erupção. Já na terceira paragem, o(a)s aluno(a)s as questões ligam-se com as manifestações de 

vulcanismo secundário e os tipos de lava. Por fim, a última paragem, chama atenção para os principais 

riscos que estão relacionados com o vulcanismo. 

Também neste guião, o tipo de perguntas foi escolhido tendo em conta o domínio que se pretendia 

avaliar. Assim, a estrutura principal do guião pode ser observada no quadro seguinte (quadro 4). 
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Quadro 4 - Tabela da estrutura do guião de campo com indicação da parte, paragem, item, tipologia e domínio avaliado 
pertencente a cada pergunta 

 Item Tipo de Pergunta Domínio Avaliado 

Parte 1 

1 Resposta Aberta C2 

2 Correspondência C1 

3 Resposta curta C1 

Parte 2 

Ilhas das 

Canárias 

1 Resposta curta C1 

2 Indicar C1 

3 Seleção C1 

4 Desenho C1 

5 Resposta Aberta C2 

6 Resposta Aberta C3 

Arquipélago 

de Cabo 

Verde 

1 Resposta curta C1 

2 Indicar C1 

3 Resposta Aberta C2 

4 Resposta curta C1 

5 Resposta curta C1 

6 Resposta Aberta C2 

Arquipélago 

do Havai 

1 Resposta curta C1 

2 Indicar C1 

3 Resposta Aberta C2 

4 Resposta curta C1 

5 Seleção C1 

Filipinas 

1 Resposta curta C1 

2 Indicar C1 

3 Seleção C1 

4 Desenho C1 

5 Resposta Aberta C2 

6 Resposta Aberta C2 

7 Resposta Aberta C2 

 

O guião de campo completo está disponível para consulta no apêndice IV. 
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4.2.3 Grelhas de Observação 

 

Segundo Gay e colaboradores (2012), as grelhas de observação são um instrumento de recolha de 

dados que que pode ser usado em ambientes naturais. Desta forma o(a) investigador(a) pode retirar 

observações diretamente no local em vez de depender de testemunhos indiretos. Nesta técnica o 

investigador(a) necessita de fazer alguns juízos dos eventos a ser observados e introduzir os resultados 

numa escala de classificação. 

As grelhas usadas neste estudo encontram-se estruturadas sob a forma de rúbricas. Estas, como 

afirma Fernandes (2021), devem incluir todo um conjunto coerente e consistente de critérios que melhor 

traduza o que se acha desejável que o(a)s aluno(a)s aprendam, juntamente com descrições claras de 

níveis de desenvolvimento para cada um desses critérios. Estes devem ser acordados entre professor(a) e 

aluno(a)s, uma vez que as rúbricas apresentam, de forma clara, o que o(a)s aluno(a)s devem aprender e 

saber fazer.  

Para este estudo recorreu-se às grelhas de observação e rúbricas por serem mais eficientes na 

recolha de dados relativamente à aplicação de uma SCV em contexto de sala de aula. Assim, foram 

elaboradas duas grelhas que trabalham os vários domínios adotados pela escola onde decorreu a PES, em 

que para cada domínio foram selecionados descritores de níveis de desenvolvimento adequado para o 

domínio que se quer analisar. 

Ambas as grelhas desenvolvidas neste estudo, juntamente com os resultados obtidos, poderão ser 

consultadas no apêndice VI.  

4.2.4 Questionário 
 

Os questionários são instrumentos muito utilizados na investigação educacional uma vez que 

permitem colocar as mesmas questões a todos os indivíduos selecionados (Gall et al., 1996). Além disso 

fornece dados estruturados, muitas vezes numéricos, podendo ser administrados sem a presença do 

investigador e providenciando muitas vezes informação fácil de analisar (Cohen et al., 2013). 

No entanto, estes instrumentos são relativamente demorados de desenvolver, apresentam uma 

certa falta de sofisticação e um raio de dados recolhido e flexibilidade de resposta relativamente 

limitados (Cohen et al., 2013). 

Nesta investigação, o questionário desenvolvido teve como objetivo avaliar a recetividade dos 

alunos em relação á metodologia e estratégias de ensino utilizadas. 
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Este questionário (apêndice VII) foi baseado em nos trabalhos de Evelpidou e colaboradores (2021a, 

2021b) e Pugsley e colaboradores (2021), e inicia com uma pequena introdução explicando o seu objetivo 

e também dada a garantia de confidencialidade de todas as respostas dadas pelo(a)s aluno(a)s. No 

quadro seguinte estão indicadas todas as perguntas do questionário, assim como os objetivos e tipo de 

resposta (quadro 5).   

Quadro 5 - Estrutura do questionário com indicação do objetivo e tipologia de resposta pertencente a cada questão 

Questão Objetivo Tipo de Resposta 

Anteriormente, já tinhas 

realizado uma Saída de Campo 

Virtual? 

Verificar se os discentes já tinham tido 

contacto com o recurso educativo utilizado 
Sim/Não 

Como classificas a experiência 

de realizar uma Saída de Campo 

Virtual? 

Avaliar o grau de satisfação com a estratégia 

de ensino utilizada 
Escala de Likert 

Como classificas a dificuldade na 

realização da atividade? 
Avaliar a dificuldade da atividade Escala de Likert 

Como classificas esta atividade 

na ajuda da consolidação de 

aprendizagens sobre 

vulcanismo? 

Avaliar a ajuda desta estratégia de ensino na 

consolidação das aprendizagens 
Escala de Likert 

Qual(ais) as paragens que mais 

gostaste? 
Averiguar possíveis melhorias da atividade Resposta aberta 

Qual(ais) as paragens que 

menos gostaste? 
Averiguar possíveis melhorias da atividade Resposta aberta 

Que fase da atividade gostaste 

mais? 

Averiguar a preferência em relação aos 

recursos educativos utilizados 
Escolha múltipla 

Participarias numa segunda 

Saída de Campo Virtual? 
Avaliar a recetividade da SCV pelos discentes Sim/Não 

Que razões te levariam a 

participar numa outra Saída de 

Campo Virtual? 

Avaliar a recetividade da SCV pelos discentes Seleção 

Na tua opinião, as Saídas de 

Campo Virtuais poderão 

Apurar, se no entender dos discentes, as 

Saídas de Campo Virtuais poderiam substituir 
Sim/Não 
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substituir as verdadeiras Saídas 

de Campo? 

as verdadeiras Saídas de Campo 

Se não, porquê? 

Apurar, se no entender dos discentes, as 

Saídas de Campo Virtuais poderiam substituir 

as verdadeiras Saídas de Campo 

Resposta aberta 

 

4.2.5 Validade e Fidelidade dos Instrumentos 
 

De forma a garantir a qualidade dos dados obtidos e, consequentemente, da investigação, em 

todos os estudos o investigador deve sempre garantir a validade e fidelidade dos instrumentos de recolha 

de dados utilizados (Cohen et al., 2017). 

Segundo Coutinho (2009) a validade corresponde ao grau de precisão de um instrumento em 

relação ao que está a medir, permitindo uma interpretação mais adequada dos resultados obtidos. A 

fidelidade (ou fiabilidade) corresponde ao grau de consistência do instrumento, ou seja, independente 

mente do número de vezes utilizado, os mesmos indivíduos com os mesmos contextos vão sempre dar 

respostas semelhantes. 

Assim sendo, de forma a fidelidade e validade dos instrumentos utilizados na recolha de dados 

deste estudo, houve uma construção cuidada dos mesmos, tendo sido baseados em outros instrumentos 

já existentes, e depois foram analisados por um grupo de professores do grupo 520 (Biologia e Geologia) 

da escola onde foi aplicado o PI. 

 

4.3 Caracterização da amostra 

 

A investigação foi implementada com duas turmas de 7º ano de escolaridade pertencentes à escola 

onde foi desenvolvido o PES, sendo uma delas pertencente à direção de turma do professor orientador 

cooperante. Os alunos têm idades entre 12 e 13 anos, sendo um deles repetente, 2 são alunos que 

apresentam necessidades educativas especiais (NEE). De forma geral a amostra totaliza 27 alunos: 11 

rapazes e 16 raparigas. É importante salientar que no início de fevereiro do atual ano letivo um(a) 

aluno(a) veio transferido(a) de uma escola do Brasil para uma das turmas onde foi implementado a 

intervenção, sendo que segundo o próprio nunca teve contacto prévio com a geologia. Esta amostra é 
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classificada como amostra de conveniência uma vez que se trata de uma turma a cargo do núcleo de 

estágio da IPP, servindo apenas para obter indicadores dos domínios avaliados (Coutinho, 2009). 

Em relação às notas, as turmas são muito variadas e, em relação à avaliação do 1º período apenas 

um aluno teve nota negativa, sendo que essa nota é consequência da ausência das aulas e falta de 

componentes de avaliação por motivos de saúde.  

A escola está situada no meio urbano, sendo a escola central de um agrupamento de escolas num 

concelho do grande Porto. Esta abrange o 3º ciclo do ensino básico, o ensino secundário e o ensino 

profissional. Uma vez que apresenta prestígio a nível do ensino profissional, há muitos alunos habitantes 

de concelhos limítrofes que se inscrevem nesta escola. 

No ano letivo em que o estudo foi desenvolvido estava a ser aplicado pela primeira vez o projeto 

INOVAR+ no agrupamento, pelo que havia um regime diferente de avaliação focado em domínios de 

avaliação sugeridos pelo projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação 

Pedagógica (MAIA). 

 

4.4 Ética 

 

Uma vez que a investigação envolveu aluno(a)s que são menores de idade, foi necessário a criação 

de uma declaração de consentimento informado que foi preenchida pelos respetivos encarregados de 

educação. Esta declaração garante o sigilo dos dados, assim como a possibilidade de o encarregado de 

educação retirar o(a) aluno(a) do estudo se assim o entender. Foi também solicitado, oralmente, o 

consentimento dos alunos, não tendo sido aplicada qualquer penalização em termos avaliativos aos 

alunos que não participaram no estudo. (Apêndice VIII). 

A aplicação dos instrumentos de investigação descritos neste capítulo foi aprovada pela Comissão 

de Ética (CE) da FCUP, com o parecer Proc. CE2022/p18 que se encontra disponível no apêndice X. 
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5. Intervenção pedagógica 

 

Para poder responder ao problema e objetivos de investigação definidos no primeiro capítulo foi 

concebido um plano de intervenção (PI), que foi aplicado numa escola de 3º ciclo do ensino básico e 

ensino secundário situada na área metropolitana do Porto, com duas turmas do 7º ano de escolaridade. 

Assim, no presente capítulo apresenta-se a planificação e recursos didáticos utilizados nesta investigação, 

tal como a caracterização das aulas onde foi realizado o PI. 

5.1. Planificação e recursos didáticos 
 

Segundo Barroso (2013) a planificação de uma aula constitui um instrumento muito importante 

para a prática pedagógica uma vez que permite ao(a)s docentes organizar o seu trabalho, funcionando 

como guião onde estão inseridos de forma estruturada todos as atividades, recursos, competências e 

objetivos que o(a) professor(a) delimitou para uma determinada aula. 

A planificação desta intervenção, que pode ser consultada no apêndice I, teve por base o modelo 

de Orion (1993) que, como já explicado no capítulo anterior, baseia o seu planeamento em três grandes 

momentos: a Pré-Saída, a Saída de Campo, e o Pós-Saída. Assim, esta intervenção ficou divida em quatro 

momentos, a aplicação de um teste diagnóstico, uma aula de Pré-saida, a saída de campo, e por último a 

pós-saída. 

Para esta planificação foram também construídos vários recursos didáticos, sendo eles um teste 

diagnóstico (apêndice II), uma saída de campo virtual na plataforma Google Earth Web 

(https://bit.ly/3UkfeQI), uma apresentação em formato PowerPoint (apêndice III), um guião de campo 

(apêndice IV), uma ficha de trabalho (apêndice V) e por último um questionário final (apêndice VII). Por 

fim foram também elaboradas duas grelhas de observação, cujas rúbricas tiveram em conta a avaliação 

por domínios, como podem ser consultadas no apêndice VI. 

O teste diagnóstico for preparado com o objetivo de diagnosticar os conhecimentos do(a)s 

aluno(a)s sobre a temática do vulcanismo. Esta prova está dividida em dois grupos. O primeiro está 

focado no vulcanismo primário e os seus riscos e benefícios, onde os domínios de avaliação com mais foco 

foi o C1 e C2. Por sua vez, o grupo II trabalha o vulcanismo secundário, as paisagens vulcânicas e a 

importância da monitorização dos vulcões, sendo os domínios C1 e C3 os mais importantes. 

O recurso principal desta intervenção foi a SCV “Vulcanismo ao longo da Rota de Magalhães” que 

foi montada no Google Earth Web. Esta é composta por quatro paragens principais: as Ilhas das Canárias, 

https://bit.ly/3UkfeQI
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com sete pontos informativos, o Arquipélago de Cabo Verde, com cinco pontos, o Arquipélago do Havai, 

com dez pontos, e por último, as Filipinas com cinco pontos. Cada paragem encontra-se separada por 

uma pergunta de escolha múltipla relacionada com os pontos que observaram. 

Para a construção deste recurso foram consultadas as obras “The Geology of the Canary Islands” de 

Troll e Carracedo (2016), “Património Geológico da Ilha do fogo (Cabo Verde): Inventarização, 

Caracterização e Propostas de Valorização” de Alfama (2007),  “Report on the geology of the Philippine 

Islands” de Becker (1901), assim como os websites oficiais do Parque Nacional do Havai 

(https://www.nps.gov/havo/index.html), Geoparque de Lanzarote 

(https://geoparquelanzarote.org/geositios/) e o “Global Volcanism Program, Smithsonian Institution” 

(https://volcano.si.edu/). 

O guião de campo foi construído com base na informação recolhida durante a realização da SCV e 

encontra-se dividida em duas partes, a Parte I – Pré-Saída de Campo; e a Parte II – Saída de Campo Virtual. 

Este guião é constituído por itens de seleção (perguntas de escolha múltipla e correspondência) e 

perguntas de resposta aberta, elaborado com atenção à linguagem, imagens e esquemas para que se 

melhor adapte ao(a)s aluno(a)s. 

Foi também elaborado uma apresentação em PowerPoint para servir de apoio à aula de Pré-Saída, 

e uma ficha de trabalho de apoio ao Pós-Saída.  

 

5.2 Caracterização das aulas 

 

Esta intervenção foi aplicada em duas turmas do 7º ano de escolaridade e iniciou-se com a 

administração do teste diagnóstico que ocupou toda a primeira aula de 50 minutos de cada turma, em 

que o(a)s aluno(a)s beneficiram desse tempo para resolver a prova que também serviu de estudo uma vez 

que estes teriam um teste de avaliação na semana seguinte. De um modo geral foi um momento calmo e, 

apesar de algumas exceções, não foram colocadas muitas dúvidas. No fim da aula foi recolhida a prova 

para análise e correção por parte da professora-investigadora. 

A segunda aula foi dedicada ao momento Pré-Saída de Campo e decorreu por turnos, com uma 

duração de 50 minutos. Este momento teve como objetivo a redução do “espaço-novidade” constituído 

por fatores cognitivos, geográficos e psicológicos descritos por Orion (1993), permitindo a discussão de 

alguns conceitos básicos necessários e do funcionamento da saída. 

https://www.nps.gov/havo/index.htm
https://geoparquelanzarote.org/geositios/
https://volcano.si.edu/
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Para isso foi apresentado às turmas um PowerPoint onde foi sistematizado toda a informação 

relacionadas com a temática da saída, de maneira a contextualizar o(a)s aluno(a)s. De forma a diminuir os 

fatores geográficos, a apresentação inclui as localizações geográficas de cada paragem, assim como os 

seus respetivos enquadramentos geológicos. No que toca aos fatores cognitivos, foi colocado na 

apresentação ilustrações e detalhes sobre as estruturas a serem observadas e também informações sobre 

o funcionamento do Google Earth Web (figura 4). Por fim, para os fatores psicológicos foram também 

incluídos os objetivos da saída e foi relembrado ao horário e a sala para onde o(a)s aluno(a)s se teriam de 

deslocar para a saída. Ao longo de toda a apresentação a professora-investigadora teve o cuidado de 

interagir com as turmas de forma a motivar para a atividade a ser desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta aula terminou com o preenchimento da primeira parte do guião de campo e a sua respetiva 

correção, assim como a esclarecimento de dúvidas que foram levantadas pelos discentes. 

A SCV decorreu já fora do tempo letivo no mesmo dia da aula de Pré-Saída e teve a duração 

equivalente a três blocos de 50 minutos. O(a)s aluno(a)s deslocaram-se à sala onde decorreu com os seus 

respetivos computadores/tablets tendo sido disponibilizados por parte da professora-investigadora 

computadores ao(a)s aluno(a)s que não tiveram possibilidade de os levar. Foi também dada ao(a)s 

aluno(a)s a escolha de realizar a atividade de forma individual ou em grupo, sendo que os mesmos foram 

apontados para ajudar na organização do resto da intervenção. 

Figura 4 - Slide da apresentação referente ao funcionamento do Google Earth Web 
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Depois de organizado(a)s, o(a)s aluno(a)s abriram o ficheiro disponibilizado pela professora-

investigadora através da plataforma Google Classroom para iniciarem a atividade, sempre com o auxílio 

do guião de campo dado durante a Pré-Saída.  

Para começarem a saída os discentes necessitaram de responder a uma pergunta inicial relativa ao 

tipo de paisagens magmáticas observadas em Portugal que foram mencionadas em aulas anteriores 

(figura 5). Começaram então a saída seguindo os passos de Fernão de Magalhães iniciando nas “Ilhas das 

Canárias” onde observaram mais ao pormenor a ilha de Lanzarote, em especial o Parque Nacional de 

Timanfaya onde puderam identificar estruturas vulcânicas como caldeiras, hornitos, escoadas de lava, 

túneis, entre outras. De seguida passaram para a segunda paragem, “Arquipélago de Cabo Verde”, que se 

focou na Ilha do Fogo, com o seu cone vulcânico, caldeira, escoadas de lava e deposições de enxofre. Já 

na terceira paragem, “Arquipélago do Havai”, ao contrário das anteriores, o(a)s aluno(a)s puderam 

observar principalmente estruturas resultantes de vulcanismo secundário e tipos de lava característico da 

região. No final seguiram para “as Filipinas” onde conseguiram observar as paisagens vulcânicas 

características, como a disjunção prismática, cones, domos, lagoas, caldeiras, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo de toda a aula a professora-investigadora esteve ao dispor para guiar o(a)s aluno(a)s ao 

longo de toda a saída, esclarecendo qualquer dúvida que surgiu tanto em relação ao funcionamento da 

plataforma como em relação aos conteúdos temáticos. No final da SCV a professora-investigadora 

recolheu todos os guiões de campo para análise. 

A terceira e quarta aulas foram dedicadas ao momento de Pós-Saída. Estas foram realizadas 

também por turnos, que foram divididos em 2 grandes grupos tendo em conta os grupos da saída. Cada 

grupo, com a ajuda do guião de campo e também pesquisando na internet preencheu uma ficha de 

Figura 5 - pergunta inicial da SCV 
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identificação de um vulcão escolhido aleatoriamente e que foi observado na saída virtual. Este foi usado 

como base na realização de um poster para apresentar a toda a turma e pode ser consultado no apêndice 

V. 

A conclusão da atividade deu-se com a apresentação à turma dos posters realizados por cada grupo 

que foram analisados por todos tendo sido colocadas questões e discutidos os pontos fortes e os menos 

bons de cada grupo (figura 6). Estes serão possíveis consultar no apêndice IX e sua análise mais profunda 

será feita no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Foto representativa do momento de apresentação dos 
posters à turma. (Foto de autoria do professor orientador cooperante) 
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6. Resultados e Discussão 

 

Este capítulo será dedicado à análise e discussão dos dados obtidos durante a intervenção, 

recorrendo aos resultados obtidos em investigações prévias. Assim, este capítulo estará dividido em 

quatro subcapítulos, referentes à análise dos dados recolhidos através dos quatro instrumentos já 

descritos. 

 

6.1. Teste diagnóstico 

Como referido anteriormente, o PI iniciou-se com a aplicação de um teste diagnóstico, que se 

encontra no apêndice II, seguido da sua correção segundo o PCDA da escola onde foi realizada a 

intervenção. Assim, a classificação tem em conta três domínios de avaliação (C1, C2 e C3), cada um dos 

quais classificado numa escala de 0 a 100, em que cada questão tem uma cotação de 0 ou 8 valores, à 

exceção da pergunta 9 do grupo 1 e das perguntas 2, 3 e 4 do grupo 2, que têm cotações intermédias de 0 

a 8 valores, por serem questões de resposta aberta e verdadeiro ou falso. 

As cotações das questões do teste diagnóstico não têm utilidade prática, logo a análise será feita 

somente relativa a se o(a)s aluno(a)s obtiveram respostas certas, erradas ou incompletas. Assim, como 

podemos ver ao analisar o quadro 6, o(a)s aluno(a)s apresentaram algumas dificuldades na realização do 

teste diagnóstico, sendo que a média de respostas certas foi de apenas 49,00%, enquanto a de repostas 

erradas foi de 36,18%. Para melhor compreender estes dados, é necessário analisar cada grupo do teste. 

Quadro 6 - análise estatística dos resultados do teste diagnóstico 

 Total Média Desvio Padrão 

Respostas Certas 172 49,00% 7,407 

Respostas Erradas 127 36,18% 5,464 

Respostas incompletas 52 14,81% 6,721 

   

Começando pelo grupo 1, este trabalha os conteúdos relacionados com as manifestações primárias 

de vulcanismo, sendo constituído por 6 perguntas de escolha múltipla (perguntas de 1 a 6), 1 de 

correspondência (pergunta 7), 1 de completar (pergunta 8) e 1 de resposta aberta (pergunta 9), 

totalizando 9 questões. Ao analisar o gráfico da figura 7, é possível observar que o(a)s aluno(a)s 

apresentam mais dificuldades nas perguntas que não são de escolha múltipla, sendo essas as que 
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apresentam uma maior taxa de respostas erradas e incompletas, à exceção da pergunta 7 que equivale à 

pergunta de correspondência.  A pergunta com mais respostas erradas foi a pergunta 8, enquanto a 

pergunta com mais respostas incompletas foi a 9. 

Tendo em conta os domínios de avaliação, é de reparar que o(a)s aluno(a)s apresentam mais 

dificuldades no domínio C2, correspondentes às perguntas 8 e 9, sendo essas as perguntas com uma 

maior taxa de respostas erradas e incompletas. Já no que diz respeito ao domínio C1, não houve muitas 

dificuldades uma vez que a taxa de respostas corretas é superior à de respostas erradas, à exceção da 

pergunta 6. Esta pode ser devido ao facto de o(a)s aluno(a)s terem algumas dificuldades em diferenciar os 

tipos de atividade vulcânica e relacioná-los com as características da lava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo 2 trabalha os conteúdos relacionados com as manifestações de vulcanismo secundário e 

monitorização de vulcões, sendo constituído por 4 perguntas, 1 de correspondência (pergunta 1), 1 de 

verdadeiro e falso (pergunta 2), e 2 de resposta aberta (perguntas 3 e 4). Ao analisar o gráfico da figura 8, 

é de reparar que o(a)s aluno(a)s apresentaram uma maior dificuldade em resolver este grupo, notando-se 

uma menor taxa de respostas corretas comparativamente ao primeiro. A questão com maior número de 

respostas corretas foi a pergunta 1. Observa-se também que a pergunta com maior taxa de respostas 

erradas é a pergunta 3, enquanto com maior taxa de respostas incompletas é a pergunta 2. Este último 

resultado deve-se ao facto de o(a)s aluno(a)s terem uma certa dificuldade em diferenciar os métodos de 

monitorização de um vulcão dos que permitem minimizar riscos. 
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Figura 7 - Gráfico representativo das respostas certas, erradas e incompletas do grupo 1 do teste 
diagnóstico 
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Mais uma vez, o domínio em que o(a)s aluno(a)s tiveram menos dificuldades neste grupo é o C1, 

correspondente às duas primeiras perguntas e o domínio no qual apresentaram mais dificuldades foi o C3, 

relativo à pergunta 3 uma vez que foi a pergunta com maior taxa de respostas erradas e nenhuma 

resposta correta. Relativamente ao C2, também é visível uma grande dificuldade sendo que a taxa de 

respostas erradas e incompletas também é relativamente elevada. Sendo assim, nota-se uma grande 

dificuldade na capacidade do(a)s aluno(a)s exprimirem as suas ideias e opiniões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma geral, os resultados do teste diagnóstico mostram que o(a)s aluno(a)s apresentam 

uma maior dificuldade em responder ao grupo 2, notando-se uma certa dificuldade com os conteúdos 

ligados ao vulcanismo secundário e monitorização e minimização dos riscos vulcânicos, do que com os 

conteúdos das manifestações primárias. Além disso, como já foi referido acima, também se observa uma 

maior dificuldade nos domínios C2 e C3, correspondentes às questões de resposta aberta. Esta pode estar 

relacionada com o facto de o(a)s aluno(a)s terem dificuldade não só em ler e interpretar as perguntas de 

forma correta, mas também em organizar as suas ideias de forma a construir uma resposta adequada à 

pergunta. 
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Figura 8 - Gráfico representativo das respostas certas, erradas e incompletas do grupo 2 do teste 
diagnóstico 
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6.2 Guião de Campo 
 

Ao longo dos momentos de “Pré-viagem” e “Saída de Campo” desta SCV, o(a)s aluno(a)s estiveram 

a preencher um guião de campo. Este, tal como ocorreu com o teste diagnóstico foi corrigido tendo em 

conta os três domínios de avaliação. Também como no teste diagnóstico, a cotação das perguntas do 

guião de campo não tem utilidade prática. Assim, esta análise será focada apenas se o(a)s aluno(a)s 

conseguiram responder de forma correta às questões colocadas, ou se responderam de forma incorreta 

ou não responderam, assim como serão também analisado o conteúdo das respostas. 

Ao analisar o quadro 7, é possível observar que a média de respostas corretas ultrapassa os 60%, 

enquanto ambas as de respostas erradas e não respostas não chegam aos 10%. Isto indica que, de uma 

forma geral, houve algumas dificuldades no preenchimento do guião de campo, apesar de a maioria das 

respostas dadas terem sido corretas. Para melhor compreender estes resultados é importante analisar em 

mais profundidade cada parte do guião. 

Quadro 7 - análise estatística das respostas do guião de campo 

 Total Média Desvio Padrão 

Respostas Certas 449 61,59% 7,411779 

Respostas Incompletas 166 22,77% 7,236147 

Respostas Erradas 61 8,37% 3,601203 

Não respondeu 53 7,27% 3,966024 

 

Pré-Viagem 

A primeira parte do guião, como já referido anteriormente, corresponde à aula de Pré-Viagem. Esta 

é constituída por 3 questões, 1 de resposta aberta, 1 de correspondência e 1 de legendar. Como se pode 

ver ao analisar o gráfico da figura 9, de forma geral, as respostas dadas foram corretas. No entanto, a 

pergunta 1 é a única que apresenta respostas incompletas enquanto na pergunta 2 aparecem respostas 

erradas. É necessário reparar que esta parte do guião de campo foi corrigida oralmente após o 

preenchimento por parte do(a)s aluno(a)s. Isto quer dizer que grande parte do(a)s aluno(a)s apresenta 

dificuldade em escrever as respostas de forma correta. 
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A segunda parte do guião de campo, corresponde à parte que foi preenchida ao longo da SCV. Esta 

está dividida em 4 paragens principais: “Ilhas das Canárias”, “Arquipélago de Cabo Verde”, “Arquipélago 

do Havai” e “Filipinas”. 

“Ilhas das Canárias”  

Começando por analisar a primeira paragem, através do gráfico da figura 10, podemos ver que de 

uma maneira geral não houve muitas dificuldades em termos do domínio do C1, relacionadas com as 

perguntas 1, 2, 3 e 4, uma vez que são as que apresentam mais respostas corretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Gráfico representativo das respostas corretas, erradas, incompletas e não respostas da 
parte de Pré-Viagem do Guião de Campo 

Figura 10 - Gráfico representativo das respostas corretas, erradas, incompletas e não respostas da 
paragem "Ilhas das Canárias" do Guião de Campo 
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A pergunta 3 teve como objetivo identificar as estruturas que podem ser observadas ao longo da 

paragem. Como se pode observar nos quadros 8 e 9, todo(a)s o(a)s aluno(a)s conseguiram identificar pelo 

menos uma estrutura, sendo que as que melhor conseguiram identificar foram o “cone vulcânico” e a 

“caldeira”, enquanto que o “túnel vulcânico” foi a que menos identificaram. 

 

Quadro 8 – Tabela representativa do número de alunos e as estruturas vulcânicas identificadas na paragem “Ilhas das Canárias” 

Estruturas 
Cone 

vulcânico 
Caldeira 

Escoadas 
de Lava 

Hornito 
Túnel 

vulcânico 

Nº alunos 23 20 12 14 9 

 

 

Quadro 9 - Tabelas representativa do número de alunos e o número de estruturas vulcânicas identificadas na paragem "Ilhas das 
Canárias" 

Nº 
estruturas 

identificadas 
0 1 2 3 4 5 

Nº alunos 0 3 6 7 6 5 
 

Em termos dos domínios C2 e C3 correspondente às perguntas 5 e 6 respetivamente, podemos ver 

uma grande predominância de respostas incompletas em relação às corretas, erradas ou não respostas. 

Em relação à pergunta 5, o(a)s aluno(a)s teriam de indicar qual a estrutura associada ao vulcanismo 

secundário que podiam observar nesta paragem e, também, explicar a sua formação. De uma forma geral, 

a maioria conseguiu identificar a estrutura. No entanto, já não conseguiram explicar como esta se forma. 

Na questão 6, que trabalha o domínio C3, o(a)s aluno(a)s tinham de referir, justificando a sua resposta, 

qual o principal benefício do vulcanismo na ilha. No quadro 10, podemos as respostas dadas que foram 

consideradas corretas. 

Quadro 10 - Tabela referente às respostas dadas pelo(a)s aluno(a)s na pergunta 6 da paragem "Ilhas das Canárias" 

Aluno 1 

“O benefício é o turismo, porque os geiseres 

atraem turistas que ao irem vê-los acabam por 

contribuir para a economia local.” 

Aluno 4 
“O principal benefício é a agricultura pois tem 

terras muito férteis.” 

Aluno 12 
“Turismo, devido às suas paisagens e 

manifestações vulcânicas atraem muitos turistas.” 
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Aluno 23 

“O turismo devido as maravilhosas estruturas 

vulcânicas existentes nessa zona. (túnel vulcânico, 

geiseres, hornitos, malpaís, etc.).” 

Aluno 24 
“Turismo, porque atrai várias pessoas para o seu 

país.” 

Aluno 27 

“As áreas cobertas pela areia vulcânica e cinzas 

finas tornaram-se férteis e as plantas começaram a 

crescer. Um provável resultado da capacidade 

deste material de absorver e reter humidade.” 

 

Nesta pergunta não havia apenas uma única resposta correta, pelo que, o mais importante era a 

forma como justificavam a sua escolha. Como se pode ver no quadro acima, de modo geral o(a)s aluno(a)s 

escolheram dois benefícios, a agricultura e o turismo. Destaca-se o(a) aluno(a) 1, que obteve maior 

cotação, seguido do aluno(a) 12. Os restantes tiveram cotação mais baixa, apesar de serem respostas 

minimamente corretas e aceitáveis.  Para analisar este quadro em conjunto com o gráfico da figura 10, é 

importante ter em conta que apenas as respostas que tinham justificação é que foram consideradas 

corretas, uma vez que a maioria do(a)s aluno(a)s só indicou o benefício sem explicação, pelo que não 

estão representadas no quadro. À exceção do(a) aluno(a) 27 que não teve cotação, uma vez que apesar 

de não ter referido informação incorreta, não respondeu à questão colocada. Estes resultados indicam-

nos que o(a)s aluno(a)s apresentam certas dificuldades em conseguir justificar as suas ideias com os 

conhecimentos adquiridos anteriormente, assim como também certas dificuldades em ler e interpretar a 

pergunta, como se pode ver pelo(a) aluno(a) 27 e também por todo(a)s o(a)s que não justificaram a 

resposta. 

“Arquipélago de Cabo Verde” 

As perguntas associadas à paragem “Arquipélago de Cabo Verde” tiveram como objetivo remeter 

o(a)s aluno(a)s para a relação que se pode observar entre o tipo de cone vulcânico e o tipo de erupção, 

tendo sido avaliados apenas os domínios C1 e C2. Ao analisar o gráfico da figura 11, observamos que, 

mais uma vez, o domínio em que o(a)s aluno(a)s tem mais facilidade é o C1, correspondente às perguntas 

1, 2, 4 e 5, uma vez que apresentam mais respostas corretas. 
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A pergunta 4, tal como a terceira pergunta da paragem anterior, tinha o objetivo de identificar as 

estruturas vulcânicas que podiam ser observadas nesta paragem. No entanto, esta é uma resposta aberta 

em vez de seleção como a anterior. Ao observar os quadros 11 e 12, percebemos que a maioria do(a)s 

aluno(a)s conseguiu identificar pelo menos uma estrutura. No entanto 4 do(a)s aluno(a)s não 

identificaram nenhuma estrutura, pelo que tiveram uma resposta errada. De um modo geral, a estrutura 

que suscitou mais dificuldade foi a “escoadas de lava”, uma vez que apenas 5 aluno(a)s puderam 

identificá-la, enquanto a “caldeira” e o “cone vulcânico” foram identificados pela maioria sem dificuldade.  

Quadro 11 - Tabela representativa do número de alunos e as estruturas vulcânicas identificadas na paragem “Arquipélago de 
Cabo Verde" 

Estrutura Caldeira Cone Vulcânico Escoada de Lava 

Nº alunos 19 22 5 

 

Quadro 12 - Tabela representativa do número de alunos e o número de estruturas vulcânicas identificadas na paragem 
“Arquipélago de Cabo Verde" 

Nº estruturas 

identificadas 
0 1 2 3 

Nº alunos 4 3 15 5 
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Figura 11 - Gráfico representativo das respostas corretas, erradas, incompletas e não respostas da 
paragem "Arquipélago de Cabo Verde" do Guião de Campo 
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Em relação ao domínio C2, correspondente às perguntas 3 e 6, mais uma vez vemos a 

predominância de respostas incompletas e erradas. Em relação à pergunta 3, o(a)s aluno(a)s tinham de 

descrever o tipo de cone vulcânico que observavam na paragem. Quase todos conseguiram descrever o 

tipo de base e vertentes do cone. No entanto, apenas 10 fizeram uma descrição completa do que 

observaram. Um exemplo de uma resposta considerada correta, dado pelo(a) aluno(a) 18, “Base larga e 

vertentes muito pouco inclinadas. A forma da ilha é um cone assimétrico cujo centro está deslocado para 

nordeste.”. Já na pergunta 6, era preciso descrever o tipo de erupção vulcânica que ocorreu naquela zona. 

Esta foi a pergunta que teve mais respostas erradas, o que indica que, tal como ocorreu com a pergunta 6 

do grupo 1 do teste diagnóstico, o(a)s aluno(a)s continuam com dificuldade em diferenciar os tipos de 

atividade vulcânica. 

Arquipélago do Havai 

Como já foi referido no capítulo 4 deste relatório, as perguntas da terceira paragem dizem respeito 

às manifestações de vulcanismo secundário e os tipos de lava, sendo que o domínio mais avaliado foi o C1. 

No gráfico da figura 12, é notável a ausência total de respostas erradas, ou seja, no geral não houve 

dificuldades em resolver as perguntas desta paragem. No entanto, as últimas três perguntas apresentam 

uma grande taxa de respostas incompletas.  
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Figura 12 - Gráfico representativo das respostas corretas, erradas, incompletas e não respostas da 
paragem "Arquipélago do Havai" do Guião de Campo 
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A pergunta 4 pretendia que o(a)s aluno(a)s indicassem os dois tipos de lava que se podia observar. 

Como se pode ver no gráfico, apesar de uma pequena maioria ter conseguido identificar os dois tipos de 

lava, uma grande parte não conseguiu, sendo que muitos mostraram confusão em relação ao facto de 

haver dois nomes para o mesmo tipo de lava, como por exemplo, lava encordoada ou “pahoehoe”. 

A pergunta 5 pedia para o(a)s aluno(a)s identificarem as estruturas ligadas ao vulcanismo 

secundário que podiam observar. Como se pode ver nos quadros 13 e 14, todo(a)s conseguiram 

identificar pelo menos uma estrutura, sendo o “geiser” a estrutura que foi mais identificada e as 

“sulfataras” as menos identificadas. Esta última observação mostra-nos que o(a)s aluno(a)s ainda têm 

alguma dificuldade em diferenciar entre fumarolas, mofetas e sulfataras, o que se poderá dever ao facto 

da principal diferença entre estes ser o tipo de gás que é libertado, e este não pode ser observado sem 

estar no local, o que se enquadra na ideia de Evelpidou e colaboradores (2021), de que as SCVs não 

conseguem recriar certos sentidos como a audição, olfato, tato e também paladar, que também são 

importantes para a identificação de certas estruturas geológicas. 

Quadro 13 - Tabela representativa do número de alunos e as estruturas vulcânicas identificadas na paragem “Arquipélago do 
Havai” 

Estruturas Geiseres Sulfataras 
Fontes 

Quentes 
Fumarolas 

Nº aluno 24 10 19 14 

 

Quadro 14 - Tabela representativa do número de alunos e do número de estruturas vulcânicas identificadas na paragem 
“Arquipélago do Havai” 

Nº estruturas 

identificadas 
0 1 2 3 4 

Nº alunos 0 7 6 4 10 

 

Nesta paragem, o domínio C2 correspondeu apenas à pergunta 3, onde o(a)s aluno(a)s teriam de 

nomear todos os cinco vulcões que puderam observar, assim como indicar a respetiva data da sua última 

erupção. Como se pode ver pelo gráfico da figura 12, esta questão foi a segunda que teve mais respostas 

incompletas. Isto deve-se ao facto de a maioria ter apenas indicado o nome dos vulcões e não a data da 

última erupção, o que nos indica que não leram com atenção o enunciado da questão e só responderam à 

parte inicial. 
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Filipinas 
A última paragem teve como foco principal os riscos associados ao vulcanismo e, tal como nas 

paragens anteriores foi avaliado dois domínios de avaliação, C1 e C2. No gráfico da figura 13, observa-se 

que de um modo geral nesta paragem não houve muitas dificuldades, uma vez que há maior taxa de 

respostas corretas do que incompletas ou erradas, à exceção da pergunta 3, onde o número de respostas 

incompletas é maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pergunta 3 teve como objetivo identificar as estruturas que podem ser observadas ao longo desta 

paragem. Como se pode ver pelos quadros 15 e 16, todo(a)s o(a)s aluno(a)s conseguiram identificar pelo 

menos uma estrutura, sendo que a maioria só conseguiu identificar 1 estrutura. A mais frequentemente 

identificada foi a “disjunção prismática” com 20 aluno(a)s, seguido da “caldeira” e “domo vulcânico” com 

16, enquanto a “lagoa” foi identificada apenas por 13 aluno(a)s. 

 

Quadro 15 - Tabela representativa do número de alunos e as estruturas vulcânicas identificadas na paragem “Filipinas” 

Estrutura Caldeira 
Domo 

Vulcânico 
Cone 

vulcânico 
Lagoa 

Disjunção 
Prismática 

Nº alunos 16 16 15 13 20 
 

25
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26

20

13

20

0 0

17

0

7 7

4

0 0 1 0 0

7

22

12

0 1 0 0 1

0
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Paragem 4: "Filipinas"

corretas incompletas erradas não respondeu

Figura 13 - Gráfico representativo das respostas corretas, erradas, incompletas e não respostas da 
paragem "Filipinas" do Guião de Campo 
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Quadro 16 - Tabela representativa do número de alunos e do número de estruturas vulcânicas identificadas na paragem “Filipinas” 

Nº 
estruturas 

identificadas 
0 1 2 3 4 5 

Nº alunos 0 11 1 2 4 9 
 

O domínio C2 corresponde às perguntas 5, 6 e 7. Como se pode ver pela análise do gráfico acima, 

no geral não houve muitas dificuldades, uma vez que o número de respostas corretas nas três questões é 

superior às restantes, no entanto é na pergunta 6 que surge o maior número de respostas erradas. Nesta 

questão, o(a)s aluno(a)s teriam de descrever qual o tipo de erupção que ocorreu no vulcão Taal. No 

quadro 17, estão representadas algumas das respostas mais representativas dadas pelo(a)s aluno(a)s. 

 

Quadro 17 - Tabela referente às respostas mais representativas dadas pelo(a)s aluno(a)s à pergunta 6 da paragem "Filipinas" 

Aluno 6 
“O vulcão Taal teve uma erupção explosiva, pois 
libertou fumos e piroclastos.” 

Aluno 7 
“Vulcão Taal teve uma erupção explosiva com a 
emissão de cinzas tóxicas e de uma nuvem 
ardente.” 

Aluno 10 “Explosiva.” 

Aluno 22 

“O tipo de erupção em Taal foi explosiva, houve 
emissão de cinzas tóxicas, lavas e uma 
tempestade de relâmpagos gerados pela enorme 
nuvem de cinza.” 

Aluno 26 
“O vulcão lançou fumos e piroclastos até uma 
distância de 15 km. Esta erupção chama-se mista.” 

 

Analisando o quadro, destaca-se o(a)s aluno(a)s 7 e 22 que tiveram a maior cotação, apesar de o(a) 

aluno(a) 22 ter uma cotação ligeiramente menor devido à resposta não estar bem formulada, já que 

mencionaram corretamente a emissão de nuvens ardentes que são características das erupções 

explosivas. Já o(a) aluno(a) 6 falhou em mencionar a emissão nuvem ardente pelo que teve uma cotação 

mais baixa. Em relação aos aluno(a)s 10 e 26, o(a) primeiro(a) apenas indicou qual o tipo de erupção sem 

a descrever, logo a resposta teve de ser considerada incompleta, enquanto o(a) segundo(a) apesar de ter 

descrito a erupção mais ou menos correta, falhou em dar o nome correto, pelo que a resposta foi 

considerada incorreta. Isto quer dizer que este(a) aluno(a), assim como todo(a)s que deram respostas 

semelhantes apresentam dificuldades em diferenciar os tipos de atividade uns dos outros, principalmente 

entre a atividade mista e explosiva.      
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Para conclusão da análise da segunda parte deste guião, é importante ainda referir que as 

perguntas 1 e 2 eram idênticas para todas as paragens e correspondiam ao domínio C1. A primeira 

pergunta pedia para indicar as coordenadas geográficas das paragens e, como se pode ver nos gráficos 

das figuras 10, 11, 12 e 13, de uma forma geral, todo(a)s o(a)s aluno(a)s não tiveram dificuldades em 

encontrar as coordenadas no Google Earth Web, uma vez que já tinham realizado um exercício 

semelhante numa outra disciplina. Já na pergunta 2, muitos alunos não fizeram o exercício, o que pode 

ser devido ao facto de como o guião foi impresso a preto e branco muito(a)s aluno(a)s não conseguiram 

ver a questão e acabaram por a avançar.  

Além disso, como analisado anteriormente, cada paragem continha uma pergunta com o objetivo 

de identificar estruturas geológicas e, de um modo geral, o(a)s aluno(a)s conseguiram identificar as 

estruturas mais características do vulcanismo, como os cones vulcânicos, caldeiras, domos, entre outras, 

com uma certa facilidade, que também está ilustrada nos trabalhos de Çaliskan (2011) e Barth e 

colaboradores (2022), devido à vantagem que o Google Earth Web apresenta de poder observar imagens 

em diferentes ângulos ou escalas, assim como adicionar vídeos ou hiperligações que permite ao(a)s 

aluno(a)s observar melhor as estruturas do que comparado com uma simples apresentação.   

Por fim, a análise geral do guião, permite-nos observar que de uma forma geral, os alunos tiveram 

uma melhoria em relação aos resultados do teste diagnóstico, principalmente nos conteúdos 

relacionados com o vulcanismo secundário e riscos associados ao vulcanismo. Adicionalmente, tal como 

se verifica no teste diagnóstico, o(a)s aluno(a)s têm uma avaliação melhor no domínio C1 do que nos 

domínios C2 e C3, no entanto, observa-se uma grande melhoria em relação ao C2, uma vez que a taxa de 

respostas corretas é maior do que na prova diagnóstica. Estes resultados vão ao encontro do estudo de 

Sriarunrasmee e colaboradores (2015), que afirmam que as SCV permite trabalhar a capacidade de 

recolha de informação e pensamento crítico no(a)s aluno(a)s, promovendo o desenvolvimento de 

competências ligadas ao raciocínio e resolução de problemas.    

 

6.3 Grelhas de observação 

 

Como referido no capítulo 4, com o objetivo de fazer uma recolha de dados mais aprofundada para 

este estudo, foram também construídas duas grelhas de observação, uma aplicada durante a saída virtual 

e uma para a apresentação dos pósteres realizados pelo(a)s aluno(a)s que podem ser consultadas, tal 

como as suas respetivas rúbricas, no apêndice VI. Cada rúbrica tem um nível que varia entre 1 e 4. 
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Ao analisar o gráfico da figura 14, correspondente à grelha aplicada durante a SCV, é possível 

observar a predominância dos níveis 3 e 4 em todos os domínios, principalmente no domínio C4 onde 

todo(a)s o(a)s aluno(a)s obtiveram nível 4. Neste domínio, em relação ao critério “empenho”, o(a)s 

aluno(a)s gostam e sentem-se motivado(a)s em realizar a SCV, mostrando assim entusiasmo e empenho 

na atividade (Zhao et al., 2020). Já no critério “ajuda mútua”, esta atividade promove o desenvolvimento 

do espírito de equipa por parte do(a)s aluno(a)s, uma vez que, como observado durante a SCV grande 

maioria do(a)s aluno(a)s juntaram-se em grupos e realizaram as atividades em conjunto ajudando-se 

mutuamente, principalmente relativamente a como trabalhar com o programa  (Evelpidou et al., 2021a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se também uma melhoria nos domínios C2 e C3 em relação ao teste diagnóstico, com a 

maioria do(a)s aluno(a)s a obter nível 3 e 4. No que diz respeito ao C3, ao observar o gráfico, é possível 

verificar uma das limitações das saídas virtuais, que é a não familiaridade e dificuldade que algun(a)s 

aluno(a)s revelaram em manusear o programa, pelo que não conseguiram ser completamente autónomos 

na realização da atividade (Bai & Lavin, 2014). 

A última parte do PI consistiu na apresentação à turma dos pósteres realizados em grupo. Ao 

analisar o gráfico da figura 15, observa-se que apesar de em geral os resultados terem sido razoáveis, 

existe uma clara diferença em relação à grelha da SCV. Nesta parte observa-se uma diminuição clara de 

níveis 4 assim como o aparecimento de nível 1, principalmente relacionado com o domínio C4. Neste, 

o(a)s aluno(a)s mostraram uma falta de vontade em trabalhar em conjunto durante a realização do poster, 

que foi revelado durante as apresentações devido à falta de articulação existente entre os elementos de 
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Figura 14 - Gráfico representativo dos resultados da observação da SCV 
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cada grupo, principalmente nos grupos 6 e 4 que foram os únicos com nível 1 nesses critérios. No 

apêndice IX é possível consultar alguns dos pósteres realizados pelos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar os resultados grupo a grupo, através do quadro 18, observa-se que, de uma forma geral, 

o que esteve melhor foi o grupo 8 uma vez que foi o único a conseguir um nível 4 no domínio C4, 

mostrando que todos trabalharam e colaboraram na realização do póster, apesar de necessitarem de 

melhorar a articulação entre os membros. Este grupo perde nos critérios de “criatividade e originalidade”, 

mas conseguiu responder corretamente a grande parte das perguntas colocadas pelos professores, e na 

maioria das vezes conseguiram captar a atenção através de um discurso audível e claro. No entanto é 

necessário trabalhar mais nos domínios C1 e C3 já que não conseguiram alcançar o nível 4.    

Quadro 18 - Resultados da avaliação por domínios resultante da observação das apresentações dos grupos 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 

C1.1 3 3 2 3 2 3 3 3 
C1.2 2 3 3 3 3 3 2 3 
C3.1 2 2 3 3 2 2 3 3 
C3.2 4 4 4 4 4 4 4 4 
C3.3 2 3 3 3 2 2 3 3 
C4.1 3 3 3 1 2 1 4 3 
C4.2 3 3 3 1 2 1 3 2 
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Figura 15 - Gráfico representativo dos resultados da observação das apresentações 
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Outro grupo que também se destaca, porém pela negativa, é o grupo 5. Ao analisar o quadro, 

verificamos que é o único grupo com nível 2 nos três domínios de avaliação. Em relação ao domínio C1, o 

grupo não foi capaz de responder às perguntas colocadas pelo(a)s professor(a)s, revelando uma falta de 

conhecimento que acabou também por afetar a postura durante a apresentação. Esta foi caracterizada 

principalmente pela leitura por parte de quase todos os elementos do grupo, com voz baixa e monótona, 

não conseguindo captar a atenção de todo(a)s os que estavam a assistir. Também foi um dos grupos que 

perdeu mais no domínio C4, revelando um trabalho de grupo fraco, o que pode indicar que estes 

elementos não sejam os melhores para trabalhar em grupo. É importante ter ainda em conta o facto de 

que este grupo foi o que mostrou menos interesse durante a realização do póster, tendo havido muitos 

momentos de distração e conversas que fugiam da temática das aulas. 

Ainda relativamente ao domínio C4, é importante analisar a avaliação dos grupos 4 e 6. Como se 

pode verificar no quadro, ambos os grupos apresentam uma capacidade de trabalho de grupo muito fraca, 

tendo recebido nível 1 nos dois critérios que foram avaliados. No entanto, os motivos são quase opostos. 

No que diz respeito ao grupo 4, um dos elementos não deixou os restantes membros trabalhar no póster, 

enquanto no grupo 6 foi um dos elementos que foi obrigado a fazer o póster sozinho(a) porque os outros 

não quiseram ajudar.  Ambos os casos indicam que, tal como o grupo 5, os elementos não são os mais 

indicados para trabalhar em grupo. 

Para concluir a análise das duas grelhas de observação, é notável a diferenças nos resultados 

obtidos na apresentação e durante a realização da SCV. Ao analisar os gráficos das figuras 14 e 15, 

constatamos que durante a saída há predomínio de níveis 3 e 4 e ausência de nível 1, enquanto na 

apresentação os níveis 2 e 3 são os mais dominantes. Isto indica que o(a)s aluno(a)s apresentaram mais 

dificuldade nesta última parte, principalmente em relação ao domínio C4. 

 

6.4 Questionário 
 

De forma a avaliar a recetividade do(a)s aluno(a)s em relação à utilização da SCV com recurso ao 

Google Earth Web como recurso educativo, foi empregue um questionário de 9 questões que se encontra 

descrito no capítulo 4 deste relatório. A realização deste questionário foi feita de forma anónima e 

completamente voluntária, tendo sido preenchido por 26 alunos, ou seja, cerca de 96% da amostra total. 

Este questionário pode ser encontrado no apêndice VII. 
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Ao observar os gráficos da figura 16 correspondente às respostas das questões Q1 e Q8, verifica-se 

que, surpreendentemente, apesar da maioria dos aluno(a)s inquirido(a)s (n=19; 73,1%) nunca ter 

realizado uma SCV, 26,9% (n=7) afirma ter feito pelo menos uma ao longo do seu percurso escolar. E 

cerca de 80% (n=21) aceitaria participar numa segunda SCV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à pergunta Q7, “Que razões te levariam a participar numa outra Saída de Campo 

Virtual”, como se pode ver pelo gráfico da figura 17, 68% (n=17) do(a)s inquirido(a)s assinalaram a 

possibilidade de visitar lugares mais remotos, 44% (n=11) a fácil utilização da plataforma utilizada e 32% 

(n=8) do(a)s a redução do cansaço físico e a redução do tempo de viagem. Referiram também como 

razões o custo reduzido (n=5, 20%) e a utilização de funções pouco usadas no Google Earth Web (n=1, 4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas questões Q2, Q3 e Q4 foi pedido aos alunos para classificarem a experiência de realizar uma 

SCV através de uma escala de Likert. Analisando os gráficos da figura 18, verifica-se uma avaliação positiva 

Q1 Q8 

Figura 16 - Gráfico representativo das respostas às questões Q1 e Q8 do questionário 

Figura 17 - Gráfico representativo das respostas à questão Q9 do questionário 
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do(a)s aluno(a)s, com 72% (n=18) a avaliar a atividade como muito interessante. No entanto, apesar desta 

avaliação positiva, como se pode observar no gráfico da questão Q3, o(a)s aluno(a)s de uma forma geral 

sentiram alguma dificuldade em realizar a SCV, sendo que apenas 48% (n=12) consideraram a atividade 

fácil ou muito fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao efeito da atividade na ajuda da consolidação de aprendizagens relacionadas com o 

vulcanismo, como se pode ver através do gráfico da figura 19, todo(a)s o(a)s aluno(a)s consideraram que 

a SCV os ajudou de certa forma a consolidar as aprendizagens, sendo que a maioria (n=14, 56%) 

considerou que ajudou muito e 24% (n=6) que ajudou bastante. Estes resultados vão ao encontro do 

estudo de Evelpidou e colaboradores (2021b), onde afirma que o uso da plataforma Google Earth Web 

pode dar ao(s)s aluno(a)s a capacidade de ver as paragens em 3 dimensões, ajudando assim na 

compreensão do seu arranjo espacial quase como se estivessem presentes no local, o que lhes permite 

observar e identificar melhor as estruturas geológicas comparado com se estivessem a ver apenas 

fotografias. 

 

Q2 

Q3 

Figura 18 - Gráficos representativos das respostas às questões Q2 e Q3 do questionário 
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As questões Q5 e Q6 tiveram como objetivo saber quais as paragens da SCV que o(a) aluno(a)s mais 

apreciaram ou não. Através da análise do quadro 19, considera-se que a paragem de que o(a)s aluno(a)s 

mais gostaram foi a paragem “Filipinas”, escolhida por 32% (n=8) do(a)s inquirido(a)s, seguido do 

“Arquipélago do Havai” com 24% (n=6). A paragem de que o(a)s aluno(a)s menos gostaram foi as “Ilhas 

das Canárias” que, curiosamente, também foi escolhida por 32% (n=8) do(a)s aluno(a)s, seguida da 

paragem “Arquipélago de Cabo Verde” com 16% (n=5). Já 5 aluno(a)s (20%) afirmaram que gostaram de 

todas as paragens. 

Quadro 19 - Tabela representativa das respostas dos discentes às questões Q5 e Q6 do questionário 

 Ilhas das Canárias 
Arquipélago de 

Cabo Verde 
Arquipélago do 

Havai 
Filipinas 

Nº alunos que 
mais gostaram 

2 4 6 8 

Percentagem (%) 8% 16% 24% 32% 
Nº alunos que 

menos gostaram 
8 5 4 3 

Percentagem (%) 32% 20% 16% 12% 
 

Em relação à parte da intervenção de que o(a)s alunos mais gostaram, a resposta foi quase 

unânime, com 91,7% (n=22) a escolheram a SCV e apenas 2 aluno(a)s (8,4%) a escolher a Pré-viagem e a 

Pós-viagem. 

Por fim, relativamente à pergunta “Na tua opinião, as Saídas de Campo Virtuais poderão substituir 

as verdadeiras Saídas de Campo?”, como se pode ver no gráfico da figura 20, 52% do(a)s aluno(a)s (n=13) 

Figura 19 - Gráfico representativo das respostas à questão Q4 do questionário 
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disseram que não, dando como razões o facto de “não ser a mesma coisa”, “serem mais divertidas as 

verdadeiras saídas de campo”, “nas saídas virtuais não é possível tocar nem observar de perto as 

estruturas” e de se aprender mais facilmente saindo para o campo do que se estivesse apenas dentro da 

sala de aula. É importante dizer que um(a) aluno(a) afirmou também que o melhor seria “…poder ter as 

duas formas de saída de campo.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir a análise e discussão dos resultados do questionário, é importante notar que uma 

percentagem significativa da amostra (48%, n=12) são da opinião de que as SCV podem substituir as 

verdadeiras saídas de campo, o que se afasta ligeiramente dos resultados obtidos nos trabalhos de 

Evelpidou e colaboradores (2021) e também Pugsley e colaboradores (2021), em que a grande maioria 

do(a)s aluno(a)s afirma que as verdadeiras saídas de campo não podem ser substituídas na sua totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Gráfico representativo das respostas à questão Q10 do questionário 
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7. Conclusão 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões obtidas ao longo da realização desta 

investigação. Está dividido em três subcapítulos, conclusões gerais, limitações e sugestões para 

investigações futuras e contributos para o desenvolvimento profissional.  

 

7.1 Conclusões gerais 

 

A análise dos resultados obtidos permite concluir que a aplicação do PI desenvolvido ao longo deste 

relatório teve um impacto positivo nas aprendizagens do(a)s aluno(a)s, ajudando-o(a)s na consolidação de 

conhecimentos relacionados com a temática do vulcanismo, indo de encontro aos objetivos científicos e 

educacionais propostos no início desta investigação. Além disso, o recurso ao Google Earth Web no 

EOABTC utilizando o modelo de Orion (1993) permitiu, também, ao(a)s aluno(a)s o desenvolvimento de 

competências de observação, questionamento, interpretação, relacionadas com o raciocínio e a resolução 

de problemas, tendo sido observado uma melhoria significativa do(a)s aluno(a)s neste domínio de 

avaliação. 

Além disso a análise dos questionários foi de encontro à segunda questão de investigação, uma vez 

que permitiu também concluir que a utilização das SCV com recurso ao Google Earth Web como recurso 

educativo teve uma recetividade positiva por parte do(a)s aluno(a)s, sendo que estes demostraram 

grande interesse na atividade, assim como um desejo de voltar a participar numa atividade semelhante 

no futuro. Segundo o(a)s aluno(a), a SCV permitiu-lhes também a consolidação de conhecimentos em 

relação à temática do vulcanismo. No entanto, mostraram uma ligeira preferência nas saídas de campo 

tradicionais do que nas SCV. 

Apesar de, de uma maneira geral, o estudo comprovar que a SCV tem um efeito positivo nas 

aprendizagens do(a)s aluno(a)s, o momento da realização e apresentação dos posters foi o que obteve os 

resultados menos satisfatórios, sendo que esta não foi a estratégia mais adequada para auxiliar no 

momento Pós-Viagem da SCV. 
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7.2 Limitações e sugestões para futuras investigações 

O presente estudo apresenta várias limitações, algumas das quais estão relacionadas com o 

contexto (IPP+PES) em que foi desenvolvido. Uma vez que o estudo foi implementado em turmas 

incorporadas no estágio, a amostra é limitada e de conveniência e não permite a generalização dos 

resultados, servindo apenas como indicadores. Além disso, a complexidade da SCV com recurso ao Google 

Earth Web, assim como o tempo letivo de apenas 50 minutos por aula, levou a que esta tivesse de ser 

realizada fora do horário letivo do(a)s aluno(a)s, o que reduziu para quase metade a amostra inicial, uma 

vez que muitos não quiseram participar ou não tiveram disponibilidade para tal. 

 Outra limitação resultante do contexto foi o tempo reduzido disponibilizado para a implementação 

do estudo devido à necessidade de cumprimento das AE estipuladas pelo Ministério de Educação para o 

7º ano de escolaridade, o que só permitiu a realização de um ciclo de investigação-ação. 

Adicionalmente, apesar da extensa revisão bibliográfica, a professora investigadora deparou-se 

com algumas dificuldades no acesso à literatura científica existente, principalmente relacionada com os 

locais e paragens escolhidos para a SCV, assim como dificuldades em encontrar literatura relacionada com 

as SCV com recurso ao Google Earth Web, uma vez que apesar de existir vários estudos sobre as SCV, a 

utilização do Google Earth Web como recurso educativo apenas começou a ser estudado muito 

recentemente. 

Para futuras investigações sugere-se a implementação das SCV com recurso ao Google Earth Web 

para outras temáticas do 7º ano de escolaridade, assim como, também, a aplicação das mesmas com 

outros anos de escolaridade. Sugere-se também a utilização das SCV como auxílio para uma saída de 

campo tradicional e também a hipótese de ser o(a)s aluno(a)s a planear e construir a SCV. 

Por último, sugere-se também a utilização de outras plataformas ou programas digitais para além 

do Google Earth Web, como por exemplo, o ArcGis, ou até Realidade Virtual para uma saída de campo 

mais imersiva. 

 

7.3 Contributos do estudo para o desenvolvimento profissional 
  

A realização deste relatório enquadra-se na etapa final da formação inicial de professores. Assim 

sendo, este implica um momento de reflexão em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional da 

professora investigadora, tendo em conta os objetivos profissionais traçados no capítulo 1. 
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A implementação deste estudo permitiu o desenvolvimento de competências relacionadas com a 

Investigação em Educação, indo ao encontro do primeiro objetivo profissional delimitado. Ao longo do 

estudo foi construindo instrumentos de recolha de dados como testes, grelhas de observação e 

questionários, com base na literatura e em conhecimento científicos relacionados, com o objetivo de 

preceder ao tratamento e análise dos mesmos, levando ao desenvolvimento de competências 

relacionadas. Adicionalmente, a necessidade de realizar uma revisão de literatura correta, levou também 

ao desenvolvimento de competências de seleção, organização e síntese de informação, assim como 

também a aquirição de conhecimentos relacionados com o TC baseado no modelo de Orion (1993). 

Ao longo do PI foi construindo diversos recursos educativos, desde apresentações, testes 

diagnósticos, fichas de trabalho, assim como a construção da SCV que se mostrou um processo demorado, 

mas desafiante, e que contribuiu para o desenvolvimento de competências a este nível. Além disso, a 

presente investigação acrescenta mais informação à literatura sobre as SCV com recurso ao Google Earth 

Web no 7º ano de escolaridade, permitindo a que futuros investigadores que trabalhem a mesma 

temática ou semelhante, possam ter acesso a este estudo e comparar os resultados com os seus. Assim, 

este estudo foi também ao encontro dos últimos dois objetivos profissionais estabelecidos. 

Por fim, a realização desta investigação, junto com o contexto da PES permitiu à professora 

investigadora ganhar experiências valiosas em relação à prática docente, não só com o contacto com 

o(a)s aluno(a)s em diferentes ambientes letivos, como também com o convívio e ajuda mútua com o(a) 

professor(a) orientador(a), colega estagiário e toda a comunidade escolar.    
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Apêndice I – Planificação 
 

Ensino Orientado para a Aprendizagem baseada no Trabalho de Campo 

AUTORES Ana Isabel Pinto (FCUP) 

Nª AULAS PREVISTAS 

Aula 1 – 1 bloco 50 minutos 

Aula 2 – 1 bloco 50 minutos 

Aula 3 – 3 blocos 50 minutos (total 150 min) 

Aula 4 – 1 bloco 50 minutos 

Aula 5 – 1 bloco 50 minutos 

Aula 6 – 1 bloco 50 minutos 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

(DISCIPLINA) 

7º ano de escolaridade (Oficinas de Ciências Físico-Naturais) 

ORGANIZADOR Domínio: Terra em Transformação 

APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 

• Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em esquemas ou 

modelos, e estabelecendo as possíveis analogias com o contexto real em que os 

fenómenos acontecem. 

• Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as características do 

magma e o tipo de atividade vulcânica que lhes deu origem. 

• Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e secundário para as 

populações locais, bem como os contributos das ciências e da tecnologia para a sua 

previsão e minimização dos riscos associados. 

• Identificar aspetos característico de paisagens magmáticas e metamórficas, 

relacionando-as com o tipo de rochas presentes e as dinâmicas a que foram sujeitas 

após a sua formação. 

FINALIDADE 

- Promover os hábitos de síntese de ideias, e de pensamento crítico através de 

questionamento e elaboração de tabelas síntese potenciando o desenvolvimento de 

capacidades e competências científicas e interpessoais. 
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PROCEDIMENTO 

Aula 1 

1. Teste diagnóstico 

Aula 2 

1. Aula de pré-viagem da Saída de Campo Virtual (SCV), com o auxilio de uma 

apresentação, recorrendo ao questionamento e discussão em grande grupo. 

2. Apresentação do programa “Google Earth Web” e o seu funcionamento. 

3. Realização da primeira parte do Guião de Campo. 

Aula 3 

1. Implementação da SCV “Vulcanismo ao longo da Rota de Magalhães”, com o auxilio 

de um guião de campo. 

Aula 4 

1. Realização de uma ficha de identificação de vulcões, com o auxilio do guião de 

campo e trabalho de pesquisa. 

Aula 5 

1. Realização de um poster baseado na ficha de identificação realizado na aula anterior 

Aula 6 

1. Apresentação dos posters resultantes da aula anterior ao grupo-turma 

AÇÕES E ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – 

Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 

Diagnose Realização de um teste diagnóstico sobre a temática a trabalhar 

Exposição 

- Apresentação sobre a Rota de Magalhães, contextos tectónicos das paragens a 

observar na SCV e paisagens e estruturas características do vulcanismo. 

- Apresentação do programa Google Earth Web, com explicação do seu funcionamento 

e entrega do guião de campo. (A, B, C, D, I) 

Questionamento 

- Promover o questionamento, por parte dos alunos, dos temas abordados, de 

forma que estes sejam capazes de levantar questões com nível cognitivo cada 

vez mais elevado. (B, C, D) 

Trabalho Prático 

- Aplicação da SCV “Vulcanismo ao longo da Rota de Magalhães” e preenchimento de 

um guião de campo previamente fornecido. 

- Realização de uma Ficha de Identificação de Vulcões. 

- Realização de um poster final realizado com o auxilio da ficha de identificação 

(A, B, C, D, E, F, H, I) 

 

Discussão em grupo 

turma 

- Apresentação dos posters à turma 

(A, B, C, F, H) 

 

Conhecimento 

Prévio 

Os conhecimentos prévios necessários correspondem aos do domínio “Vulcanismo” 

adquiridos nas aulas anteriores 

AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos tem em conta o preenchimento do guião de campo e 2 grelhas 

de observação: 

- Grelha de observação da SCV 

- Grelha de observação dos posters 
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Apêndice II – Teste diagnóstico 
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Apêndice III – Apresentação Pré-Viagem 
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Apêndice IV – Guião de Campo 
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Apêndice V – Ficha de identificação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice VI – Grelhas de Observação 
 

Grelha de Observação da Saída de Campo 

 

 

 

 

 

Domínios Critérios 

Níveis de desempenho 

Insuficiente 

1 

Suficiente 

2 

Bom 

3 

Excelente 

4 

Conhecimento (C1) 
Conhecimento 

(se o grupo mobiliza conhecimentos) 

Não mobilizam 

conhecimentos 

Revelam alguns 

conhecimentos, mas têm 

dificuldade em mobilizá-los 

Apresentam conhecimentos 

vários, mas têm dificuldade 

em aplicá-los 

Dominam os vários 

conhecimentos científicos 

envolvidos com facilidade 

 

 

 

Resolução de 

Problemas (C2) 

 

 

 

 

 

 

Guião de Campo 
(se os alunos conseguem ou não 

preencher o guião de campo) 

 

Não preencheram o guião 
Preencheram o guião com 

muitos erros 

Preencheram o guião com 

alguns erros 

Preencheram todo o guião de 

forma correta 

Questões   
(se o grupo tem facilidade em 

responder às questões colocadas 
durante a saída) 

Houve muitas dificuldades em 
responder às questões 

Houve algumas dificuldades 
em responder às questões 

A maioria das questões foram 
respondidas com facilidade 

Não houve dificuldades em 
responder às questões 

Autonomia na 
aprendizagem e 

comunicação (C3) 

Autonomia 
(se o grupo consegue trabalhar de 

forma autónoma) 

Não apresentam autonomia 
na realização da saída 

Têm autonomia, mas 
necessitaram de supervisão 

Necessitaram de pouca 
supervisão 

Foram completamente 
autónomos 

Competências 

Sociais (C4) 

Dedicação 
(se houve empenho dos alunos 

durante a saída) 

Não houve empenho dos 
alunos 

Houve muitas distrações, mas 
os alunos também se 

mostraram algo empenhados 

Houve poucas distrações e 
em regra geral os alunos 

mostraram-se empenhados 
na atividade 

Pleno empenho dos alunos na 
atividade 

Ajuda mútua 
(Se houve colaboração por parte dos 

alunos durante a saída) 

Não houve colaboração entre 
os elementos do grupo 

Houve alguma colaboração 
entre os elementos do grupo 

A maioria dos elementos 
colaboraram entre si 

Todos os elementos do grupo 
colaboraram entre si 
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Alunos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

C
ri

té
ri

o
s
 

C1.1 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 

C2.1 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 

C2.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C3.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

C4.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

C4.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Grelha de observação da apresentação dos Posters à turma. 

 

 

 

 

Domínios Critérios 

Níveis de desempenho 

Insuficiente 
1 

Suficiente 
2 

Bom 
3 

Excelente 
4 

Conhecimento (C1) 

Conceitualidade 
(se o grupo consegue relacionar 

conceitos durante a apresentação) 

Não conseguiram relacionar os 
conceitos envolvidos no tema. 

Relacionam os conceitos 
envolvidos, mas têm 

dificuldades de compreender o 
significado dessa relação. 

Relacionam os diferentes 
conceitos e compreendem o 
significado dessas relações, 
embora tenha dificuldade em 

explicá-las. 

Relacionam os diferentes 
conceitos envolvidos e explica o 

significado das relações que 
estabelece. 

Criatividade e Originalidade 
(se foram criativos na realização do 

poster) 

Não houve qualquer 
originalidade e criatividade 

Houve pouca originalidade e 
criatividade 

Houve alguma originalidade e 
criatividade. 

O poster apresenta originalidade 
e criatividade. 

Autonomia na 
aprendizagem e 

comunicação (C3) 

Cativação e Interesse 
(se o grupo fez uma apresentação 

cativante) 

Sem interesse, monótonos, não 
cativaram a audiência. 

Apesar de interessante, é 
monótono. 

Conseguem cativar a audiência, 
mas houve alguns momentos de 

distração. 

Atraem a atenção da audiência 
e mantêm sempre o interesse. 

Tempo 
(se o tempo disponibilizado para a 

apresentação foi suficiente) 

Não cumpriram, por excesso, o 
tempo disponibilizado. 

Ultrapassaram 
consideravelmente o tempo 

disponibilizado. 

Ultrapassaram ligeiramente o 
tempo disponibilizado. 

Gestão correta do tempo 
disponibilizado. 

Voz 
(se o grupo faz um discurso audível e 

articulado) 

Discurso inaudível, com voz 
monótona, sem inflexões e 

expressividade. 

Discurso com grandes 
oscilações no volume de voz, 

mas sem expressividade. 

Discurso audível durante a 
maior parte da apresentação, 

com inflexão e expressividade. 

Discurso audível, articulando as 
palavras de forma correta, 

pausada e clara. 

Competências Sociais 
(C4) 

Colaboração 
(se todos os elementos do grupo 

colaboraram na realização do poster) 

Demonstram que não houve 
colaboração entre os elementos 

do grupo. 

Demonstram que houve alguma 
colaboração entre os elementos 

do grupo. 

Demonstram que a maioria dos 
elementos do grupo 
colaboraram entre si. 

Demonstram que todos 
elementos do grupo 
colaboraram entre si. 

Articulação 
(se todos os elementos do grupo 
colaboração na elaboração da 

apresentação) 

Não demonstram qualquer 
articulação. 

Articulação fraca, demonstrando 
que nem todos colaboraram. 

Articulação com alguns 
problemas, indicando que houve 

alguém que não colaborou. 

Ótima articulação entre os 
elementos do grupo, 

demonstrando uma boa 
preparação entre eles. 
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Grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 

C
ri

té
ri

o
s 

C1.1 3 3 2 3 2 3 3 3 

C1.2 2 3 3 3 3 3 2 3 

C3.1 2 2 3 3 2 1 3 3 

C3.2 4 4 4 4 4 4 4 4 

C3.3 2 3 3 3 2 2 3 3 

C4.1 3 3 3 1 2 1 4 3 

C4.2 3 3 3 1 2 1 3 2 

 

 

 

 



Apêndice VII – Questionário 
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Apêndice VIII – Consentimento e assentimento 
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Apêndice IX - Posters  
Grupo 2 
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Grupo 1  
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Grupo 7  
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Grupo 3 
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Apêndice X – Parecer da comissão de ética 
 


