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Título: O contributo dos manuais escolares no ensino da Química: Um estudo com alunos do 

9ºano 

 

RESUMO 

 

 Os manuais escolares são o recurso mais usado no processo de ensino e de 

aprendizagem. Estes constituem também um dos principais recursos pedagógicos dos alunos e 

são, muitas vezes, a sua única fonte de informação científica. Para além disso, o manual escolar 

é de adoção obrigatória nas escolas. Tendo em conta estes aspetos, o presente relatório de 

estágio, inserido na unidade curricular do estágio profissional do mestrado em Ensino da Física e 

da Química no 3º Ciclo do Ensino básico e no Ensino secundário, relata uma intervenção 

pedagógica, com alunos de uma turma do 9º ano de escolaridade, centrada no uso do manual 

escolar nas aulas de Química. Mais concretamente, o estudo tinha como objetivos gerais, 

promover atitudes mais positivas face ao manual escolar e promover a sua leitura nas aulas de 

Ciências Físico-Químicas. Esta intervenção pedagógica revelou-se pertinente para os alunos da 

turma de intervenção, na medida em que a aplicação de um questionário de opinião aos alunos, 

antes da intervenção pedagógica, revelou que a maioria dos alunos não gosta de ler o manual 

escolar apesar de o considerar importante na aprendizagem da Física e da Química. 

Após a implementação de atividades de leitura do manual escolar na sala de aula, foi 

aplicado um questionário de opinião que visava analisar a perceção dos alunos acerca das 

estratégias de leitura aplicadas no decorrer da intervenção pedagógica. Procedeu-se também à 

análise do modo como os alunos compreenderam alguns textos do manual escolar durante a 

implementação da estratégia. 

 De um modo geral, os resultados obtidos indicam que os alunos gostaram de realizar as 

atividades com recurso ao manual escolar mas que a compreensão dos textos do manual 

escolar ainda suscita alguma dificuldade de compreensão. Na verdade, esta restringiu-se à 

compreensão de frases soltas do texto ou à reprodução do texto na forma verbal ou gráfica. 

Apesar da manifesta existência de dificuldades por parte dos alunos, é de referir que estes 

demonstraram interesse e empenho na realização das atividades com recurso à leitura do 

manual escolar. 
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Title: The contribution of textbooks to the teaching of Chemistry: A study with 9th-grade students 

 

ASTRACT 

 

 Textbooks are the most used resource in the process of teaching and learning. They are 

also one of the main pedagogical resource used by students, who often see them as the unique 

source of scientific information. Besides, in Portugal, the adoption of textbooks is compulsory. 

Having in consideration this aspects, this report of professional practice, inserted in the curricular 

unit “professional practice” of the master degree in Teaching of Physics and Chemistry in 

Secondary School, describes a pedagogical intervention, with 9th-grade students. The focus of the 

intervention is on the use of textbooks in chemistry classes. More specifically, the study aims at 

enhancing reading of textbooks in chemistry classes and at promoting students’ attitudes towards 

textbooks. This pedagogical intervention was regarded as suitable by the class. In fact, an opinion 

questionnaire applied before the intervention showed that the majority of students do not like 

reading textbooks but consider them important in the learning of physics and chemistry.  

 After implementing reading activities in the classroom, another opinion questionnaire was 

applied to the students. This questionnaire aimed at analysing students’ perception of the 

reading activities. In addition, it was also analysed how students understood some texts from the 

textbook during the course. 

 In general, results show that students like to perform the activities that make use of the 

chemistry textbook. However, students revealed difficulties in understanding the texts of the 

textbook. Their comprehension was restricted to an understanding of loose sentences of the text 

or to the reproduction of the text. In spite of this difficulty in understanding, students showed 

interest and engaged in the activities that were proposed and that made use of the textbook. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Introdução 

O presente relatório de estágio refere-se a uma intervenção pedagógica desenvolvida no 

âmbito da unidade curricular “estágio profissional” do mestrado em Ensino da Física e da 

Química no 3º Ciclo do Ensino básico e no Ensino secundário, a qual foi implementada no ano 

letivo 2012/2013 com alunos do 9º ano de escolaridade numa escola EB 2,3 da zona de Braga. 

A intervenção pedagógica teve como objetivo geral ”o contributo dos manuais escolares 

no ensino da Química: um estudo com alunos do 9ºano”, de modo a contribuir para que os 

alunos melhorassem as suas atitudes em relação à leitura do manual escolar; fomentar o gosto 

pela leitura; promover a leitura do manual escolar na sala de aula, de forma a formar leitores 

críticos, capazes de compreender o texto. 

A escolha deste recurso para desenvolver a intervenção pedagógica prendeu-se com o 

facto de o manual escolar ser de adoção obrigatória e por isso encontrar-se acessível a todos os 

alunos, independentemente do seu estatuto socioeconómico, cultural ou até mesmo da região 

em que vivem (Santo, 2006); de este ser considerado um recurso educativo importante para 

uma sociedade que tem por objetivo disponibilizar o acesso a uma educação de qualidade 

(Santo, 2006) e de ter como função ser facilitador da aprendizagem dos alunos. 

Ao ser usado na sala de aula, o intuito de qualquer manual escolar é, essencialmente, 

desenvolver as aptidões do aluno e não apenas a transmissão de conhecimentos (Santo, 2006). 

Os manuais escolares nem sempre são desenhados tendo em conta as atuais perspetivas de 

ensino e aprendizagem. Por exemplo, alguns estudos (Baptista, 2006; Cardoso, 2002; Leite, 

2002; Pereira & Amador, 2007) têm vindo a mostrar que, de uma forma geral, os manuais 

escolares são ainda muito limitados quanto à inclusão da História das Ciências (HC) (Leite, 

2002), pois muitas das descrições e textos sobre a HC apresentados pelos manuais escolares 

descrevem ações isoladas de grandes Homens, não evidenciando o progresso contínuo e 

gradual das Ciências, assim como o seu carácter dinâmico. De modo semelhante, os manuais 

escolares nem sempre são consistentes com a perspetiva Ciência – Tecnologia – Sociedade 

(CTS), uma vez que as interações entre as ciências e a tecnologia, bem como os seus impactos 

na sociedade, surgem em número muito limitado (Santos & Valente, 1995). Também as 

atividades propostas nos manuais escolares nem sempre estimulam a aprendizagem das 

ciências. Por exemplo, as atividades laboratoriais incluídas nos manuais escolares de Ciências 

Físico-Químicas apesar de variadas e algo inovadoras, são, na generalidade, fechadas e usadas 
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para a confirmação de conhecimentos previamente apresentados (Leite, 1999, 2001; Pereira & 

Duarte, 1999), escasseando as atividades do tipo Investigação e do tipo “Prevê – observa – 

explica – reflete”. 

Apesar das deficiências que os estudos empíricos têm vindo a relatar nos manuais 

escolares, cabe ao professor ter um papel interventivo e reflexivo no uso do manual escolar, 

tirando partido das suas limitações. 

Uma das formas de tirar partido do manual escolar na sala de aula é a partir da sua 

leitura crítica, cabendo ao professor promover estratégias de leitura em sala de aula. 

Segundo Solé (1998), as estratégias de leitura são as ferramentas essenciais para o 

desenvolvimento de um leitor competente pois contribuem para que o leitor desenvolva a 

capacidade de compreender e interpretar de forma autónoma os textos lidos e contribuem para 

a formação do leitor autónomo, crítico e reflexivo. Assim as estratégias de leitura auxiliam os 

alunos no estudo, envolvendo o seu conhecimento prévio e monitorizando a sua compreensão. 

Ao promover estratégias de leitura na sala de aula, o professor estará a contribuir para que os 

alunos superem as dificuldades de forma a conseguirem obter um maior sucesso escolar (Solé, 

1998). 

Sendo a leitura de extrema importância para o desenvolvimento do aluno, compreende-

se que esta deve ser estimulada também nas aulas de Ciências. O professor de Ciências é 

também um professor de leitura e cabe-lhe a ele desenvolver trabalhos, em sala de aula, para 

que os alunos tenham a possibilidade de praticar a escrita e a leitura de textos, neste caso de 

textos relacionados com as ciências de diferentes fontes (Hoff, 2011; Francisco Jr., 2010; 

Francisco Jr. & Garcia Jr., 2010). 

Tendo em conta o exposto, o desenvolvimento de estratégias de leitura no âmbito desta 

intervenção pedagógica tornou-se pertinente na medida em que a maioria dos alunos da turma 

de intervenção referiu gostar pouco ou não gostar de ler o manual escolar, procedendo à sua 

leitura apenas uma vez por semana. Apesar do manifesto desinteresse pela leitura, os alunos 

consideraram o manual escolar como sendo um importante recurso na aprendizagem da Física 

e da Química.  

 

1.2. Estrutura do relatório 

O presente relatório está organizado em seis capítulos. No primeiro capítulo, 

“Introdução” faz-se uma apresentação geral ao trabalho. Este encontra-se, dividido em duas 
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secções, introdução (1.1.) e estrutura do presente documento (1.2.) na qual, se apresenta de 

forma sumária a sua organização. 

O segundo capítulo, enquadramento da intervenção e da investigação a ela associada, 

encontra-se dividido em duas secções, enquadramento contextual (2.1.) e enquadramento 

teórico (2.2.). No enquadramento contextual, faz-se uma caracterização da escola e da turma na 

qual se implementou a intervenção pedagógica e apresenta-se, a justificação para a intervenção 

pedagógica levada a cabo. No enquadramento teórico, é incluída informação sobre o manual 

escolar e o ensino das ciências (2.2.1.), assim como a leitura do manual escolar nas aulas de 

ciências (2.2.2.). 

O terceiro capítulo aborda os objetivos da investigação associada ao projeto de 

intervenção, onde são apresentadas as questões de investigação às quais se pretende dar 

resposta com o presente estudo. 

 O quarto capítulo contempla a caracterização da intervenção e da investigação a ela 

associada e encontra-se dividido em duas secções. Na primeira secção, metodologia de ensino 

(4.1.), encontra-se a descrição geral da sequência de ensino adotada e materiais de apoio 

utilizados (4.1.1.). No que se refere à segunda secção, metodologia de investigação (4.2.), esta 

encontra-se dividida em três subsecções: técnicas e instrumentos de recolha de dados (4.2.1.), 

recolha de dados (4.2.2.) e análise de dados (4.2.3.). 

 O quinto capítulo contempla a análise dos resultados da intervenção. Neste, apresentam-

se, analisam-se e discutem-se os resultados recolhidos da intervenção pedagógica, 

estabelecendo as ligações necessárias aos objetivos estabelecidos.  

 O sexto capítulo, dividido em duas secções, inclui as conclusões (6.1.) e as limitações e 

recomendações para futuras investigações (6.2.). 

 O relatório termina com uma secção alusiva às referências bibliográficas que se 

encontram mencionadas no corpo do relatório e ainda uma secção onde se incluem os anexos 

considerados fundamentais para a sua compreensão. 
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO E DA INVESTIGAÇÃO A ELA ASSOCIADA 

 

2.1.  Enquadramento Contextual 

O projeto de intervenção pedagógica foi implementado no ano letivo de 2012/2013 

numa turma do 9º ano de escolaridade, na disciplina de Ciências Físico-Químicas. A escola onde 

foi implementada a intervenção pedagógica, situa-se no distrito de Braga e é considerada 

Território Educativo de Intervenção Prioritária. Esta escola foi alvo de requalificação durante o 

ano letivo em causa, tendo as aulas sido lecionadas em instalações provisórias. 

A população de alunos é bastante heterogénea constatando-se que existe uma 

percentagem elevada de alunos oriunda de famílias que vivem em bairros sociais, com baixo 

nível socioeconómico, baixo nível de escolaridade e com pouco acesso a bens culturais. Algumas 

destas famílias revelam ainda graves debilidades ao nível da sua estruturação, com problemas 

que vão desde desemprego, toxicodependência, a alcoolismo. Estas características ajudam a 

compreender, em parte, a falta de expetativas que manifestam em relação à aprendizagem dos 

filhos (Projeto Educativo da Escola, 2009). No que se refere à diversidade cultural, para além de 

alunos de nacionalidade portuguesa, a escola acolhe alunos de etnia cigana e uma percentagem 

flutuante de imigrantes de proveniência diversa (Relatório da Escola, 2009). 

De acordo com o documento Projeto Educativo da Escola (2009), uma das principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos relaciona-se com a compreensão de textos, 

nomeadamente os textos de ciências. De modo a melhorar as competências de leitura dos 

alunos, o projeto educativo da escola (2009) prevê, entre outros aspetos, o “Reforço da Leitura e 

da Escrita” (p. 41), sendo esta ação proposta para o 2º e 3º ciclos. Assim, dada a importância 

que o desenvolvimento das competências de leitura apresenta para estes alunos e que todos os 

alunos têm acesso ao manual escolar por ser de adoção obrigatória, sendo ainda o manual 

escolar um recurso que deve ser compreendido pelos alunos, a intervenção pedagógica focou-se 

no uso do manual escolar nas aulas de Química do 9º ano de escolaridade, mais propriamente 

no tema “Classificação dos Materiais”. 

O manual escolar adotado, desde 2008, para a componente de Química do 9º ano de 

escolaridade foi “FQ 9: Viver melhor na Terra”. A análise do modo como o tema “Classificação 

dos Materiais” é abordado no manual escolar, revela que a história das ciências não é 

devidamente apresentada; as atividades laboratoriais propostas são usadas para a confirmação 

dos conhecimentos previamente apresentados; os mapas de conceitos são escassos; o tipo de 

http://www.eb23-dr-francisco-sanches.rcts.pt/projecto_educativo_teip.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2010_DRN/AEE_10_Ag_Dr_Francisco_Sanches_R.pdf
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perguntas incluídas no manual são de resposta memorística, que pouco levam a pensar; os 

textos são mal estruturados, com informação irrelevante.  

Na Tabela 1, apresenta-se a caracterização da turma na qual decorreu a intervenção 

pedagógica.  

A turma na qual se implementou a intervenção pedagógica é constituída por 25 alunos, 

com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos, dos quais 11 são do género feminino e 14 

do género masculino.  

Relativamente à composição do agregado familiar destes alunos, este está 

compreendido entre dois e cinco elementos, sendo que a maioria dos alunos (52%) tem um 

agregado familiar com três elementos. 

No que diz respeito às habilitações literárias dos pais, constata-se que grande parte 

apresenta baixo nível de instrução, uma vez que 42% dos pais possuem habilitações literárias 

inferiores ao 3º ciclo, 13% possuem o 3º ciclo, 12% dos pais detêm o ensino secundário, 6% são 

licenciados e relativamente aos restantes 14 % não existe qualquer tipo de informação sobre as 

suas habilitações literárias. 

No que concerne à situação profissional dos pais, 72% encontram-se a trabalhar, 24% 

estão desempregados e os restantes 4% desconhece-se a sua situação profissional. 

Relativamente ao aproveitamento dos alunos nas disciplinas de Português e Ciências 

Físico-Químicas, no decorrer do ano letivo, verificou-se do 1º para o 3º período um decréscimo 

do número de alunos com nível de aproveitamento negativo, como se pode constatar pela Tabela 

2. De referir também que durante o percurso escolar, apenas seis dos alunos registaram uma 

retenção. 

  



Relatório de Estágio  7 

Tabela 1: Caracterização da turma na qual decorreu a intervenção pedagógica                                                N=25 

Características Frequência 

 

Idade do aluno 

 

13 1 

14 19 

15 5 

Sexo do aluno 
Feminino 11 

Masculino 14 

Número de elementos do agregado familiar 

2 1 

3 13 

4 7 

5 4 

Habilitações Literárias dos pais 

1º Ciclo EB 12 

2º Ciclo EB 9 

3º Ciclo EB 13 

Ensino secundário 6 

Licenciatura 3 

Situação Profissional dos pais 
Com emprego 36 

Desempregado 12 

Número de retenções do aluno 
Uma 6 

Nenhuma 19 

 

 

Tabela 2: Aproveitamento dos alunos nas disciplinas de Português e Ciências Físico-Químicas, no decorrer do ano 
letivo                                                                                                                                                        N = 25 

Características Disciplinas Frequência 

Aproveitamento escolar no 9º ano  

Português 

Nível 1º P 2º P 3º P 

2 9 11 7 

3 10 9 12 

4 6 5 6 

5 - - - 

Ciências Físico-

Químicas 

2 8 6 1 

3 8 10 15 

4 8 8 7 

5 1 1 2 

 

Em termos globais, e a partir da observação das aulas da orientadora cooperante, 

durante o submódulo 1 do estágio profissional (Observação de Práticas de Educação em Física e 

Química), constatou-se que a turma é bem comportada, não se verificando situações de 

indisciplina; alguns alunos apresentaram dificuldades de concentração na realização das tarefas 

propostas, quer individualmente, quer em grupo, verificando-se também que os alunos 
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raramente se faziam acompanhar do manual escolar. No que se refere aos hábitos de leitura e 

importância que atribuem ao manual escolar na aprendizagem da Física e da Química, o 

questionário aplicado antes da intervenção pedagógica (Anexo 1), e analisado em detalhe no 

capítulo V, permite constatar que: cerca de metade dos alunos afirmam que gostam pouco ou 

não gostam de ler o manual escolar; a maioria dos alunos referiu ler o manual escolar uma vez 

por semana; grande parte dos alunos mencionou que o manual escolar é importante na 

aprendizagem da Física e da Química; e a maioria dos alunos considera ainda o texto do manual 

escolar de leitura acessível. 

 

2.2.  Enquadramento Teórico  

2.2.1. O manual escolar e o ensino das ciências 

Santos (2001) define os manuais escolares como “livros intencionalmente concebidos 

para servir de suporte escrito ao ensino de uma disciplina no seio de uma instituição escolar” (p. 

23), servindo simultaneamente como suporte de conhecimentos para alunos e professores e de 

elemento de ligação entre a escola e a família. 

Em Portugal, o manual escolar é considerado um recurso didático-pedagógico relevante, 

ainda que não exclusivo, do processo de ensino e de aprendizagem (Lei n.º 47/2006, de 28 de 

agosto) e, de acordo com Wellington & Osborne (2001), constitui um recurso didático-

pedagógico ao serviço das orientações curriculares, pelo que desempenham um papel 

fundamental no processo educativo.  

De acordo com a Lei nº 47/2006, de 28 de agosto, o período de adoção dos manuais 

escolares deve coincidir com o período mínimo de vigência dos programas escolares, que é de 

seis anos. Este período pode ser mais curto: “nos casos em que o conhecimento científico 

evolua de forma célere ou o conteúdo dos programas se revele desfasado relativamente ao 

conhecimento científico generalizadamente aceite, ou ser determinada a revisão do programa, 

mediante despacho do Ministro da Educação” (artigo 4º, nº 3, da Lei n.º 47/2006). 

O manual escolar é um recurso importante porque constitui para os alunos, 

independentemente do estatuto socioeconómico, cultural ou da região em que vivem, uma fonte 

de informação escrita, considerada pelos mesmos como fidedigna; o ponto de referência quanto 

à matéria que devem conhecer (Martins et al., 2012; Sobral, 1993), e um recurso aquando da 

preparação para os exames (Calvo & Martinez, 1999). 
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Segundo Santo (2006), o manual escolar é considerado o primeiro recurso educativo 

que, numa sociedade que tem por objetivo disponibilizar o acesso a uma educação de 

qualidade, se encontra acessível a todos os alunos.  

Segundo Brito (1999), os manuais escolares desempenham um papel fulcral no 

contexto escolar, ao facultarem elementos de leitura e interpretação do mundo real, ao 

clarificarem objetivos de aprendizagem e ao transmitirem valores, configurando expressivamente 

as práticas pedagógicas.  

Finley (1994) considera que os manuais escolares, para que se tornem um recurso útil 

no processo de ensino e de aprendizagem das ciências, deverão incluir descrições e explicações 

dos fenómenos naturais e os respetivos textos devem ser estruturados, considerando as 

possíveis conceções prévias dos alunos. Para além da importância em inserir de modo 

adequado o conteúdo científico, o manual escolar deve ainda, entre outros aspetos, ajudar os 

alunos a compreender a natureza das ciências ou ser consistente com a perspetiva Ciência – 

Tecnologia – Sociedade (CTS) contribuindo para aproximar as ciências e a tecnologia dos 

cidadãos com vista à evolução da literacia científica (Martins, Pedrosa & Rebelo, 2008). Mais 

concretamente, no que se refere à compreensão da natureza das ciências e dos processos 

envolvidos na construção do conhecimento científico, a inclusão da História da Ciência (HC) nos 

manuais escolares pode dar um contributo para este fim (Martins, 2002; Cachapuz, Praia & 

Jorge, 2002; Martins, Pedrosa & Rebelo, 2008; Paixão, Santos & Praia, 2008). De facto, se os 

manuais escolares confrontarem os alunos com o modo como os conceitos científicos foram 

desenvolvidos ao longo do tempo, estes poderão, perceber como o conhecimento científico é 

edificado para resolver problemas que se põem aos cientistas; que a evolução do conhecimento 

científico sofre avanços e recuos; que o conhecimento científico é construído fazendo uso de 

uma variedade de métodos e que é influenciado pelas motivações dos cientistas. Assim, a 

inclusão de episódios e narrativas históricas nos manuais escolares pode contribuir para uma 

desmistificação da natureza das ciências (Hodson, 2008). De modo semelhante, se os manuais 

escolares inserirem a perspetiva CTS, com o objetivo de munir os estudantes de capacidades de 

pensamento na tomada de decisões relacionadas com aspetos da sua vida pessoal e social, 

assim como compreender as implicações que as ciências e a tecnologia têm na sociedade e a 

influência que esta exerce sobre as primeiras (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002), estarão a 

contribuir para uma visão mais realista das ciências e aumentando o interesse dos alunos pelas 

mesmas (Vilches, 2002). Para tal, os manuais escolares consistentes com uma perspetiva CTS 
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devem incluir recursos e promover metodologias de ensino que permitam aos alunos: (i) 

construir uma imagem mais contextualizada do conhecimento científico, ajudando-os a 

identificar problemas da vida real, formular questões, encontrar soluções ou tomar decisões face 

aos problemas apresentados; (ii) aprofundar a problemática associada à construção do 

conhecimento científico, permitindo-lhes compreender melhor o papel das ciências e da 

tecnologia; (iii) compreender as ciências como um elemento fundamental da nossa cultura, (iv) 

decidir de modo informado carreiras profissionais futuras. 

Apesar destas recomendações apresentadas na literatura, os estudos empíricos sobre a 

análise dos manuais escolares tem vindo a mostrar que, de uma forma geral, estes são ainda 

muito limitados quanto à inclusão da HC (Leite, 2002) pois muitas das descrições e textos sobre 

a HC apresentados pelos manuais escolares descrevem ações isoladas de grandes Homens, não 

evidenciando o progresso contínuo e gradual das Ciências, assim como o seu carácter dinâmico; 

muitas vezes os aspetos históricos são ignorados e por vezes distorcidos ou até tratados de 

forma muito superficial; as controvérsias históricas raramente são mencionadas; e o papel da 

comunidade científica no processo de construção das ciências é várias vezes esquecido 

(Baptista, 2006; Cardoso, 2002; Leite, 2002; Pereira & Amador, 2007). De modo semelhante, 

constata-se que os manuais escolares nem sempre são consistentes com a perspetiva CTS: as 

interações entre as ciências e a tecnologia bem como os seus impactos na sociedade surgem 

em número muito limitado, raramente explicitam carreiras profissionais relacionadas com as 

ciências e ou com a tecnologia; os recursos usados não promovem uma abordagem CTS (Santos 

& Valente, 1995). 

Os estudos têm vindo a revelar que raramente os manuais escolares apresentam 

atividades que contribuem para o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico e 

criativo e também para a compreensão de conceitos científicos (Vieira & Vieira, 2005). Por 

exemplo, as atividades laboratoriais apresentam geralmente um grau de abertura reduzido e um 

grau de estruturação elevado, frequentemente são apresentadas sob a forma de receituário, em 

que o estudante tem de seguir todos os passos que são indicados para obter os resultados 

supostamente desejados (Duarte, 1999; Figueiroa, 2001; Leite, 1999; Leite, 2001; Leite 2002; 

Moreira, 2003; Pacheco, 2007; Sequeira, 2004; Sousa, 2009). 

Apesar de os manuais poderem não ser obras perfeitas (Leite, 2006), as abordagens 

menos conseguidas podem constituir um excelente ponto de partida para as atividades da sala 
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de aula, desde que o professor adote uma postura crítica e responsável, de forma a tirar partido 

dessas anomalias através da discussão promovida com os alunos (Carneiro et al., 2005). 

 

2.2.2. A leitura do manual escolar nas aulas de ciências 

A linguagem utilizada pelos manuais escolares torna, frequentemente, a aprendizagem 

das ciências, a partir destes recursos, uma experiência incompreensível para os alunos (Oliveira 

et al., 2009). 

No texto do manual escolar é possível encontrar palavras usadas no cotidiano como 

“força” ou “calor” mas que quando utilizadas num contexto das ciências tem um significado 

diferente (Wellington & Osborne, 2001). Para além do vocabulário dos textos científicos não ser 

fácil, os textos de ciências contêm muitos conetivos que requerem que o leitor faça inferências 

que lhe permita tirar conclusões, compreender sequências de tempo, elaborar hipóteses e 

compreender relações de causa-efeito. Se esses conectivos forem mal compreendidos, o 

significado dos textos não será o desejável, tornando-se o texto um obstáculo à aprendizagem 

das ciências (Wellington & Osborne, 2001). 

Para além dos aspetos acima referidos, tem-se constatado que alguns autores de 

manuais escolares, na tentativa de agradarem aos editores, fazem uso excessivo de fórmulas, 

acompanhadas de frases curtas e desarticuladas com o texto do manual escolar. Desta forma 

contribuem para dificultar a compreensão do aluno pelo que lê (Wellington & Osborne, 2001). 

Por outro lado, outros autores, com o intuito de tornar tudo mais legível, atraente e motivador, 

fazem acompanhar o texto por um excesso de imagens em cores brilhantes. Estes manuais 

escolares de ciências assemelham-se a tiras de banda desenhada (Sutton, 1992). 

 A leitura, em particular do manual escolar, é, em geral, uma atividade negligenciada 

nas aulas de ciências. Os manuais escolares são muitas vezes utilizados para fornecer trabalhos 

para casa, orientar a prática do professor e manter os alunos ocupados. É importante ter em 

consideração que a leitura é uma atividade importante e é também da responsabilidade dos 

professores de ciências ensinar os alunos a ler ativamente, de forma crítica e eficiente 

(Wellington & Osborne, 2001). 

Compreender um texto de ciências envolve um processo de interação entre o leitor, o 

texto e o contexto (Giasson, 2005; Solé, 2000). Neste processo, no qual o leitor participa 

ativamente, a leitura deve ultrapassar a mera decifração da palavra e passar para o nível da 

construção de significados por parte do leitor (Freire, 1982). Neste processo de construção de 
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significados, torna-se necessário que o aluno seja capaz de identificar elementos implícitos no 

texto, estabeleça relações entre o que lê e os textos lidos, e seja capaz de interpretar os 

diferentes sentidos que podem ser atribuídos (Silva, 2011). 

Alguns estudos (Camba, 2007; Colomer, 2003; Dionísio et al., 2011; Sim-Sim, 2003) têm 

vindo a mostrar que quando os alunos são confrontados com a leitura de textos de ciências, 

estes têm revelado baixa compreensão dos mesmos, encarando a leitura como um processo de 

decomposição em vez da atribuição ou procura de significado; pouca valorização das atividades 

de leitura; o não domínio de tarefas metacognitivas relacionadas com a leitura, tal como reler o 

texto, estudar com mais detalhe os segmentos difíceis ou sumariar quando não compreendem o 

que leem (Gonçalves, 2008). 

Cabe ao professor de ciências desenvolver atividades, em sala de aula, para que os 

alunos tenham a possibilidade de praticar a escrita e a leitura (Hoff, 2011; Francisco Jr., 2010; 

Francisco Jr. & Garcia Jr., 2010). Várias estratégias têm vindo a ser propostas de modo a 

facilitar a compreensão dos textos de ciências na sala de aula. Segundo Wellington & Osborne 

(2001) é necessário despender tempo, explicando o significado das próprias palavras pois uma 

das dificuldades na aprendizagem das Ciências é aprender a sua linguagem. Mas não basta ficar 

pelo significado do vocabulário científico. Em traços gerais, segundo Solé (1998), a leitura de 

textos em sala de aula deve envolver três momentos distintos: o antes, o durante e o após a 

leitura. O primeiro momento, o antes, permite situar o leitor diante da leitura, estimulando-o a 

assumir um papel ativo no processo, isto é, o professor oferece desafios aos alunos e incentiva-

os a refletir sobre os conhecimentos que possuem em relação ao tema proposto. No segundo 

momento, o durante, permite construir uma interpretação que auxilie o leitor na resolução de 

problemas. Finalmente, no terceiro momento, o após a leitura, envolve a comunicação dos 

resultados das atividades realizadas com o texto. Estas atividades podem englobar, um resumo 

do texto ou a elaboração de uma representação gráfica do conteúdo lido. 

Várias podem ser as estratégias de leitura a usar em sala de aula, desde mapas de 

conceitos, às estratégias “prever a resposta”, “concorda ou não concorda”, “mais para 

procurar”, “pensar sobre o texto”, “o que sabem?”, “guião ponto de vista”. 

Uma das estratégias de leitura que pode ser aplicada em sala de aula é a construção de 

mapas de conceitos (Gonçalves, 2012). Os mapas de conceitos, desenvolvidos por Joseph 

Novak, são uma ferramenta que auxiliam na organização e representação do conhecimento 

(Novak, 1977). 
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É através dos mapas de conceitos que se pode representar explicitamente os conceitos e 

as proposições que uma determinada pessoa possui, facultando deste modo uma troca de 

informação entre os professores e os discentes relativamente à validade de uma determinada 

ligação proposicional, ou ainda reconhecer a falta de conexão entre conceitos, o que indica a 

necessidade de uma nova aprendizagem (Novak & Gowin, 2003). 

Alguns autores (Martins, 2006; Lourenço, 2008; Nunes & Pino, 2008) consideram que 

os mapas de conceitos refletem o lema “aprender a aprender”, porque através da sua 

construção o aluno participa de forma ativa na sua própria aprendizagem, tendo maior liberdade 

e criatividade no estudo de qualquer temática. Segundo Nunes & Pino (2008) os mapas de 

conceitos permitem avaliar a capacidade que os alunos têm em perceber e explicar as relações 

existentes entre conceitos; pode ajudar a compreender algumas lacunas no conhecimento dos 

aprendizes, indicando quais os conceitos em que apresentam maior dificuldade de compreensão 

e quais os que necessitam de ser aprofundados; permite ao aluno uma melhor organização e 

hierarquização de conceitos. Assim, transpondo esta ideia para o uso de mapas de conceitos na 

leitura do manual escolar em sala de aula, pode-se prever que a elaboração de mapas de 

conceitos, em atividades de leitura, dá aos alunos a oportunidade de, por exemplo, se 

consciencializarem sobre o seu entendimento inicial sobre os conceitos que serão abordados no 

texto ou representarem os seus entendimentos do texto, contribuindo para analisar se o aluno 

aprendeu significativamente o conteúdo. 

É no entanto de notar que a construção de mapas de conceitos pelos alunos nem 

sempre é tarefa fácil. Na maioria das vezes, como forma de evitar cometer erros, os alunos 

priorizam conceitos sobre os quais têm uma maior segurança em trabalhar, observando-se 

ainda, mapas de conceitos com poucas ligações entre si (Nunes & Pino, 2008). 

Para além da construção de mapas de conceitos, outras estratégias de leitura na sala de 

aula têm vindo a ser sugeridas: 

(i) “Prever a resposta”: Os alunos são inicialmente confrontados com cerca de cinco 

afirmações verdadeiras ou falsas, construídas com base no texto. Depois dos alunos 

registarem as suas respostas leem o texto e de seguida analisam e discutem as 

respostas dadas anteriormente. O professor esclarece e explica as respostas corretas 

através de uma discussão com os alunos (Head & Readence, 1992; Martin, 2002). 

(ii) “Concorda ou não concorda”: Os alunos são desafiados a concordar ou discordar de um 

conjunto de cerca de cinco afirmações, justificando as suas opiniões por escrito. Depois 
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dos estudantes terem escrito as suas respostas, segue-se uma discussão na sala de 

aula e os alunos compartilham as suas opiniões, lendo seguidamente o texto. Após a 

leitura do texto, uma outra discussão dos alunos segue de forma a reagirem ao texto 

podendo dar uma justificação para mudar as suas respostas e opiniões anteriormente 

dadas (Head & Readence, 1992; Martin, 2002). 

(iii) “Mais para procurar”: O professor ou aluno lê uma breve secção do texto, e de seguida 

o professor questiona os alunos: "O que mais gostariam de saber sobre….?" Após uma 

série de respostas dadas pelos alunos, estes são convidados a terminar a leitura e a 

colocarem mais questões enquanto leem novas secções do texto. Uma discussão ou 

avaliação pode seguir. Nesta estratégia, a leitura é dirigida pelos interesses dos alunos 

num dado tópico (Singer & Donlan, 1989; Vacca & Burkey, 1992; Martin, 2002). 

(iv) “Pensar sobre o texto”: Uma estratégia que integra as fases de leitura e escrita através 

do pré, durante e pós-leitura e envolve tarefas como examinar, perguntar, ler, recitar e 

rever (EPL2R). Na estratégia (EPL2R) os estudantes examinam o texto olhando para os 

títulos, subtítulos, resumos e ilustrações. De seguida, os alunos registam as dúvidas e 

fazem questões de diferentes tipos. Com essas questões em mente, os alunos 

silenciosamente leem passagens para encontrar respostas. Após a leitura, os alunos 

recitam ou apresentam, as principais ideias em forma de notas escritas ou num esboço. 

Finalmente, na etapa de revisão, os alunos respondem às suas perguntas e relacionam-

as com o conteúdo do texto (Martin, 2002). 

(v) “O que sabem?”: Os alunos pensam sobre o assunto antes, durante e após a leitura, 

que determina o que o aluno sabe, quer saber, e aprende sobre um tópico. Inicialmente 

os alunos fazem três colunas numa folha antes da leitura começar, na primeira coluna, 

os estudantes registam o que sabem sobre o tema e na coluna do meio o que eles 

querem saber, feito isto o professor regista as respostas dos alunos. Deste modo, os 

alunos são convidados a explicitar um propósito para a leitura. De seguida, os alunos 

leem uma passagem e registam as respostas para as perguntas na terceira coluna, com 

o título "o que eu aprendi." Desta forma, o professor poderá ficar com a noção da 

evolução do conhecimento do aluno, após a leitura (Martin, 2002). 

(vi) “Guião ponto de vista (POV)”: Os alunos colocam-se no lugar de alguém ou de algo e 

escrevem sobre a experiência. Por exemplo, “Descreve o que terias feito se fosses 

Galileu, quando ele estava a ser julgado pelas suas convicções científicas”. Este tipo de 
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estratégia permite ao professor fazer uma pré-avaliação. Desta forma, o professor usa 

este registo de informação para determinar como irá planear as aulas futuramente 

(Martin, 2002).  

 

Em todas estas estratégias, é atribuído ao professor um papel de mediador entre o texto 

e o aluno na sala de aula (Solé, 1998). Deste modo, o professor auxilia os alunos na análise, 

questiona-os com o objetivo de esclarecer os significados e estimula o conhecimento para 

estabelecer uma interação dos alunos com o texto, de forma a formar leitores críticos (Hoff, 

2011). 
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CAPÍTULO III – OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO ASSOCIADA AO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Esta intervenção foi realizada numa escola cujo Projeto Educativo da Escola procurava 

promover nos alunos a compreensão dos textos, uma vez que os alunos, de um modo geral, 

apresentavam deficiências nas suas competências de leitura (Projeto educativo, 2009).  

No caso da disciplina de Ciências Física e Química, considerou-se que seria pertinente 

contribuir para a promoção da compreensão dos textos, em particular de textos sobre Química, 

usando para tal o manual escolar. 

A escolha do manual escolar como recurso para estimular a leitura na sala de aula 

deveu-se ao facto de este ser de adoção obrigatória; de os alunos deste estudo revelarem, a 

partir de um questionário de opinião aplicado antes da intervenção pedagógica, gostarem pouco 

de ler o manual escolar porque o acham desinteressante; e considerarem o manual escolar 

importante na aprendizagem da Física e da Química, uma vez que este facilita a compreensão 

dos assuntos lecionados. Por outro lado, o questionário revelou ainda que a maioria dos alunos 

tem por hábito ler o manual escolar. Contudo, ao considerarem a compreensão do texto do 

manual escolar acessível, por utilizar conceitos simples, os alunos parecem ler o manual escolar 

de modo superficial. 

A escolha pela análise de textos de química do manual escolar, em particular sobre os 

temas átomo, tabela periódica e ligação química, prendeu-se com o facto de serem estes os 

temas que se encontravam a ser lecionados a quando da intervenção pedagógica, tendo em 

conta a calendarização para a abordagem dos conteúdos efetuada pelos professores de Física e 

Química da escola, na qual se implementou esta intervenção pedagógica.  

Tendo em conta estes factos, com este estudo procurou-se entender, antes da 

intervenção pedagógica: 

 Quais as atitudes dos alunos face à leitura em geral e face à leitura de assuntos 

científicos e tecnológicos?  

 Quais os hábitos e frequência de leitura do manual escolar pelos alunos? 

 Que importância atribuem os alunos ao manual escolar na aprendizagem da 

Física e da Química? 

 Qual a perceção dos alunos sobre a compreensão dos textos do manual escolar 

de Ciências Físico-Químicas? 
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Após a intervenção pedagógica: 

 Qual a perceção dos alunos acerca das estratégias de leitura aplicadas no 

decorrer da intervenção pedagógica? 

 Como compreendem os alunos textos do manual escolar? 
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CAPÍTULO IV - CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO E DA INVESTIGAÇÃO A ELA ASSOCIADA 

 

4.1. Metodologia de Ensino 

4.1.1. Descrição geral da sequência de ensino adotada e materiais de apoio 

utilizados 

Esta intervenção pedagógica foi realizada com alunos do 9º ano de escolaridade, na qual 

se fez uso do manual escolar adotado pela escola, para este nível de ensino, para a abordagem 

de assuntos de Química, inseridos no tema “Classificação dos Materiais”, e nas subunidades 

“Estrutura atómica”, “Tabela Periódica e propriedades das substâncias” e “Ligação Química”. 

Para estas subunidades estavam previstas, pela professora cooperante, 23 aulas, sendo 

sete destas destinadas à eventual realização de fichas formativas, testes de avaliação, 

autoavaliação ou de outras atividades de enriquecimento. 

Foi consensualizado com a professora cooperante que o assunto “Estrutura atómica” 

seria lecionado abordando os conteúdos programáticos a seguir indicados e segundo a seguinte 

sequência: evolução do modelo atómico (primeiras ideias, a teoria de Dalton, a descoberta do 

eletrão, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo da nuvem 

eletrónica); o núcleo do átomo e a relação com a massa do núcleo; o tamanho dos átomos; 

número atómico e número de massa; isótopos de um elemento; o modelo de Bohr e os níveis de 

energia dos eletrões; elemento químico; distribuições eletrónicas dos átomos dos elementos 

para o número atómico menor ou igual a 20; eletrões de valência; átomos e iões; representação 

simbólica de um átomo de um elemento químico; representação simbólica de iões 

monoatómicos. 

Relativamente ao assunto “Tabela Periódica e propriedades das substâncias”, os 

conteúdos a abordar seriam os que a seguir se indicam e seriam abordados seguindo a 

sequência: contributo dos vários cientistas para a evolução da Tabela Periódica das tríades até à 

atualidade; organização da Tabela Periódica atual; determinação do grupo e do período de 

elementos químicos para o número atómico menor ou igual a 20; os elementos químicos e as 

substâncias elementares correspondentes; identificação na Tabela Periódica dos metais e não 

metais, os grupos dos metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, halogénios e gases nobres; 

propriedades químicas e físicas dos metais e não metais; propriedades dos metais alcalinos, 

metais alcalino-terrosos, halogénios e gases nobres. 
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No que concerne à “Ligação química”, os conteúdos abordados e a sequência pela qual 

foram abordados foi: conceito de ligação química; comprimento de ligação; ligação iónica; 

ligação covalente; notação de Lewis e regra do octeto; ligações covalentes polares e apolares; 

geometria molecular; ângulo de ligação; substâncias covalentes e estruturas gigantes; ligação 

metálica; propriedades das substâncias moleculares, iónicas e metálicas. 

No âmbito deste estudo, as estratégias de ensino com o auxílio do manual escolar, 

foram usadas para ajudar os alunos a compreender alguns conceitos de Química, bem como 

para promover a leitura do manual escolar na sala de aula, de forma a formar leitores críticos, 

capazes de compreender o texto. 

É de salientar que as estratégias de leitura do manual escolar não foram usadas em 

todas as aulas lecionadas no decorrer da intervenção pedagógica. Isto deveu-se a algumas 

condicionantes, como o facto de todas as aulas terem uma duração de 45 minutos, existindo 

assim uma limitação em termos de tempo para lecionar todos os objetivos previstos com recurso 

a atividades construídas com base no manual escolar; ao facto de a turma em questão, embora 

dentro dos parâmetros legais, ser relativamente grande, o que dificulta a realização de alguns 

tipos de atividades; devido ao facto de os alunos da turma apresentarem dificuldades de 

concentração na realização de tarefas, havendo por isso a necessidade de diversificar recursos e 

estratégias de ensino. 

Quando atividades de leitura do manual escolar foram usadas nesta intervenção, 

procurou-se que estas fossem consistentes com a perspetiva construtivista. Segundo esta 

perspetiva, os docentes são vistos como mediadores da aprendizagem, implementando 

estratégias de ensino que levem os alunos a fazer uso dos conhecimentos prévios, a envolverem-

se ativamente na construção de significados, a utilizarem capacidades de pensamento crítico e a 

refletirem sobre a sua aprendizagem (Martins, 2009). Nesta perspetiva, o professor dá ao aluno 

a oportunidade de ser um agente do seu próprio processo de aprendizagem, isto é, o professor 

não ensina, facilita a aprendizagem (Martins, 2009). 

Embora pudessem ser várias as estratégias de leitura a implementar no decorrer das 

aulas com recurso ao manual escolar, apenas foram usadas algumas, designadamente: mapas 

de conceitos e “Mais para procurar”. 

Para a realização das atividades de leitura os alunos trabalharam quer em grupos de 

dois e cinco elementos, quer individualmente, tendo tal sido acordado com a professora 

cooperante. A formação dos grupos foi definida em conjunto com a professora cooperante. 
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Em termos gerais, a abordagem do tema “Classificação dos Materiais” com o auxílio do 

manual escolar encontra-se descrita no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Síntese geral das sessões nas quais o manual escolar foi usado para a abordagem de assuntos no tema 
“Classificação dos Materiais”. 

Nº de 

aulas de 

45 min 

Assunto Atividades educativas 

3 

Evolução do 

modelo atómico 

 

Motivação para o estudo da evolução do modelo atómico, com 

referência pelo professor à: 

- necessidade de os cientistas saberem como é o “interior” de um 

átomo; 

- impossibilidade de se observarem os átomos mesmo com os 

instrumentos tecnológicos atuais, conduzindo à construção de modelos 

pelos cientistas. 

 

Exposição, por parte do professor e com auxílio de um PowerPoint 

(Anexo 3), sobre: 

- o conceito e importância dos modelos em ciências; 

- a diferença entre o conceito de modelo em ciências e o conceito de 

modelo no quotidiano. 

 

Exploração do conceito de modelo com auxílio de exemplos familiares 

aos alunos, designadamente o modelo corpuscular da matéria 

estudada no 8º ano. 

 

Introdução ao assunto evolução do modelo atómico a partir de uma 

exposição pela professora do modelo de Dalton. 

 

Uso do manual escolar pelos alunos, apoiado pela ficha de trabalho nº 

5, de modo a abordar alguns marcos na evolução dos modelos 

atómicos no período de 1904 a 1910 (Anexo 4). A informação referente 

a cada modelo foi complementada com uma exposição pela professora 

com base no trabalho de Antunes (2012).  

 

Discussão com os alunos sobre a natureza do conhecimento científico 

e dos processos de construção das ciências. 

 

Exposição pela professora do modelo da nuvem eletrónica com auxílio 

das imagens apresentadas no manual escolar. 

 

Síntese pela professora sobre a evolução histórica do modelo atómico 

sobre os aspetos acerca da natureza das ciências (Anexo 5). 
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Quadro 1: Síntese geral das sessões nas quais o manual escolar foi usado para a abordagem de assuntos no tema 
“Classificação dos Materiais”. (continuação) 

Nº de 

aulas de 

45 min 

Assunto Atividades educativas 

1 Conceito de ião 

 

Partindo das questões apresentadas no manual escolar: 

“O que acontece aos átomos quando perdem ou ganham eletrões?” 

“Qual a tendência para formar iões positivos e negativos?” 

os alunos foram convidados a ler a resposta dada pelo autor do manual 

no corpo do texto (Anexo 6) e a construírem, em grupos de cinco 

elementos, um mapa de conceitos sobre o excerto apresentado. 

 

Apresentação pela professora das instruções para a construção de um 

mapa de conceitos. 

 

Construção pelos alunos do mapa de conceitos, tendo sido fornecidos 

aos alunos cartões com os conceitos referidos no texto. 

 

Apresentação e discussão alargada dos mapas de conceitos à turma e 

das respostas às questões iniciais. 

 

Sistematização pela professora do conceito de ião e apresentação de 

alguns exemplos. 

 

1 

Evolução Histórica 

da Tabela 

Periódica 

 

Contextualização histórica acerca da evolução da Tabela Periódica feita 

pela professora e baseada no trabalho de Tavares (2012), com auxílio 

de um PowerPoint (Anexo 7). 

 

Discussão a partir da apresentação de alguns aspetos sobre a natureza 

das ciências, tais como os avanços e retrocessos na evolução da 

Tabela Periódica, ao facto de o conhecimento científico ser uma 

construção humana, com um caráter de construção coletiva e 

suscetível de ser transformado. 

 

Realização pelos alunos, para trabalho de casa, de uma análise crítica 

da qualidade do texto apresentado no manual escolar sobre a evolução 

da Tabela Periódica (Anexo 8). 
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Quadro 1: Síntese geral das sessões nas quais o manual escolar foi usado para a abordagem de assuntos no tema 
“Classificação dos Materiais”. (continuação) 

Nº de 

aulas de 

45 min 

Assunto Atividades educativas 

1 
Organização da 

Tabela Periódica 

 

Correção do trabalho de casa sobre a evolução da Tabela Periódica. 

 
Leitura pelos alunos de um excerto do manual escolar (Anexo 9) com 

vista à construção, em grupos, de um mapa de conceitos. Para tal foi: 

- relembrada as regras de construção de um mapa de conceitos; 

- fornecido aos alunos o conceito central “Tabela Periódica”; 

- fornecidos aos alunos cartões com os conceitos referidos no texto. 

 
Apresentação e discussão alargada dos mapas de conceitos à turma. 

 
Marcação de trabalho de casa no qual foi pedido aos alunos para lerem 

secções do manual escolar (Anexo 10) com vista a responderem às 

seguintes questões: 

- Será possível relacionar as posições dos elementos representativos na 

Tabela Periódica com as suas distribuições eletrónicas? 

- Como varia o raio atómico ao longo de um grupo? 

- Como varia o raio atómico ao longo de um período? 

 

1 

A ligação 

covalente nas 

substâncias 

covalentes 

 

Leitura pelos alunos de um excerto do manual escolar (Anexo 11) e 

construção, em grupos, de um mapa de conceitos sobre o excerto 

apresentado. 

 
Para a construção do mapa de conceitos foram fornecidos aos alunos 

cartões com os conceitos referidos no texto. 

 
Apresentação e discussão alargada dos mapas de conceitos à turma. 

 
Síntese pela professora sobre ligação covalente. 
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Quadro 1: Síntese geral das sessões nas quais o manual escolar foi usado para a abordagem de assuntos no tema 
“Classificação dos Materiais”. (continuação) 

Nº de 

aulas de 

45 min 

Assunto Atividades educativas 

1 Ligação metálica 

 

Leitura pelos alunos de um excerto do manual escolar (Anexo 12) e 

construção individual de um mapa de conceitos sobre o excerto 

apresentado. 

 
Para a construção do mapa de conceitos, foi pedido aos alunos que 

começassem por identificar os conceitos mais importantes no texto. 

 
Apresentação e discussão alargada de alguns mapas de conceitos à 

turma. 

 
Discussão dos aspetos mais relevantes sobre os mapas construídos. 

 
Sistematização pela professora sobre ligação metálica. 

 

No decorrer da intervenção pedagógica, para além das estratégias de leitura que foram 

implementadas em sala de aula e que ocuparam cerca de 7 sessões de 45 minutos, os alunos 

foram também convidados a realizar como trabalho de casa a leitura de secções do manual 

escolar, a qual foi acompanhada por tarefas de leitura (Quadro 1). 

Dado que o manual escolar apresentava de modo desadequado a história das ciências, 

não contribuindo para que os alunos compreendessem aspetos importantes sobre a natureza 

das ciências e sobre os processos de construção do conhecimento científico, foram desenhadas 

duas atividades de modo a ultrapassar as limitações do manual em relação a este aspeto. Uma 

das atividades foi sobre a evolução do modelo atómico, a outra sobre a evolução da Tabela 

Periódica. Apenas uma delas foi implementada em sala de aula uma vez que existia uma 

limitação em termos de tempo, para o cumprimento na totalidade dos assuntos previstos. Assim, 

estas atividades tiveram o objetivo de ajudar os alunos a obter uma visão mais humanista das 

ciências, possibilitando compreender que as ciências não se constroem de modo linear. Tiveram 

ainda o objetivo de despertar nos alunos o interesse pelo conhecimento científico, proporcionar 

uma melhor compreensão dos conceitos científicos mostrando o seu desenvolvimento, e por em 

evidência que as ciências são mutáveis/dinâmicas e que, consequentemente, o conhecimento 

científico é suscetível de ser transformado. Desta forma e de acordo com o Klopfer (1968, 
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referido em Canavarro, 2000) “o conhecimento do processo de pesquisa científica é 

extremamente importante para que um estudante compreenda a natureza da ciência e do 

conhecimento científico. Conhecer e aprender como é que as ideias científicas são formuladas, 

testadas e revistas torna-se fundamental para um aprendiz compreender a natureza da ciência”. 

As restantes estratégias de leitura implementadas em sala de aula consistiram na 

elaboração de mapas de conceitos. Foi utilizado com frequência a estratégia de leitura com 

recurso aos mapas de conceitos pois segundo Novak (1991), o mapa de conceitos é uma 

ferramenta, estratégia, instrumento ou recurso da aprendizagem significativa. São instrumentos 

que podem ajudar na busca das ideias prévias dos estudantes e na organização hierárquica dos 

conceitos. Estes constituem-se numa poderosa ajuda para os estudantes aprenderem a 

organizar os materiais de aprendizagem a partir do estabelecimento de relações significativas e 

não arbitrárias entre os conceitos.  

Finalmente, como estratégia de leitura, os alunos efetuaram uma estratégia de leitura 

guiada por questões, sendo esta atividade realizada como trabalho de casa. Um dos objetivos 

desta atividade era incentivar os alunos à leitura de textos informativos em casa, de modo a 

enriquecer os seus conhecimentos e também colmatar as suas dificuldades de leitura. 

 

4.2.  Metodologia de Investigação 

4.2.1.  Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Neste trabalho, como técnica de recolha de dados, recorreu-se à técnica do inquérito por 

questionário pois o questionário é útil quando um investigador pretende recolher informação 

sobre um determinado tema e quando pretende interrogar um elevado número de pessoas, num 

tempo relativamente curto (Santo, 2010). 

Os questionários, de acordo com o grau de liberdade que se pretende na resposta, 

podem conter questões do tipo aberto ou fechado (Hill & Hill, 2009) ou, ainda, ser constituídos 

por um misto destas modalidades. No caso deste trabalho, foram aplicados questionários de 

opinião que apresentam questões de tipo aberta (permitem ao inquirido construir a resposta 

com as suas próprias palavras, permitindo deste modo a liberdade de expressão) e fechada (o 

inquirido apenas seleciona a opção, de entre as apresentadas, que mais se adequa à sua 

opinião). 

Na elaboração dos questionários teve-se em atenção que as questões devem ser 

reduzidas e adequadas à pesquisa em questão. Portanto, elas devem ser desenvolvidas tendo 
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em conta três princípios básicos: Princípio da clareza (devem ser claras, concisas e unívocas), 

Princípio da coerência (devem corresponder à intenção da própria pergunta) e Princípio da 

neutralidade (não devem induzir uma dada resposta mas sim libertar o inquirido do referencial 

de juízos de valor ou do preconceito do próprio autor) (Amaro, 2005). 

Neste estudo foram elaborados dois questionários de opinião. Um aplicado antes da 

intervenção (Anexo 1) e outro aplicado após a intervenção (Anexo 2). O questionário aplicado 

antes da intervenção serviu para averiguar os hábitos de leitura dos alunos e a importância que 

atribuem ao manual escolar na aprendizagem da Física e da Química. O questionário aplicado 

após a intervenção teve como principal objetivo averiguar a opinião dos alunos em relação às 

estratégias de leitura aplicadas no decorrer da intervenção pedagógica. 

Para além da técnica de inquérito utilizou-se ainda a técnica de análise documental. 

Para tal, foram recolhidos alguns dos materiais elaborados pelos alunos individualmente e 

referentes a tarefas de leitura efetuadas quer na aula quer em trabalho de casa. Mais 

concretamente, foi analisado o modo como os alunos analisam criticamente um texto do manual 

escolar e como constroem um mapa de conceitos a partir de um texto do manual escolar. 

 

4.2.2. Recolha de dados 

O questionário de pré-intervenção foi aplicado nos 15 minutos finais duma aula da 

orientadora cooperante, antes da autora deste relatório dar início à intervenção pedagógica. O 

questionário pós-intervenção foi administrado no final da intervenção pedagógica, numa aula de 

45 minutos. Estes foram os tempos possíveis para a recolha dos dados tendo em conta a 

calendarização das aulas. Os questionários, em papel, foram respondidos pelos discentes em 

condições de exame.  

Antes da aplicação de cada um dos questionários, fez-se uma introdução aos mesmos, 

referindo, o objetivo do questionário e as motivações que levavam à necessidade desta 

colaboração por parte dos alunos, pedindo-lhes ainda que antes de o entregarem, verificassem 

se responderam a todas as questões. Informou ainda os alunos que a sua identidade seria 

mantida confidencial. 

 Para além dos dados recolhidos por questionário recolheram-se para posterior análise 

um mapa de conceitos elaborado individualmente pelos alunos ao longo das aulas e a ficha de 

trabalho de casa referente à análise crítica de um texto do manual escolar sobre a evolução da 

Tabela Periódica. 
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4.2.3. Análise de dados  

A análise dos dados é um processo de compreensão e sistematização da informação 

recolhida através dos instrumentos utilizados, permitindo assim uma melhor perceção do 

material adquirido, constituindo, simultaneamente, um modo de o organizar, com o objetivo de 

dar resposta às questões de investigação definidas (Martins, 2009). 

Os dados recolhidos através dos questionários (pré e pós intervenção), foram tratados 

analisando-se as respostas uma a uma individualmente. As respostas obtidas foram objeto de 

análise de conteúdo (Bardin, 1977). Também foram objeto de análise de conteúdo os dados 

recolhidos através das atividades “construção de mapas de conceitos” construídas com base no 

manual escolar e da análise crítica do texto sobre a evolução da Tabela Periódica. 

Para além de uma análise de conteúdo dos questionários, que conduziu à formação de 

categorias de resposta, foi efetuada uma análise quantitativa que permitiu calcular as 

frequências das respostas para cada uma das categorias em análise. 

A quando da apresentação dos dados, são apresentados exemplos de resposta para as 

diferentes categorias formadas. Estes exemplos de resposta são acompanhados por um código 

constituído pela letra A (de aluno) e por um número que corresponde a um dado aluno. 
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CAPÍTULO V - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

 

5.1.  Análise dos questionários antes da intervenção 

5.1.1. Gosto pela leitura em geral e pela leitura de assuntos científicos e 

tecnológicos 

Quando se perguntou aos inquiridos se gostavam, ou não, de ler, a maioria (n=12) 

afirmou que gosta pouco ou não gosta de ler. Apenas uma minoria de alunos adora ou gosta 

muito de ler (n=3) ou detesta ler (n=2) (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Gosto dos alunos pela leitura em geral                       N=25 

Gosto pela leitura em geral f 

Adoro/Gosto muito 3 

Gosto 8 

Gosto pouco/Não gosto 12 

Detesto 2 

 

Relativamente ao gosto pela leitura de assuntos científicos e tecnológicos verifica-se que, 

de uma forma geral, cerca de metade dos alunos menciona que gosta pouco ou não gosta de ler 

sobre esse tipo de assuntos (Tabela 4). Quanto aos restantes alunos, sete alunos gosta de ler 

este tipo de leitura, quatro alunos adora ou gosta muito e um aluno refere que detesta ler sobre 

assuntos científicos e tecnológicos. 

 

Tabela 4: Gosto dos alunos pela leitura de assuntos científicos e tecnológicos        N=25 

Gosto pela leitura de assuntos científicos e tecnológicos f 

Adoro/Gosto muito 4 

Gosto 7 

Gosto pouco/Não gosto 13 

Detesto 1 
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5.1.2. O manual escolar de CFQ: Gosto pela leitura, hábitos e perceção sobre 

a sua importância na aprendizagem 

No que concerne ao gosto pela leitura do manual escolar de Ciências Físico-Químicas, a 

maioria dos alunos (n=17) referiu gostar pouco ou não gostar de ler o manual escolar (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Gosto dos alunos pela leitura manual escolar de Ciências Físico-Químicas                  N=25 

Gosto pela leitura do manual escolar de Ciências Físico-Químicas f 

Adoro/Gosto muito - 

Gosto 6 

Gosto pouco/Não gosto 17 

Detesto 2 

 

A principal razão apontada pelos alunos (n=9) para o facto de gostarem pouco, não 

gostarem ou detestarem ler o manual escolar, prende-se com o facto de considerarem o manual 

desinteressante. Alguns exemplos de resposta são: 

“O manual não é nada especial, é desinteressante” (A1) 

“ O manual é desinteressante” (A12). 

 

Outras razões apontadas pelos alunos para as atitudes negativas face à leitura do 

manual escolar foram: 

 O facto de os alunos não gostarem de Física e de Química 

“Detesto ler [o manual escolar] porque não gosto de Ciências Físico-Químicas” 

(A24) 

“Gosto pouco de ler [o manual escolar] porque esta disciplina tem muita teoria” 

(A3) 

 O desinteresse pela leitura 

“Gosto pouco de ler [o manual escolar] porque não gosto muito de ler” (A16) 

“Não gosto de ler o manual escolar porque ler é cansativo” (A23) 

 O facto de os discentes acharem o manual confuso 

“Não gosto porque é confuso” (A2) 

“Gosto pouco porque os conteúdos do manual são um pouco confusos” (A18). 
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Para justificar o gosto pela leitura do manual, os alunos apontam como razões: 

 O facto de o manual escolar ser interessante 

“O manual fala de fenómenos interessantes que devemos saber” (A22) 

“O manual tem assuntos muito importantes para o nosso dia-a-dia” (A7) 

 O facto de o manual escolar facilitar a aprendizagem 

“Porque o manual explica bem a matéria” (A5) 

“Porque o manual de Físico-Química ajuda-me a compreender melhor a 

matéria” (A13). 

 

Tabela 6: Razões indicadas pelos alunos para justificarem o gosto ou não gosto pela leitura do manual escolar de 
Ciências Físico-Químicas                                                                                                                           N=25 

Gosto pela leitura Razões f 

Sim 
O manual escolar é interessante 3 

O manual escolar facilita a aprendizagem 3 

Não 

Desinteresse pela Física e pela Química 5 

Desinteresse pela leitura 2 

O manual escolar é desinteressante 9 

O manual escolar é confuso 3 

 

Apesar de os alunos apresentarem atitudes negativas face à leitura do manual escolar, 

constata-se que a maioria dos alunos (n=16) lê o manual escolar de Física e Química uma vez 

por semana e que quatro alunos referem ler o manual escolar quase diariamente (Tabela 7). 

Quanto aos restantes alunos, três dizem ler o manual escolar apenas uma vez por mês e dois 

raramente o leem. 

 

Tabela 7: Frequência com que os alunos leem o manual escolar de Ciências Físico-Químicas                          N=25 

Frequência com que os alunos leem o manual escolar de Ciências Físico-Químicas f 

Diariamente - 

Quase diariamente 4 

Uma vez por semana 16 

Uma vez por mês 3 

Raramente 2 

Nunca - 
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As razões apontadas pelos alunos para o facto de lerem regularmente, ou não, o manual 

escolar encontram-se na Tabela 8. Assim, a principal razão apontada pelos alunos para a leitura 

do manual prende-se com o facto de precisarem de estudar a matéria lecionada. Alguns 

exemplos de resposta são: 

“Porque tenho que estudar a matéria que dou nas aulas” (A13) 

“Leio o manual escolar de Físico-Química quando tenho teste, ou quando não estou a 

perceber a matéria” (A17). 

Para além desta razão, os alunos referem ler o manual escolar quando têm trabalhos de 

casa. A título de exemplo transcreve-se alguns exemplos de resposta: 

“Só leio o manual quando tenho trabalhos de casa” (A6) 

“Leio o manual escolar quando a professora manda fazer trabalhos de casa” (A5). 

 

Quanto aos restantes alunos, estes apresentam razões para não lerem frequentemente o 

manual escolar. Estas razões são:  

 O facto de o manual escolar ser desinteressante 

“Porque tem pouca coisa interessante” (A23) 

“Porque os conteúdos do manual escolar têm pouco interesse para mim” (A1) 

 A existência de mais disciplinas para além de Ciências Físico-Químicas 

“Porque tenho mais disciplinas e preciso também de estudar para elas” (A2) 

“Porque não tenho tempo para estudar para todas as disciplinas” (A6) 

 Pouca clareza do manual escolar de Ciências Físico-Químicas 

“Não consigo compreender muito bem o que às vezes leio no manual escolar” 

(A20) 

“Porque o manual escolar não explica bem a matéria” (A15). 
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Tabela 8: Razões indicadas pelos alunos para lerem regularmente, ou não, o manual escolar de Ciências Físico-
Químicas                                                                                                                                             N=25 

Razões para a leitura regular, ou não, do manual escolar de CFQ f 

Pouca clareza do manual escolar 3 

Existência de várias disciplinas para além de Ciências Físico-Químicas 3 

O manual escolar é desinteressante 4 

Estudar a matéria lecionada 13 

Realizar trabalhos de casa 2 

 

Quando se perguntou aos inquiridos, qual a importância do manual escolar na 

aprendizagem da Física e da Química, a maioria dos alunos (n=17) afirmaram ser importante 

(Tabela 9) e seis dos alunos consideraram-no como muito importante. Apenas dois alunos 

consideram que o manual escolar não é importante para a aprendizagem da Física e da 

Química. 

 

Tabela 9: Importância atribuída pelos alunos ao manual escolar na aprendizagem da Física e da Química      N=25 

Importância atribuída pelos alunos ao manual escolar na aprendizagem da Física e 

da Química 
f 

Muito importante 6 

Importante 17 

Nada importante 2 

 

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 10, a principal razão indicada pelos 

alunos para classificarem o manual escolar como importante ou muito importante na 

aprendizagem da Física e da Química, relaciona-se com o facto de os alunos considerarem o 

manual escolar como capaz de ajudar a perceber melhor os assuntos lecionados. Alguns 

exemplos de resposta são: 

 “Ajuda os alunos a perceber melhor a matéria” (A22) 

 “Porque ajuda a compreender a matéria” (A11). 

 

 Outras razões apontadas pelos alunos para a importância do manual escolar na 

aprendizagem da Física e Química foram: 

 A clareza com que o manual escolar explica os conteúdos 

“Pois tem a matéria muito bem explicada” (A23) 
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“Porque os conteúdos do manual escolar são apresentados de uma forma muito 

objetiva” (A4) 

 A existência de exercícios de aplicação interessantes 

“Porque tem bons exercícios” (A5) 

“Porque acho que os exercícios [do manual escolar] são bastante interessantes” 

(A12). 

 

A razão apontada pelos alunos para não reconhecerem a importância do manual escolar 

prende-se com o desinteresse pelo estudo da Física e da Química: 

“Não gosto de estudar Física e Química” (A16) 

“Não considero a manual escolar importante porque não gosto de estudar Físico-

Química” (A14). 

 

Tabela 10: Razões indicadas pelos alunos para justificarem a importância atribuída ao manual escolar na 
aprendizagem da Física e da Química                                                                                                           N=23 

Importância do manual 

escolar na aprendizagem da 

Física e da Química 

Razões f* 

Sim 

Facilita a compreensão da matéria 21 

Clareza na explicação dos assuntos lecionados 3 

Existência de exercícios de aplicação interessantes 2 

Não Desinteresse pelo estudo da Física e da Química  2 

* Nota: Alguns alunos apresentaram mais de uma razão. 

 

 

5.1.3. Perceção dos alunos sobre a compreensão dos textos do manual 

escolar de Ciências Físico-Químicas 

Relativamente à perceção dos alunos sobre a compreensão dos textos do manual 

escolar de Ciências Físico-Químicas, a maioria dos alunos (n=20) respondeu que estes eram 

acessíveis (Tabela 11). Apenas dois alunos consideraram que a compreensão do texto era difícil 

e três alunos consideraram que a compreensão dos textos era fácil. 
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Tabela 11: Perceção dos alunos sobre a compreensão do texto do manual escolar de Ciências Físico-Químicas 
                                                                                                                                                              N=25 

Perceção dos alunos sobre a compreensão do texto do manual escolar f 

Difícil 2 

Acessível 20 

Fácil 3 

 

 Como se pode constatar pela Tabela 12, a principal razão apontada pelos alunos para 

justificarem a acessibilidade do texto do manual escolar, relaciona-se com a utilização de 

vocabulário adequado à faixa etária. Alguns exemplos de resposta são: 

 “Utiliza um vocabulário simples e adequado para a nossa idade” (A5) 

 “Tem uma linguagem adequada à idade” (A7). 

 

Para além desta razão, os alunos referem ainda que o texto do manual escolar utiliza 

conceitos simples. A título de exemplo transcreve-se alguns exemplos de resposta: 

“Tem conceitos fáceis de aprender” (A18) 

“Pois os textos são de fácil compreensão” (A22). 

 

A razão apontada pelos alunos para justificarem o facto de não considerarem o texto do 

manual escolar acessível deve-se à utilização de uma linguagem demasiado complexa: 

“Tem palavras muito caras” (A25) 

“A sua linguagem é muito complexa” (A12). 

 

Tabela 12: Razões indicadas pelos alunos para justificarem a facilidade de compreensão do texto do manual escolar 
de Ciências Físico-Químicas                                                                                                                         N=25 

Facilidade de compreensão do 

texto do manual escolar 
Razões f 

Sim  

Utiliza vocabulário adequado à faixa etária 2 

Utiliza conceitos simples 16 

Não responderam 5 

Não Linguagem demasiado complexa 2 

 

Em suma, pode-se constatar que cerca de metade dos alunos afirmam que gostam 

pouco ou não gostam de ler qualquer tipo de assunto e o mesmo se verifica no que diz respeito 

à leitura sobre assuntos científicos e tecnológicos. Face a este pouco interesse pela leitura, era 
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de prever e constatou-se que a maioria dos alunos gosta pouco ou não gosta de ler o manual 

escolar. As principais razões apontadas prendem-se com o facto de o manual escolar ser 

desinteressante e de existir um desinteresse pela Física e pela Química. Apesar do manifesto 

desinteresse que os alunos apontam pela leitura do manual escolar, a maioria refere que 

procede à sua leitura uma vez por semana, de forma a estudar a matéria lecionada e que este 

recurso é importante na aprendizagem da Física e da Química, uma vez que este facilita a 

compreensão dos assuntos lecionados. Para um número elevado de alunos (n=20) a 

compreensão do texto do manual escolar é acessível, indicando como principal razão a utilização 

de conceitos simples. 

 

5.2.  Análise dos questionários pós-intervenção 

5.2.1. Perceção dos alunos acerca das estratégias de leitura aplicadas no 

decorrer da intervenção pedagógica 

Quando se perguntou aos inquiridos no estudo, o que mais gostaram e o que menos 

gostaram, nas atividades aplicadas no decorrer das aulas, com recurso ao manual escolar, estes 

apresentaram uma diversidade de motivos, como se pode verificar pela Tabela 13.  

No que respeita às atividades relacionadas com a história das ciências, AT1 AT2, 

constata-se que doze alunos referiram que gostaram de compreender como evolui o 

conhecimento científico.  

“Gostei de adquirir conhecimentos sobre a evolução do modelo atómico” (A5) 

“Gostei de saber como evoluiu a Tabela Periódica” (A24) 

 

Compreender como evolui o conhecimento científico foi para alguns alunos o aspeto que 

menos gostaram nas atividades AT1 e AT2, sendo esta atitude mais vincada para a atividade 

AT2 relacionada com a evolução da tabela periódica. Uma das razões para esta diferença poderá 

relacionar-se com o facto de no caso da atividade relacionada com a Tabela Periódica, o modo 

como esta evoluiu ter sido apresentada de modo expositivo pela docente. 

 

No caso da atividade AT1, o gosto por conhecer alguns marcos históricos do modelo 

atómico não recebeu consenso entre os alunos: 

“O que menos gostei foi do modelo de Rutherford” (A23) 

“O que menos gostei foi de conhecer o modelo de Bohr e de Rutherford” (A16). 
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No caso da atividade AT2, foi ainda referido por alguns alunos (n=10) que gostaram de 

realizar toda a atividade ou algumas questões da atividade. Foi destacado pelos alunos a questão 

na qual tinham que dar sugestões ao autor do manual escolar: 

“Gostei de fazer sugestões ao autor do manual escolar” (A15) 

“De sugerir ao autor do livro” (A4). 

 

No que concerne às atividades relacionadas com a construção de mapas de conceitos, 

AT3, a maioria dos alunos (n=12) referiu que o que mais gostou foi de realizar a atividade de 

elaboração dos mapas ou de terem trabalhado em grupo (n=11): 

“Gostei de aprender a elaborar mapas de conceitos” (A17) 

“O que mais gostei foi de trabalhar em grupo” (A1). 

 

Em relação ao aspeto que menos gostaram nas atividades sobre mapas de conceitos, 

mais de metade dos alunos (n=16), referiu a apresentação do mapa à turma: 

“Não gostei de apresentar os mapas de conceitos” (A15) 

“Não gostei de apresentar esta atividade [sobre mapas de conceitos] aos meus colegas” 

(A8). 
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Tabela 13: O que os alunos mais gostaram e menos gostaram nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, 
com recurso ao manual escolar                                                                                                              N=25 

Aspetos referidos 

AT1 AT2 AT3 

Mais 

gostou 

Menos 

gostou 

Mais 

gostou 

Menos 

gostou 

Mais 

gostou 

Menos 

gostou 

f f f f f f 
Conhecer marcos históricos 9 9 - - n/a n/a 

Compreender como evoluiu o conhecimento 

científico 
12 6 12 8 n/a n/a 

Esclarecer dúvidas 2 2 - - - - 

Realizar a atividade/algumas questões da 

atividade 
- - 10 6 12 2 

Trabalhar em grupo - - n/a n/a 11 1 

Apresentar a atividade à turma n/a n/a n/a n/a - 16 

Consultar o manual escolar - 2 - - - - 

Outras 2 3 2 6 2 3 

Não respondeu - 3 1 5 - 3 

Nota: n/a - Não aplicável 

AT1 – Ficha sobre a “Evolução do modelo atómico” 

AT2 – Ficha sobre a “Evolução da Tabela Periódica” 

AT3 – Elaboração de mapas de conceitos. 
 

 

Quando se questionou os alunos acerca das dificuldades que sentiram na realização das 

atividades, com recurso ao manual escolar, estes mencionaram diversas dificuldades, como se 

pode constatar através da Tabela 14. 

 No que respeita à AT1, a maioria dos alunos (n=17), mencionaram sentir dificuldades 

em compreender as diferenças entre os diferentes modelos atómicos: 

“Senti dificuldades na distinção dos diferentes modelos atómicos” (A2) 

“As dificuldades que eu senti na realização desta atividade foi distinguir os diferentes 

modelos atómicos” (A10) 

“Senti dificuldades em associar os nomes dos diferentes modelos atómicos às suas 

características” (A24). 

 

Relativamente à AT2, os alunos apresentaram como principal dificuldade, ser capaz de 

realizar a atividade/algumas questões da atividade (n=7): 

“Senti dificuldades na realização desta ficha” (A15) 
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“Senti dificuldades em responder à questão para dar sugestões ao autor do manual 

escolar” (A25). 

 

No que concerne à AT3, a maioria dos alunos (n=17) referiram sentir dificuldades na 

construção dos mapas de conceitos:  

“Senti dificuldades em elaborar os mapas de conceitos” (A18) 

“Senti algumas dificuldades em estabelecer as ligações entre os conceitos” (A5) 

“Senti dificuldades em estabelecer relações entre alguns conceitos” (A6). 

 

Poucos foram os alunos que referiram ter sentido dificuldades em compreender o texto 

do manual escolar:  

“Senti dificuldades em entender o texto do manual escolar” (A11) 

“Senti algumas dificuldades na compreensão dos textos” (A9). 

 

Tabela 14: Dificuldades sentidas pelos alunos na realização das atividades com recurso ao manual escolar      N=25 

Dificuldades sentidas AT1 AT2 AT3 

f f f 
Compreender a diferença entre os diferentes modelos científicos 17 3 n/a 

Compreender o texto do manual escolar 1 2 - 

Ser capaz de realizar a atividade/algumas questões da atividade - 7 17 

Apresentar a atividade à turma n/a n/a 4 

Nenhuma 3 3 3 

Outras 4 5 1 

Não respondeu - 5 - 

Nota: n/a - Não aplicável 
AT1 – Ficha sobre a “Evolução do modelo atómico” 
AT2 – Ficha sobre a “Evolução da Tabela Periódica” 
AT3 – Elaboração de mapas de conceitos. 
 

 

 

Relativamente ao contributo das atividades para a aprendizagem (Tabela 15) e no que 

diz respeito à AT1 e AT2, a maioria dos alunos (n=21) referiu que estas atividades contribuíram 

para a compreensão da evolução do modelo atómico e da Tabela Periódica. Contudo, dado que 

as respostas dos alunos às questões colocadas são muito sintéticas, não se sabe que tipo de 

compreensão os alunos conseguiram atingir no final da intervenção. 
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“Contribuiu para saber melhor como evoluiu o modelo atómico” (A22)  

“Esta atividade ajudou-me a perceber como se deu a evolução da Tabela Periódica” 

(A18). 

 

No que respeita à AT3, uma percentagem significativa dos alunos referiu como 

contributo aprender a elaborar mapas de conceitos (n=14). Os restantes alunos (n=8) 

mencionaram que esta atividade permitiu-lhes aprender os conteúdos de uma forma mais 

simples: 

“É uma forma simples e eficaz de aprender a matéria de uma forma resumida” (A8) 

“Ajudou-me a perceber a matéria de uma forma mais simples” (A21). 

 

Tabela 15: Contributo das atividades para a aprendizagem dos alunos com recurso ao manual escolar N=25 

Contributo AT1 AT2 AT3 

f f f 

Compreender a evolução do conhecimento científico 21 21 n/a 

Aprender a elaborar mapas de conceitos n/a n/a 14 

Aprender os conteúdos de uma forma mais simples - - 8 

Outras 4 4 2 

Não respondeu - - 1 

Nota: n/a - Não aplicável 
AT1 – Ficha sobre a “Evolução do modelo atómico” 
AT2 – Ficha sobre a “Evolução da Tabela Periódica” 
AT3 – Elaboração de mapas de conceitos. 
 

 

 

Em suma, nas atividades que envolveram textos do manual escolar relacionados com a 

história da átomo ou da tabela periódica, os alunos não são unânimes em relação aos aspetos 

que mais gostaram na atividade. Para alguns alunos compreender os processos de construção 

da ciência foi um dos aspetos de que mais gostaram, para outros alunos este foi um dos aspetos 

menos interessantes da atividade. O tipo de atividades com recurso ao manual escolar que os 

alunos mais gostaram foram a construção de mapas de conceitos e a apresentação de 

sugestões ao autor do manual escolar. Também a realização de trabalho de grupo foi um aspeto 

valorizado. O mesmo não aconteceu em relação à apresentação do trabalho de grupo que não 

foi considerado positivo pelos alunos. Contudo, alguns alunos referiram ter sentido dificuldades 

na realização das atividades.  
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5.2.2. Compreensão de alguns textos do manual escolar 

Na Tabela 16 apresenta-se uma análise do modo como os alunos parecem compreender 

alguns textos do manual escolar, à medida que realizaram individualmente algumas atividades 

durante a intervenção pedagógica. 

Relativamente ao texto do manual escolar sobre a história da Tabela Periódica, a 

realização da atividade AT2 parece indicar que os alunos não foram capazes de compreender as 

principais ideias do texto, escrevendo-as por palavras próprias, nem foram capazes de interpretar 

o texto indo para além deste, usando a informação apresentada na sala de aula pela professora. 

Antes, para a maioria dos alunos (n=16), a compreensão do texto parece refletir uma 

reprodução do texto na forma verbal. A título de exemplo transcreve-se: 

“O texto fala-nos de uma variedade de materiais que são constituídos por substâncias e 

estas ainda por elementos. O texto também nos diz que Mendeleiev teve a ideia de criar 

uma Tabela Periódica de forma a organizar os 65 elementos. Diz-nos também que os 

elementos foram organizados de acordo com a massa dos átomos e as suas 

propriedades” (A3)  

 

“O texto reflete o contributo que Mendeleiev deu para a construção da Tabela Periódica 

atual na medida que criou uma Tabela com os elementos conhecidos na altura, tendo 

em conta as massas dos átomos e as suas propriedades e deixou alguns espaços para 

elementos que viram a ser descobertos” (A10). 

 

Os restantes alunos (n=9) refletiram uma compreensão de frases soltas do texto. Alguns 

exemplos de resposta: 

“O texto fala-nos da necessidade de organizar os elementos químicos conhecidos” (A2) 

“Mendeleiev contribuiu para a construção da Tabela Periódica atual uma vez que foi o 

primeiro químico a sugerir a construção de uma tabela para os elementos químicos já 

conhecidos” (A21). 

 

No que diz respeito à AT3, numa das atividades sobre mapas de conceitos, construídos 

individualmente pelos alunos, os resultados parecem indicar uma compreensão de frases soltas 

do texto na forma gráfica (n=16) ou que a compreensão se resumiu a uma reprodução do texto 

na forma gráfica (n=9). Os mapas elaborados pelos alunos parecem refletir uma incapacidade 
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para identificarem os principais conceitos presentes no texto, estabelecerem ligações entre os 

conceitos e respeitarem a hierarquização entre os mesmos.  

Através da análise dos mapas de conceitos elaborados pode-se verificar que os alunos 

procederam à sua elaboração usando frases de ligação retiradas do texto, encarando assim a 

leitura como um processo de decomposição de informação. 

A título de exemplo apresentam-se os seguintes exemplos de mapa de conceitos para os 

níveis de compreensão anteriormente referidos. O texto do manual escolar a partir do qual foram 

elaborados encontra-se em anexo (Anexo 12). 

 

 

Figura 1: MC4 elaborado pelo aluno A2 refletindo uma “reprodução” de frases soltas do texto na forma gráfica. 
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Figura 2: MC4 elaborado pelo aluno A25 refletindo uma compreensão de frases soltas do texto na forma gráfica. 

 

Tabela 16: Compreensão de alguns textos do manual escolar pelos alunos                                N=25 

Compreensão de alguns textos do manual escolar pelos alunos 
AT2 

AT3 

MC4 
f f 

Reflete uma compreensão de frases soltas do texto na forma 

verbal ou gráfica 
9 16 

Reflete a “reprodução” do texto na forma verbal ou gráfica 16 9 

 

Em suma, a realização das atividades individualmente pelos alunos com recurso à 

leitura de alguns textos do manual escolar parece indicar que a compreensão dos textos do 

manual escolar se restringiu à compreensão de frases soltas do texto ou à reprodução do texto 

na forma verbal ou gráfica. Estes resultados parecem ser consoantes com a literatura (Camba, 

2007; Colomer, 2003; Dionísio et al., 2011; Gonçalves, 2008; Sim-Sim, 2003), a qual tem vindo 

a mencionar que os alunos quando confrontados com a leitura de textos de ciências, revelam 

baixa compreensão dos mesmos, encarando a leitura como um processo de decomposição em 

vez da atribuição ou procura de significado. 
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CAPÍTULO VI 

6.1. Conclusões 

 Este estudo tinha como objetivos gerais fazer uso do manual escolar nas aulas de 

Química de modo a ensinar estratégias de leitura que facilitassem nos alunos a compreensão 

dos textos e promover atitudes mais positivas face ao manual escolar. Tais objetivos justificavam-

se, uma vez que os alunos, de um modo geral, apresentavam deficiências nas suas 

competências de leitura (Projeto educativo, 2009). 

Assim, como questões de investigação procurou-se saber, antes da intervenção 

pedagógica:  

 Quais as atitudes dos alunos face à leitura em geral e face à leitura de assuntos 

científicos e tecnológicos?  

 Quais os hábitos e frequência de leitura do manual escolar pelos alunos? 

 Que importância atribuem os alunos ao manual escolar na aprendizagem da 

Física e da Química? 

 Qual a perceção dos alunos sobre a compreensão dos textos do manual escolar 

de Ciências Físico-Químicas? 

Após a intervenção pedagógica: 

 Qual a perceção dos alunos acerca das estratégias de leitura aplicadas no 

decorrer da intervenção pedagógica? 

 Como compreendem os alunos textos do manual escolar? 

 

Tendo em conta as questões de investigação, os resultados obtidos revelam que: 

Antes da intervenção pedagógica, cerca de metade dos alunos da turma afirmam que 

gostam pouco ou não gostam de ler qualquer tipo de assunto e o mesmo se verifica no que diz 

respeito à leitura de assuntos científicos e tecnológicos. No que se refere aos hábitos, frequência 

e gosto pela leitura do manual escolar pelos alunos, antes da intervenção pedagógica, os 

resultados sugerem que a maioria dos alunos gosta pouco ou não gosta de ler o manual escolar. 

No entanto, apesar do manifesto desinteresse que os alunos apontam pela leitura do manual 

escolar, a maioria refere que procede à sua leitura uma vez por semana. Quanto à importância 

que os alunos atribuem ao manual escolar na aprendizagem da Física e da Química, antes da 

intervenção pedagógica, os resultados obtidos indicam que a maioria dos alunos o considera 

importante. No que se refere à perceção dos alunos sobre a compreensão dos textos do manual 
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escolar de Ciências Físico-Químicas, antes da intervenção pedagógica, os resultados obtidos 

mostram que a maioria dos alunos considera a compreensão dos textos do manual escolar 

como sendo acessível. 

Após a intervenção pedagógica, os resultados obtidos sugerem que: 

De um modo geral, os alunos não são unânimes em referir quais os aspetos que mais 

gostaram em relação à leitura e compreensão de textos do manual escolar relacionados com a 

história das ciências. Enquanto que para alguns alunos compreender os processos de 

construção da ciência foi um dos aspetos de que mais gostaram, para outros alunos este foi um 

dos aspetos menos interessantes da atividade. Por outro lado, a natureza das atividades 

desenvolvidas com recurso ao manual escolar, tais como dar sugestões ao autor do manual 

escolar ou construir mapas de conceitos, foi um dos aspetos valorizado pelos alunos como 

positivo. Para além disso, os alunos valorizaram o trabalho de grupo com os colegas embora não 

gostassem de apresentar o trabalho de grupo à turma. As atividades desenvolvidas foram 

percecionadas pelos alunos como tendo contribuído para a aprendizagem sobre a natureza das 

ciências e para a aprendizagem dos conteúdos científicos. Contudo, alguns alunos referiram ter 

sentido dificuldades na realização das atividades.  

A última questão da investigação, definida neste estudo, tinha como finalidade saber 

como compreendem os alunos alguns textos do manual escolar. Os resultados obtidos indicam 

que a compreensão dos textos do manual escolar se restringiu à compreensão de frases soltas 

do texto ou à reprodução do texto na forma verbal ou gráfica. Assim, estes resultados sugerem 

que as estratégias usadas na sala de aula não foram eficazes para promover nos alunos a 

compreensão dos textos de modo desejável, mas contribuíram para uma evolução positiva de 

algumas atitudes dos alunos face ao manual escolar. Compreender os textos do manual escolar 

não é tarefa fácil para os alunos. 

Alguns estudos têm vindo também a mostrar que quando os alunos são confrontados 

com a leitura de textos de ciências, estes revelam baixa compreensão dos mesmos, encarando a 

leitura como um processo de decomposição em vez da atribuição ou procura de significado 

(Camba, 2007; Colomer, 2003; Dionísio et al., 2011; Gonçalves, 2008; Sim-Sim, 2003). 

As dificuldades dos alunos em compreenderem os textos poderá estar em parte 

relacionada com a sua linguagem pois segundo Oliveira et al. (2009), a linguagem utilizada pelos 

manuais escolares torna, frequentemente, a aprendizagem das ciências, a partir destes 

recursos, uma experiência incompreensível para os alunos. 
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6.2. Limitações e Recomendações para futuras investigações 

 No decorrer deste estudo não foi possível superar algumas limitações, nomeadamente a 

impossibilidade de implementar estratégias de leitura mais diversificadas e modo mais 

sistemático com recurso ao manual escolar. Tal deveu-se ao facto de as aulas terem apenas a 

duração de 45 minutos e ao facto da turma em questão ser bastante numerosa. 

 A intervenção pedagógica não apresenta evidências de que as estratégias de leitura 

adotadas contribuíram para uma compreensão desejável dos textos do manual escolar. Contudo, 

é de extrema importância que os alunos desenvolvam competências de leitura, sendo capazes 

de compreender o texto do manual escolar de Ciências Físico-Químicas uma vez que este 

recurso constitui muitas vezes a única fonte de informação científica para os alunos. Assim, seria 

pertinente desenvolver estratégias de leitura com o manual escolar de Física e de Química desde 

o 7º ano de escolaridade, uma vez que o gosto pela leitura se vai adquirindo ao longo do tempo. 

Para além disso, uma outra forma de promover e incrementar a leitura do manual 

escolar de Física e de Química seria estimular um maior envolvimento com a leitura do manual 

escolar fora da sala de aula, por exemplo com tarefas para trabalho de casa. 
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Anexo 1: Questionário pré-intervenção 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: Dados Pessoais 

1.1.  Nome: __________________________________________________________  

1.2.  Idade: ______ anos                                    

1.3.  Sexo: __ Feminino   __ Masculino 

 

PARTE II: Hábitos de Leitura 

2.1.  Gostas de ler? 

 
Adoro 

 

      
Gosto muito 

 
Gosto 

 
Gosto pouco 

 
Não gosto 

 
Detesto 

 

2.2.  Gostas de ler sobre assuntos científicos e tecnológicos? 

 
Adoro 

 

      
Gosto muito 

 
Gosto 

 
Gosto pouco 

 
Não gosto 

 
Detesto 

 

2.3.  Relativamente ao manual escolar: 

 

2.3.1. Com que frequência lês o manual escolar de Ciências Físico-Químicas? 

 

Diariamente 

 

Quase diariamente 

 

1 vez/semana 

 

1 vez/mês 

 

Raramente 

  

Nunca 

  

 

Explica porquê. 

Este questionário pretende conhecer os teus hábitos de leitura relativamente ao manual 

escolar de Ciências Físico-Químicas. 

A tua colaboração é muito importante. Agradecia que respondesses a todas as questões, 

INDIVIDUALMENTE. As tuas respostas são CONFIDENCIAIS. 

Obrigada pela tua colaboração! 

Maria do Carmo Ribeiro Novais 
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2.3.2. Se fazes leitura do manual escolar indica se gostas de ler o manual escolar de 

Ciências Físico-Químicas? 

 
Adoro 

 

      
Gosto muito 

 
Gosto 

 
Gosto pouco 

 
Não gosto 

 
Detesto 

 

      Explica a tua opção. 
 
 
 

 

 

PARTE III: O Manual escolar e a aprendizagem da Física e da Química 
 

3.1. Que importância atribuis ao manual escolar na aprendizagem da Física e da Química? 

 

Muito importante 

 

Importante 

 

Nada importante 

 

      Justifica a tua resposta. 
 

 

 

 

 3.2. No teu entender, a compreensão dos textos do manual escolar de Física e Química é: 

 

  Difícil 

 

Acessível 

 

Fácil 

 

Explica a tua opção. 
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Anexo 2: Questionário pós-intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: Dados Pessoais 

1.1.  Nome: __________________________________________________________  

1.2.  Idade: ______ anos                                    

1.3.  Sexo: __ Feminino   __ Masculino 

 

PARTE II: Hábitos de Leitura 

Ao longo das aulas foram abordados alguns assuntos com recurso ao manual escolar, 

tendo sido propostas algumas atividades. 

 

 

 

Este questionário pretende analisar a tua opinião sobre as atividades propostas/realizadas 
com recurso ao manual escolar. 

 
A tua colaboração é muito importante. Agradecia que respondesses a todas as questões, 

INDIVIDUALMENTE. As tuas respostas são CONFIDENCIAIS. 

Obrigada pela tua colaboração! 

Maria do Carmo Ribeiro Novais 
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2.1. Para cada uma das atividades aplicadas com recurso ao manual escolar, responde ao que te é pedido na tabela abaixo. 

 

Atividades 
 

O que mais gostei 
 

O que menos gostei Dificuldades que senti na 

realização da atividade 

Contributo da atividade 

para a aprendizagem 

 
 

Ficha sobre a “Evolução do 

modelo atómico” 

    

 
 

Elaboração de mapas de 

conceitos 

    

 
 

Ficha sobre a “Evolução da 
 

Tabela Periódica” 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

 

 

Modelo atómico de Dalton 

 No início do século XIX, o cientista John Dalton, imaginava o átomo como sendo 

indivisível e com forma esférica. O seu tamanho e peso eram característicos de cada elemento. 

 

Modelo atómico de Thomson 

 Em 1897, Joseph Thomson, físico inglês, descobriu o eletrão (partícula com carga 

negativa). Descoberto o eletrão, Thomson propõe, em 1904, um novo modelo atómico. 

 

- Coloca uma questão que gostarias de saber sobre o modelo que Thomson veio a construir, 

após a descoberta do eletrão. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Faz a leitura do texto do teu manual escolar (p. 178), relativo ao “Modelo atómico de Thomson”, 

e regista na tabela seguinte, o que entendeste/não entendeste relativamente a este modelo. 

 

O que entendi O que não entendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Físico-Químicas 9º ano 

Ficha de Trabalho nº 5:“Evolução do modelo atómico” 

Nome:________________________________________ Nº: ____ Turma: ___ 
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Modelo atómico de Rutherford 

 Faz a leitura do texto do teu manual escolar (p. 179), relativo ao “Modelo atómico de 

Rutherford” e regista no quadro seguinte o que não ficou compreendido após a leitura. 

 

O que não compreendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 178 e 179 do manual escolar: 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

Lê o texto da página 192. 

1. Diz o que entendeste a partir da leitura do texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Tendo em conta o que aprendeste na aula sobre a evolução histórica da Tabela Periódica, 

indica:  

2.1. Em que medida o texto reflete o contributo que Mendeleiev deu para a construção da 

Tabela Periódica atual. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2.  Que sugestões darias ao autor do teu manual escolar de modo a melhorar a 

informação apresentada no texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ciências Físico-Químicas 9º ano 

Ficha de Trabalho nº 7:“Evolução da Tabela Periódica” 

Nome:________________________________________ Nº: ____ Turma: ___ 
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Página 192 do manual escolar: 
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Anexo 12 

 


