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A autodireção na aprendizagem das Ciências Naturais:  
uma intervenção pedagógica na temática Sistema Circulatório do 9º ano de escolaridade 

 

RESUMO 

 

A assunção intencional e explícita do desenvolvimento da autonomia dos alunos como uma 

finalidade educativa conduziu à conceção, implementação e avaliação de uma estratégia 

pedagógica que se identifica pela transferência progressiva do professor para os alunos da 

responsabilidade na estruturação do processo de aprendizagem. A estratégia pedagógica incidiu 

na exploração da temática Sistema Circulatório do 9º ano de escolaridade e envolveu uma turma 

constituída por 19 alunos. Está estruturada em três momentos que implicam os alunos em 

processos de reflexão e negociação, conducentes à tomada de decisão acerca das atividades de 

aprendizagem a implementar. O primeiro e terceiro momentos incidem na análise da estratégia 

seguida na estruturação do processo de aprendizagem. O segundo momento está estruturado em 

quatro fases que se distinguem pelo grau de decisão assumido pelo professor e pelos alunos na 

definição do plano de aula. 

A avaliação da estratégia pedagógica incidiu na análise do processo de tomada de decisão 

adotado pelos alunos nos momentos de planificação da aprendizagem, das vantagens educativas 

do envolvimento dos alunos na tomada de decisão e das dificuldades experienciadas pelos alunos. 

Os resultados apontam para a adoção de três processos de tomada de decisão que assentam, 

respetivamente, na concordância inicial, na aceitação do interesse manifestado por alguns alunos 

e na confrontação de ideias. A participação dos alunos na tomada de decisão é por eles valorizada, 

indicando a repercussão no maior envolvimento e responsabilidade na realização das atividades 

de aprendizagem e na maior motivação para aprender. As dificuldades associadas pelos alunos e 

o tipo de tomada de decisão por eles adotado sugere a importância do incremento de práticas de 

reflexão metacognitiva associada às práticas de tomada de decisão, do desenvolvimento da 

compreensão da argumentação na tomada de decisão, do desenvolvimento da compreensão da 

natureza e das consequências de adoção de diferentes estilos de decisão. 

 

Palavras chave: autonomia, autodireção, negociação, ciências naturais. 
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Self-direction in Natural Science Learning: 

A pedagogical intervention in the Circulatory System of the 9th year of schooling 

 

ABSTRACT 

 

The intentional and explicit assumption of the development of student autonomy as an 

educational purpose has led to the conception, implementation and evaluation of a pedagogical 

strategy that is identified by the progressive transference of the teacher to the students, the 

responsibility in structuring the learning process. The pedagogical strategy focused on the 

exploration of the Circulatory System theme of the 9th year of schooling that involved a class of 19 

students. It is structured in three moments that involve the students in processes of reflection and 

negotiation, leading to the decision making about the learning activities to be implemented. The 

first and third moments focus on the analysis of the strategy followed in structuring the learning 

process. The second moment is structured in four phases that are distinguished by the degree of 

decision taken by the teacher and the students in the definition of the lesson plan.  

The evaluation of the pedagogical strategy focused on the analysis of the decision-making 

process adopted by the students in the moments of learning planning, the educational advantages 

of the students' involvement in decision making and the difficulties experienced by the students. 

The results point to the adoption of three decision-making processes that are based, respectively, 

on the initial agreement, on the acceptance of the interest shown by some students and on the 

confrontation of ideas. The participation of the students in the decision making is valued by them, 

indicating the repercussion in the greater involvement and responsibility in the accomplishment of 

the learning activities and in the greater motivation to learn. The difficulties associated with the 

students and the type of decision-making adopted by them suggest the importance of increasing 

the practices of metacognitive reflection associated with decision-making practices, the 

development of understanding of argumentation in decision-making, the development of the 

understanding of nature and the consequences of adopting different styles of decision. 

 

Keywords: autonomy, self-direction, negotiation, natural sciences. 
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1 

I - APRESENTAÇÃO DO ESTUDO E ENQUADRAMENTO NO CONTEXTO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES 

 

Introdução 

 

Neste capítulo de abertura é objetivo primordial apresentar a estratégia pedagógica e o 

cenário educativo em que esta se insere. Num primeiro momento procede-se à apresentação 

sumária do estudo que serve de base a redação do presente relatório mediante a apresentação 

do que foi feito e como foi realizado. Segue-se com o enquadramento do estudo no contexto da 

formação inicial de professores da Universidade do Minho. Na terceira secção são apresentados 

os objetivos de aprendizagem, os objetivos de caracterização do contexto educativo e os objetivos 

de avaliação da estratégia de intervenção pedagógica inerentes a implementação da estratégia 

global de intervenção pedagógica. Procede-se com a explicitação da relevância do estudo na 

formação daqueles que direta e indiretamente participaram na sua idealização, estruturação, 

consecução, implementação e avaliação. A concluir o presente capítulo é apresentada e descrita 

a estrutura do presente relatório com a apresentação sucinta do conteúdo de cada um dos 

capítulos que o corporiza. 

 

1.1. Apresentação sumária do estudo 

 

A estratégia de intervenção pedagógica que aqui se apresenta tem por base a construção 

de uma escola cidadã. Uma escola comprometida com a educação cidadã, exige assumir, 

intencional e explicitamente, o desenvolvimento da autonomia do aluno como uma finalidade da 

educação e, em particular, da educação em Ciências, em articulação com um paradigma 

epistemológico-pedagógico de cariz auto-socioconstrutivista, definido por Santos (2014) como a 

“corresponsabilização do eu e dos outros na construção do saber, do sujeito e do cidadão” (pp. 

169 – 170). Reconhecendo-se que este cenário pode ser conseguido através do desenvolvimento 

da autodireção do aluno, envolvendo-o na conceção e estruturação dos processos de ensino e de 

aprendizagem, procedeu-se à conceção, implementação e avaliação de uma estratégia pedagógica 

no âmbito da exploração do Sistema Circulatório na disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de 

escolaridade (v. Decreto Lei 139/2012 de 5 julho), operacionalizada no contexto educativo da 

Escola Básica de Freixo situada na freguesia de São Julião de Freixo, no extremo sul do concelho 
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de Ponte de Lima, durante o ano letivo de 2013/2014, sendo os sujeitos participantes no estudo 

os 19 alunos que constituíam a turma A. Esta estratégia caracteriza-se, globalmente, pela 

transferência progressiva da responsabilidade na estruturação do processo de aprendizagem do 

professor para os alunos e pela exploração integrada de competências disciplinares e 

competências transferíveis. A estratégia da intervenção pedagógica está estruturada em três 

momentos que se identificam pela reflexão e negociação dos alunos na estruturação e consecução 

do processo de aprendizagem. O primeiro e terceiro momentos – Reflexão Inicial e Reflexão Final 

– incidem na análise da estratégia seguida na estruturação do processo de aprendizagem. O 

segundo momento – Planificação da Aprendizagem – está estruturado em quatro fases que se 

distinguem pelo grau de decisão progressivamente crescente dos alunos na definição do plano de 

aula. No decorrer da implementação da estratégia de intervenção pedagógica, mediante uma 

observação não estruturada da 1ª e 2ª fases do segundo momento e análise de um dos registos 

realizados pela professora estagiária, considerou-se que seria relevante a introdução de um 

momento de reflexão corporizado na atividade de aprendizagem Onde estamos? Para onde vamos? 

(Anexo 7) que tem como objetivo primordial permitir uma reflexão relativamente a estratégia 

pedagógica. 

Uma avaliação da estratégia de intervenção pedagógica permite refletir sobre o valor 

educativo atribuído pelos alunos no desenvolvimento de capacidades de tomada de decisão, o 

impacto da intervenção pedagógica no desenvolvimento destas capacidades e as dificuldades 

sentidas pelos alunos na seleção e estruturação das atividades a adotar para a aprendizagem. 

Discutem-se, ainda, alguns desafios que se colocam à operacionalização de estratégias 

pedagógicas orientadas para a intervenção dos alunos na tomada de decisão no processo de 

aprendizagem. 

 

1.2. Enquadramento do estudo no Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário 

 

A estratégia de intervenção pedagógica que dá origem ao presente relatório tem como 

enfoque a autodireção da aprendizagem através do desenvolvimento de capacidades de 

planificação da aprendizagem e de tomada de decisão. Corresponde ao elemento central do 

módulo Intervenção Pedagógica da unidade curricular Estágio Profissional, que integra o plano de 

estudos da Universidade do Minho para o curso de formação inicial de professores, no presente 
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caso professores de Biologia e Geologia do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

(Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário). O 

plano de estudos do referido curso de mestrado está descrito no Quadro 1.1. 

 

Quadro 1.1: Estrutura do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(Costa, Coelha da Silva & Poças, 2012) 

ANO  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 
   

2º  

Estágio Profissional 

Estágio Profissional 

Avaliação e Conceção de Materiais Didáticos de 
Biologia e Geologia 

Ética e 
Deontologia da 

Prática Docente1 

Organização 
da Escola1 

Psicologia da 
Adolescência1 

   

1º  

Metodologia do Ensino em Biologia e Geologia I Metodologia do Ensino em Biologia e Geologia II 
Correntes Fundamentais da Pedagogia Coordenação Educativa e Direção de Turma 

Desenvolvimento Curricular Psicologia da Motivação e da Aprendizagem 
Sociologia da Educação e Profissão Docente Tecnologia Educativa 

Seminário em Biologia Seminário em Geologia 
Nota: 1) Unidades Curriculares opcionais, sendo da responsabilidade dos alunos a escolha de apenas uma. 

 
A frequência neste curso de mestrado pressupõe a existência do proponente a mestre de 

uma licenciatura ou habilitação semelhante e um total de 120 créditos, obtidos no ensino superior, 

nas duas áreas disciplinares – Biologia e Geologia – com um mínimo de 50 créditos em cada uma 

das duas áreas disciplinares. 

A unidade curricular Estágio Profissional é composta por um conjunto de seis módulos, o 

Quadro 1.2 apresenta a distribuição dos módulos que corporizam a unidade curricular. 

 

Quadro 1.2: Estrutura do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (Costa, Coelha da Silva & Poças, 2012) 

CONTEXTO  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 
    

Es
co

la
 

 Módulo 1.1 
Observação de Práticas de Educação em 

Biologia e Geologia 
(5 ECTS) 

Módulo 3 
Intervenção Pedagógica 

(20 ECTS) 

    

U
ni

ve
rs

id
ad

e 

 Módulo 1.2 
Projeto Curricular e Ambientes de 

Aprendizagem 
(5 ECTS) 

Módulo 1.3 
Gestão de Problemas de Comportamento e 

de Aprendizagem 
(5 ECTS) 

 Módulo 2.1 
Seminário em Biologia ou Geologia 

(5 ECTS) 

Módulo 2.2 
Seminário em Biologia ou Geologia 

(5 ECTS) 
Legenda: ECTS (European Credit Transfer and Acumulation System [Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos] 
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Os seis módulos que enformam a unidade curricular Estágio Profissional estão agrupados em três 

áreas do saber: os módulos 1.1, 1.2, e 1.3 correspondem a análise do contexto em que é 

implementada a estratégia de intervenção pedagógica; os módulos 2.1 e 2.2 referem-se a 

componente científica (seminários em Biologia e seminários em Geologia) e o módulo 3 tem como 

enfoque a intervenção pedagógica. O desenvolvimento dos módulos 1.1 e 3 – Observação de 

Práticas de Educação em Biologia e Geologia e Intervenção Pedagógica – tem lugar numa Escola 

Cooperante, uma escola do Ensino Básico/ Secundário sob orientação de um docente da 

Universidade do Minho que assume a função de supervisor e/ou de dinamizar seminários de 

formação e de um professor da escola cooperante que desempenha a função de orientador 

cooperante (Vieira, 2012: 2). No presente caso, o estágio teve lugar na Escola Básica de Freixo, 

localizada na freguesia de São Julião de Freixo, situada no extremo sul do concelho de Ponte de 

Lima. Os restantes módulos foram lecionados na Universidade do Minho pelos docentes das 

respetivas áreas do saber.  

O projeto de intervenção pedagógica supervisionada integra-se nas atividades pedagógicas 

do estagiário e dá origem a um relatório final – Relatório de Estágio – que é defendido em provas 

públicas. 

 

A preparação de professores reflexivos (v. Zeichner 1993; Schön 2000; Alarcão 2003, 

2013; e Vieira 2014) que desenvolvam uma ação crítica assente em valores democráticos é 

privilegiada pelo Estágio. A democratização da educação pressupõe não só a formação de 

professores reflexivos mas também a formação de alunos autónomos (Vieira, 2010). O 

desenvolvimento de uma pedagogia para a autonomia implica desenvolver não só alunos 

consumidores críticos e produtores criativos do saber mas também conceber o professor como 

intelectual critico e agente de mudança, uma vez que, só um professor autónomo é capaz de 

formar alunos autónomos. A melhoria da qualidade das aprendizagens, está segundo Alarcão 

(1996) relacionada, simultaneamente, com a autonomia do aluno e com a formação de 

professores reflexivos, uma vez que, as duas tem como objetivo atribuir a voz ao sujeito em 

formação de modo a devolver: 

 
“aos professores a identidade perdida, aos alunos a responsabilidade perdida e de devolver à escola 

a sua condição de lugar onde se interage para aprender e onde se gosta de estar porque se aprende 

como o inerente entusiasmo e prazer de quem parte à descoberta do desconhecido.” (op. cit: 175) 
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A formação de professores reflexivos implica contribuir para a sua emancipação profissional 

através do desenvolvimento das competências: saber disciplinar, saber didático e saber criativo a 

par do desenvolvimento de competências de ação educativa, auto-regulação, comunicação e 

negociação. Neste sentido é importante, na formação de professores, a: 

 
“democratização das relações interpessoais e dos processos de construção do conhecimento 

profissional, favorecendo-se a autonomização dos professores e rejeitando-se uma visão instrucional 

e aplicacionista da formação.” (Vieira, 20010: 20) 

 

A aproximação do professor/ educador à realidade é potenciada pela prática reflexiva, uma 

vez que esta lhe permite tornar-se participante ativo do processo educativo. A aconstrução de uma 

nova prática exige sempre a reflexão do professor relativamente à sua vida escolar, às suas 

crenças, às suas posições e aos seus valores; a formação educativa inicia-se muito antes da 

formação inicial de professores através da experiência vivenciada durante a formação do professor 

enquanto aluno. Cada professor é responsável pelo seu desenvolvimento e, independentemente 

da formação que recebe, deve trabalhar para melhorar todos os dias a sua ação, sendo para isso 

fundamental refletir sobre a própria ação. A reflexão é um processo importante que decorra em 

grupo de modo a potenciar o diálogo entre pares, alimenta-se através da contextualização 

sociopolítica e cultural, uma vez que, trabalhar dissociado da realidade do país, da escola e do 

aluno é uma atitude de um professor não comprometido. O professor reflexivo não deve questionar-

se exclusivamente sobre “Quem sou eu, neste momento?” mas deve contemplar na sua reflexão 

“Quem é que eu quero ser?” (Marcelo, 2009, cit in Vieira, 2014: 20). A reflexão ao longo da ação 

e sucessiva reconstrução da prática possibilita a mudança em ações futuras, só assim é que o 

professor se torna um profissional para a transformação. 

 

1.3. Objetivos do estudo 

 

A estratégia pedagógica implementada incide na importância de uma escola cidadã, uma 

escola que valoriza e cria oportunidades para a educação cidadã (Santos, 2014). A sua construção 

exige assumir o desenvolvimento da autonomia como uma finalidade da educação em Ciências, 

enquadrada na visão da educação como “espaço de emancipação (inter)pessoal e transformação 

social” (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007: 2). Engloba a competência de aprender a aprender 

que compreende elementos cognitivos, afetivos e sociais (Martín & Moreno, 2009). Incide na 
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exploração da autodireção da aprendizagem no âmbito de um conteúdo curricular específico da 

disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade do 3º ciclo do Ensino Básico – Sistema 

Circulatório. Esta temática insere-se no tema organizador Organismo Humano em Equilíbrio (v. 

Galvão et al, 2001). Os objetivos de aprendizagem subjacentes ao desenvolvimento da estratégia 

de intervenção pedagógica são: 

 
§ (Re)Construir conhecimentos sobre a morfofisiologia do Sistema Circulatório; 

§ Desenvolver capacidades de tomada de decisão; 

§ Desenvolver capacidades de planificação da aprendizagem; 

§ Desenvolver capacidades de reflexão sobre o processo de aprendizagem; 

§ Desenvolver capacidades de comunicação de informação; 

§ Desenvolver capacidades de negociação de ideias e sentidos/decisões. 

 

Estes objetivos referem-se às capacidades que eram alvo de desenvolvimento e (re)construção dos 

alunos durante a implementação da estratégia de intervenção pedagógica, que tem como enfoque 

o conhecimento substantivo, processual e epistemológico potenciando uma atitude colaborativa e 

reflexiva do aluno. O desenvolvimento pleno destes objetivos de aprendizagem implica que este 

tipo de práticas seja prolongado e não esteja restrito a intervenções ocasionais localizadas no 

espaço e no tempo. 

Em articulação com os objetivos de aprendizagem foram também definidos no âmbito da 

investigação os seguintes objetivos para a caracterização do contexto educativo em que a 

estratégia pedagógica teve lugar: 

 
§ Caracterizar biograficamente os alunos do 9º ano participantes no estudo; 

§ Identificar as perceções e representações dos alunos do 9º ano sobre o ator educativo que é 

usualmente responsável pela planificação da aprendizagem; 

§ Identificar as representações dos alunos do 9º ano sobre a possibilidade de intervirem na 

planificação da aprendizagem; 

§ Identificar o valor educativo atribuído pelo documento Orientações Curriculares de Ciências 

Físicas e Naturais do 3º ciclo do Ensino Básico à intervenção dos alunos na planificação da 

aprendizagem. 

 

A par dos objetivos de aprendizagem e dos objetivos de caracterização do contexto educativo 

foram ainda definidos os seguintes objetivos para uma avaliação da estratégia de intervenção 

pedagógica implementada: 
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§ Compreender o processo de tomada de decisão dos alunos na definição do percurso de 

aprendizagem; 

§ Identificar as vantagens educativas atribuídas pelos alunos do 9º ano à intervenção dos 

alunos na planificação da aprendizagem; 

§ Identificar as dificuldades sentidas pelos alunos do 9º ano na tomada de decisão na 

planificação da aprendizagem. 

 

Os objetivos de caracterização do contexto e os objetivos de avaliação da estratégia de 

intervenção pedagógica apresentados constituíram a base de todo o trabalho desenvolvido pela 

professora estagiária. A formação do estagiário assenta assim num paradigma reflexivo, 

colaborativo e dialógico que implica o desenvolvimento de capacidades de autodireção da 

aprendizagem, criatividade e inovação. 

 

1.4. Importância do estudo 

 

O estudo que serve de base a redação do presente relatório teve implicações positivas no 

desenvolvimento de todos aqueles que direta ou indiretamente estiveram envolvidos na 

idealização, concessão, implementação e avaliação do mesmo. Na professora estagiária e nos 

alunos envolvidos permitiu o desenvolvimento da autodireção da aprendizagem através do 

desenvolvimento de capacidades de tomada de decisão e de capacidades de planificação da 

aprendizagem que assenta em valores como a democracia, a reflexão, a cooperação e a 

negociação dimensões fulcrais no dia-a-dia de uma sociedade democrática. 

Em conjunto com a colega de estágio Daniela Miranda, que desenvolveu uma outra 

estratégia de intervenção pedagógica – Articulação de Fontes de Informação diversificadas na 

Aprendizagem das Ciências – na mesma escola e período aplicando princípios da supervisão 

lateral tentamos desenvolver o papel de critical friend: 

 
“a trusted person who asks provocative questions, provides data to be examined through another lens, 

and offers critiques of a person’s work as a friend. A critical friend takes the time to fully understand 

the context of the work presented and the outcomes that the person or group is working toward. The 

friend is an advocate for the success of that work.” (Costa & Kallick; 1993) 
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O desenvolvimento deste papel ocorreu essencialmente em dois momentos: primeiramente 

aquando da idealização e conceção das atividades de aprendizagem, e num segundo momento 

através da observação e análise das respetivas práticas letivas. 

No contexto de estágio houve ainda lugar para a idealização, concessão e implementação 

de um seminário – Centrar o Ensino na Aprendizagem: Práticas Pedagógicas na área das Ciências 

– cujo objetivo primordial foi dar a conhecer aos professores da Escola Básica de Freixo o modo 

como o curso de Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário da Universidade do Minho está estruturado, com maior incidência no modo como a 

unidade curricular Estágio Profissional é desenvolvida e os trabalhos que desta resultam. Este 

seminário resultou num momento de partilha com alguns dos professores da Escola Básica de 

Freixo através da apresentação de alguns dos trabalhos desenvolvidos (v. Salazar, 2012; Costa, 

2013) no âmbito do referido mestrado em anos letivos anteriores, e da apresentação da estrutura 

e modo de operacionalização das duas estratégias de intervenção pedagógica que seriam 

implementadas no decorrer do ano letivo, pelas duas professoras estagiárias em duas turmas do 

9º ano de escolaridade. Ao contrário do que seria desejável não foi possível apresentar o resultado 

final dos trabalhos desenvolvidos na escola. Este seminário foi de encontro ao defendido pelos 

investigadores (v. Diniz Pereira, 2008) que afirmam a necessidade de os resultados da 

investigação serem primeiramente apresentados aos pares e, ainda que a investigação deve ser 

primeiramente realizada na escola e pelos professores em conjunto com os alunos. Neste sentido, 

Elliot (1990, cit. in Cañal, 2011: 172) afirma que para alcançar o conhecimento, produto de uma 

análise e debate constantes, é crucial partilhar as reflexões individuais sobre a prática com os 

pares de modo a não criar estereótipos e rotinas individuais que se poderão tornar resistentes à 

mudança. Neste processo a chave é o professor desenvolver o seu trabalho investigativo em grupo, 

de modo colaborativo, pois só assim é possível o intercâmbio de preocupações, opiniões e 

informações relativamente ao tema que se investiga, definir objetivos, selecionar estratégias e 

técnicas de recolha de dados. 

Como instrumento de trabalho este estudo pode ser alvo de análise na formação inicial e 

contínua de professores, a semelhança do praticado por Coelho da Silva (Coelho da Silva & Vieira: 

2012) na unidade curricular de Metodologia do Ensino da Biologia e Geologia, como os alunos do 

Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário no 

ano letivo 2011/2012. 
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1.5. Estrutura do relatório 

 

O presente capítulo é concluído com a apresentação e descrição da estrutura do relatório. 

O relatório de estágio está organizado por partes – seis capítulos – de modo a facilitar a leitura e 

compreensão da experiência.  

Este primeiro capítulo – Apresentação e enquadramento do estudo no contexto de formação 

inicial de professores – apresenta e caracteriza sumariamente o estudo desenvolvido, explicita o 

contexto educativo em que a estratégia de intervenção pedagógica teve lugar, apresenta os 

objetivos de aprendizagem, de caracterização do contexto e de investigação desenvolvidos. 

Explicita a importância do estudo na formação dos alunos e da professora estagiária e, por fim, 

apresenta a estrutura do relatório de estágio. 

O capítulo II – Enquadramento teórico – incide na exploração sumária do quadro teórico 

que baseia a estratégia de intervenção pedagógica desenvolvida. Esta súmula foi elaborada através 

da análise de algumas obras relevantes no domínio. 

No terceiro capítulo – Metodologia de Intervenção Pedagógica e de Investigação – são 

apresentados os procedimentos seguidos na caracterização do contexto educativo da intervenção 

pedagógica e na avaliação da estratégia de intervenção pedagógica. 

O capítulo IV – Estratégia de Intervenção Pedagógica – inicia-se com a caracterização do 

contexto educativo onde o estudo foi desenvolvido e segue com a descrição da estratégia 

pedagógica implementada, através da descrição dos momentos e fases de aprendizagem que 

estruturam a intervenção pedagógica e dos papéis assumidos pelo professor e pelos alunos ao 

longo desta. 

No quinto capítulo – Avaliação da Intervenção Pedagógica – são apresentados e analisados 

os dados recolhidos em função dos objetivos de investigação definidos. O capítulo inicia-se com 

uma análise da perceção dos alunos relativamente ao desenvolvimento de capacidades de 

planificação da aprendizagem, segue-se a análise das vantagens associados a prática vivenciada 

e é concluído com a análise das dificuldades sentidas pelos alunos. 

No sexto capítulo – Conclusões, Implicações e Sugestões – são tecidas algumas 

considerações focalizadas nos desafios que se colocam à operacionalização de estratégias 

pedagógicas centradas na intervenção dos alunos no desenvolvimento de capacidades de 

autodireção da aprendizagem. 
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Os seis capítulos que corporizam o presente relatório são iniciados por uma breve 

introdução que permitem ao leitor um primeiro contacto como conteúdo do mesmo. 
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II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Introdução 

 

O presente capítulo incide na apresentação do quadro teórico em que o desenvolvimento 

da estratégia de intervenção pedagógica teve lugar. Encontra-se estruturado em três secções, a 

primeira incide na conceptualização de uma pedagogia promotora da autonomia em contexto 

escolar, a partir de uma definição da mesma e explicitação dos pressupostos em que esta se 

desenvolve. Na segunda secção são enunciadas as três dimensões promotoras de uma pedagogia 

para a autonomia – competência de aprendizagem, competência para a auto-motivação e a 

competência para pensar criticamente. A apresentação do quadro teórico termina com a análise 

do conceito de aprendizagem autodirigida a qual pressupõe a planificação da aprendizagem, sendo 

por isso, apresentadas e descritas as fases de planificação de uma atividade de aprendizagem. 

 

2.1. Autonomia: uma conceptualização 

 

A autonomia é um conceito amplo com reconhecida relevância em contexto educativo, no 

entanto, a sua definição não é uma tarefa fácil devido à dificuldade inerente em estabelecer limites. 

Desde a década de 70 do século XX que diversos atores do processo educativo falaram e 

escreveram relativamente à autonomia no contexto escolar. A revisão de literatura efetuada por 

Sinclair (2000 cit. in Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007) relativamente à autonomia em contexto 

escolar demonstra um conjunto de aspetos que todos eles consideram em comum: 

 
“é um constructo da capacidade de autogestão através da reflexão consciente e da tomada de decisões 

informada; requer tanto disposição como capacidade para assumir responsabilidade pela 

aprendizagem; implica tanto a independência como a interdependência; desenvolve-se através do 

tempo e varia em função das circunstâncias; pode ser adquirida naturalmente e em espaços 

educacionais formais; tem uma dimensão política bem como uma dimensão psicológica; e pode 

assumir diferentes formas em diferentes culturas.” (op. cit: 26) 

 

É no âmbito de uma visão de educação como espaço de emancipação (inter)pessoal e 

transformação social que Jimenéz Raya, Lamb & Vieira (2007) definem a autonomia do aluno e a 

autonomia do professor. Atribuem-lhes um significado comum com o âmbito de sublinhar a 
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natureza semelhante que as caracteriza e assinalar a interdependência estabelecida entre os 

professores e os alunos nos contextos escolares. São, então, conceptualizadas como: 

 
“competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente responsável e 

criticamente consciente em (e para além) de ambientes educativos.”  

 

É considerada uma definição independente pelo âmbito alargado e pelo potencial 

transformador que lhe confere. O desenvolvimento da autonomia do professor e do aluno implica 

a mudança de uma pedagogia da dependência, que assenta na reprodução, para uma pedagogia 

para a autonomia, que se baseia na transformação. O Quadro 2.1 compara os dois modos de 

ensinar e aprender enunciados que são distinguidos por Vieira (1998) com base nos pressupostos 

principais, nas finalidades prioritárias e nos traços processuais.  

 

Quadro 2.1: Pedagogia da dependência e pedagogia para a autonomia (Vieira, 1998) 

 
Pedagogia da dependência 

Reprodução 
Pedagogia para a autonomia 

Transformação 
   

Pressupostos 
principais 

O aluno é sujeito consumidor passivo do 
saber; o professor é figura de autoridade 
social, científica e pedagógica, única fonte de 
saber, assumindo o papel de transmissor; o 
saber é estático e absoluto 

O aluno é sujeito consumidor crítico e 
produtor criativo do saber; o professor é 
facilitador da aprendizagem, mediador na 
relação aluno-saber, parceiro da negociação 
pedagógica; o saber é dinâmico, transitório e 
diferenciado de sujeito para sujeito 

   

Finalidades 
prioritárias 

Desenvolver a competência académica do 
aluno, principalmente traduzida na aquisição 
de conhecimentos e no domínio de 
capacidades de tipo cognitivo 

Aproximar o aluno do saber e do processo de 
aprendizagem; ajudá-lo a aprender a 
aprender, a desenvolver a capacidade de gerir 
a própria aprendizagem; encorajar a 
responsabilidade e assunção de uma postura 
pró-ativa no processo de aprender; 
desenvolver uma perspetiva crítica da escola, 
do saber e da aprendizagem; promover a 
relação entre a escola e a vida 

   

Traços 
processuais 

Focalização nos processos de transmissão e 
nos conteúdos de aprendizagem; clima 
potencialmente autoritário e formal; 
processos dominados pelos professor, único 
decisor e avaliador; forte dependência do 
aluno aos níveis de discurso e das tarefas 
frequentemente associado a um 
enfraquecimento motivacional ou a 
motivações externas; tarefas determinadas 
pelo professor, tendencialmente dirigidas 
exclusivamente ao desenvolvimento da 
competência académica; ênfase na 
competição e no individualismo; práticas de 
avaliação normativas, tendencialmente 
segregadoras  

Focalização nos processos de aprendizagem e 
no aluno; teorias, estilos, necessidades, 
estratégias, hábitos e experiências anteriores, 
sistemas apreciativos, clima tendencialmente 
democrático e informal; participação do aluno 
na tomada de decisões e elaboração de 
projetos e contratos; tarefas do tipo reflexivo e 
experiencial; desenvolvimento de capacidades 
de planificação, regulação e (auto)avaliação da 
aprendizagem; gestão colaborativa da 
informação e da palavra; construção 
colaborativa de saberes académicos, sociais e 
de aprendizagem; valorização da função 
formativa das práticas de (auto)avaliação, 
tendencialmente integradoras 
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Um percurso educativo do tipo dogmático-transmissivo que Santos (2005) domina como 

pedagogia na terceira pessoa, apresenta ligação com “processos educativos especulativos do tipo 

transmissivo” (op. cit: 26). Em contrapartida percursos educativos definidos na linha do 

construtivismo, pedagogias na segunda pessoa, efetuam a “apologia de práticas construtivistas” 

(Santos, 2005: 31). Uma pedagogia da dependência aproxima-se, assim, de uma pedagogia na 

terceira pessoa por outro lado uma pedagogia para a autonomia assemelha-se a uma pedagogia 

na segunda pessoa. O aluno submetido à autoridade do educador é um traço característico de 

uma pedagogia na terceira pessoa, uma pedagogia dogmática que recorre à “transmissão do 

saber”. O processo educativo em pedagogias na segunda pessoa é encarado como um “processo 

de libertação” ao mesmo tempo que é “um lugar de construção do saber e do sujeito” valorizando 

não só o carácter dialético entre o professor e o aluno e, entre os pares mas também o caráter 

interativo e interestruturante da relação pedagógica. O aluno é encarado como um sujeito em 

estruturação e não como um sujeito estruturado nem como o “fundamento da educação”, o 

professor tem como função capacitar o aluno para a aquisição de ideias e valores, por outro lado, 

numa pedagogia na terceira pessoa a função do educador é marcar a sua própria opinião no aluno. 

(Santos, 2005: 26-36). Assumindo, como desejável uma pedagogia para a autonomia, analisa-se 

em seguida, os pressupostos inerentes a definição de autonomia apresentada por Jimenéz Raya, 

Lamb & Vieira (2007 op. cit: 2-3): 

 
§ A autonomia é encarada como uma competência; 

§ A autonomia não é um conceito absoluto; 

§ A autonomia implica autodeterminação; 

§ A autonomia implica responsabilidade social; 

§ A autonomia implica, necessariamente, a consciência crítica; 

§ A autonomia implica um papel pró-ativo e interativo; 

§ A autonomia é possível e desejável em ambientes educativos. 

 

A pedagogia para a autonomia não deve ser encarada como uma metodologia de ensino 

mas deve antes ser conceptualizada como uma competência implica que o aluno demonstre 

“capacidades, conhecimentos, atitudes positivas e disposição face à agência e ao auto-controlo de 

comportamentos” (Jimenéz Raya, Lamb & Vieira 2007: 27). A capacidade de agir 

responsavelmente requer a reflexão e a avaliação das consequências dos seus atos, permitindo-

lhe desenvolver-se enquanto pessoa, construir a “própria voz a partir de outras vozes” (Santos, 

2005: 36). Esta visão de educação aproxima o aluno do saber e do processo de aprendizagem 
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através da assunção de uma postura pró-ativa, assim, o aluno é encarado como “consumidor 

crítico e produtor criativo do saber” (Vieira, 1998: 38). Este processo prolonga-se no tempo uma 

vez que as competências transferíveis/ transversais podem ser ativadas nas restantes disciplinas 

no dia-a-dia dos alunos, e no decorrer das suas vidas. Deste modo, uma pedagogia para autonomia 

não pode ser encarada como um conceito absoluto mas sim um continuum que pode ser acionado 

em várias situações e/ou momentos. Desenvolver uma pedagogia para a autonomia implica uma 

democratização do ensino com enormes ganhos no processo de aprendizagem para o aluno: 

 
“um sentido de prazer e vitalidade, motivação intrínseca, autoperceção de competência, preferência 

pelo trabalho que oferece desafios, empenho na compreensão conceptual, consciência critica dos 

processos de aprendizagem, atitudes cooperativas, capacidade de tomada de decisões e disposição 

para aprender”. (Jimenéz Raya, Lamb & Vieira 2007: 4) 

 

Assim, a democratização do ensino permite que os alunos assumam um papel pró-ativo e 

interativo tornando-se agentes de transformação social, ao mesmo tempo o professor assume um 

papel dialógico, reflexivo e crítico tendo como principal função orientar os alunos na aquisição de 

capacidades.  

 

Perfilhando uma visão democrática do ensino e da escola articulamos os paradigmas 

epistemológicos auto-socioconstrutivista (Santos, 2014) e construtivista crítico (Kincheloe, 2006). 

O conhecimento para um construtivista não é apenas uma cópia análoga da realidade exterior ao 

sujeito – realidade ontológica –, o construtivista reconstrói o mundo constantemente através da 

reconstrução de si mesmo. O construtivismo pedagógico, na revisão efetuada por Santos (2005) 

valoriza as ideias prévias dos alunos e o aprender a pensar, ou seja, a atividade do aluno na 

construção das ideias e na construção do conhecimento através de reestruturações sucessivas do 

conhecimento e ainda o papel do professor como organizador e facilitador da aprendizagem – 

interações entre “professor-aluno, entre alunos, entre alunos e o objeto de aprendizagem e entre 

o processo do prensar e o conteúdo a pensar” (op. cit 32) O paradigma auto-socioconstrutivista 

promove que o aluno se construa a si próprio e construa os seus saberes com o contributo dos 

outros Este paradigma pressupõe a corresponsabilidade do eu e dos outros na construção do 

saber, do sujeito e do cidadão possibilitando “meios para a construção do saber” e ao mesmo 

tempo permitindo que cada um dos intervenientes no processo de aprendizagem possa “decidir 

sobre o seu próprio destino e sobre o destino da sociedade” (Santos, 2014: 170). A construção 
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do conhecimento pelo aluno é realizada através de uma atitude reflexiva acerca do que já aprendeu 

que é ao mesmo tempo uma atividade dialética pois relaciona os conhecimentos prévios do aluno 

com o novo conhecimento a aprender. O construtivismo crítico assume que um dos papéis centrais 

no processo de ensino corresponde ao comprometimento dos alunos na produção do saber e 

considera que “o conhecimento da sala de aula é construído onde a experiência pessoal do aluno 

se intercepta com os saberes académicos” (Kincheloe, 2006: 11). 

 

2.2. Competências para a autonomia 

 

A competência de aprendizagem (Jimenéz Raya, Lamb & Vieira, 2007) é apontada como 

uma subcompetência da autonomia do aluno a par com a competência para a auto-motivação e 

a competência para pensar criticamente. 

A competência de aprender a aprender compreende elementos de cariz cognitivo, afetivo e 

social (Martín & Moreno, 2009). Aprender a aprender é uma ferramenta a mobilizar para a 

aprendizagem ao longo da vida, uma vez que ajuda os alunos: 

 
“a gerir os seus próprios processos de aprendizagem, requer, urgentemente, estratégias educacionais 

dirigidas para ajudar o cidadão a aprender a aprender.” (Santos, 2005: 101) 

 

Os elementos de cariz cognitivo incidem na reflexão sobre as componentes centrais do 

processo de aprendizagem – o sujeito que aprende, as tarefas e as estratégias – e na supervisão 

desse mesmo processo. A reflexão sobre o sujeito que aprende compreende a construção pelo 

aluno da sua imagem enquanto aprendiz através da tomada de consciência relativamente às suas 

teorias pessoais da forma como se aprende e através da caracterização dos momentos de 

aprendizagem experienciados. A reflexão do aluno sobre si e sobre o seu universo implica segundo 

Puig Rovira & Martín Garcia (2007: 128) três tarefas: auto-observação – capacidade de se explorar 

e obter informação sobre si próprio –, autoavaliação – capacidade do aluno se avaliar com base 

em critérios pré-estabelecidos – e autorregulação – capacidade de percorrer o caminho traçado 

com base nos objetivos por si definidos. O conhecimento reflexivo sobre as tarefas de 

aprendizagem implica a compreensão da natureza e finalidade das tarefas a executar, a 

consciencialização dos saberes prévios no âmbito da abordagem a efetuar e a determinação e 

organização dos requisitos necessários para a sua operacionalização. O conhecimento reflexivo 

sobre as estratégias implica o conhecimento das estratégias disponíveis para aprender (cognitivas, 
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metacognitivas e socio-afetivas) e a avaliação daquelas que se adequam melhor à natureza do 

trabalho a desenvolver, ao estilo de aprendizagem do aluno e aos objetivos de aprendizagem que 

se pretendem atingir. O Quadro 2.2 mostra um conjunto de questões, propostas por Martín & 

Moreno (2009), que potenciam a reflexão sobre as componentes centrais do processo de 

aprendizagem: 

 
Quadro 2.2: Questões para auxiliar o aluno na reflexão sobre si mesmo, sobre a tarefa e sobre a estratégia de 

aprendizagem (Martín & Moreno, 2009: 27-29, adaptação e tradução nossa) 
Reflexão sobre mim como 

estudante 
Conhecimento da tarefa Conhecimento das estratégias 

   

O que é para mim aprender? 
O que é que penso e sinto ao 

realizar uma atividade? 
 

O que é que não entendo? 
O que é que não conheço? 

O que posso fazer para melhorar? 
 

Que imagem tenho de mim como 
aluno em geral? E em cada 

disciplina? 

Quais são os objetivos? 
 

Para mim é fácil ou difícil? 
Já aprendi anteriormente algo 

sobre este tema? 
 

Preciso de algum material? 
Como organizo os materiais? 

 
Que tempo tenho para a realizar? 

Como o posso distribuir? 

Qual é a melhor estratégia para 
aprender isto? 

 
Conheço bem esta estratégia? 

 
Esta é a estratégia mais adequada 

mim? E quando trabalho com os 
outros colegas? 

 

 

A reflexão do processo de aprendizagem compreende a planificação e monitorização da 

aprendizagem através da tomada de decisão relativamente às estratégias de aprendizagem a 

serem mobilizadas, à compreensão do percurso a seguir, à avaliação da eficiência da estratégia 

adotada e das aprendizagens alcançadas, e à revisão da seleção de estratégias efetuada face à 

avaliação realizada. 

 

Os elementos de cariz afetivo da competência de aprender a aprender incluem, 

fundamentalmente, a motivação e o sentimento de autoeficácia. Neste âmbito, Jimenéz Raya, 

Lamb & Vieira (2007) acentuam que a relevância dos fatores que determinam a motivação dos 

alunos, no desenvolvimento da autonomia em contexto escolar, dependem das seguintes fontes 

externas e internas: 

 
§ Atribuições; 

§ Crenças motivacionais; 

§ Motivação intrínseca; 

§ Autorregulação motivacional/ auto-motivação. 
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A atribuição é a teoria utilizada para explicar que o comportamento do ser humano depende 

de fatores internos, ou seja, fatores relacionados com a pessoa e fatores externos que atribuem a 

causa de determinado acontecimento a factos externos. As crenças motivacionais e a motivação 

intrínseca estão diretamente relacionadas com o sentido de autoeficácia, as primeiras determinam 

a forma “como as pessoas sentem, pensam, se motivam e comportam” (Jimenéz Raya, Lamb e 

Vieira, 2007: 36), a segunda refere que elevados níveis de motivação implicam maiores crenças 

de autoeficácia, deste modo, o envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem 

pode ser justificado com fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos. Os fatores extrínsecos 

referem-se ao envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem com motivos de natureza 

instrumental como, por exemplo, alcançar uma recompensa, por outro lado os fatores intrínsecos 

justificam o envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem com os benefícios que retiram 

desta através da sua consecução. A auto-motivação está relacionada com a dimensão afetiva do 

processo de aprendizagem implica “agir com um sentido de agência” (Jimenéz Raya, Lamb e 

Vieira, 2007: 38). 

 

O papel da reflexão sobre as emoções na aprendizagem é sublinhado por Martín & Moreno 

(2009), tendo por base o conceito de inteligência emocional de Salovey & Sluyter (1997) e 

redefinido o conceito anterior para autoconsciência emocional, que se operacionaliza através de 

quatro processos essenciais: a perceção, a compreensão, o controlo e a expressão das emoções, 

explicitados no Quadro 2.3.  

 

Quadro 2.3: Autoconsciência emocional (Martín & Moreno, 2009: 33, adaptação e tradução nossa) 
AUTOCONSCIÊNCIA EMOCIONAL  

   

Perceção das emoções Controlo das emoções Expressão das emoções 

Estou calmo ou ansioso nas 

aulas? 

O que posso fazer para não me 

distrair? 

Como posso dizer o que sinto para que o 

professor e os meus colegas me entendam? 

 

Os elementos de cariz social da competência de aprender a aprender decorrem da assunção 

da aprendizagem como um ato social. Assim, implicam os seguintes pressupostos (Martín & 

Moreno, 2009: 36): 

 
“- La interacción como situación en la que surge la tomada de consciencia. 

- Necesidad de conocer a los demás y conocerse desde el punto de vista de los otros. 
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- Escuchar a los otros. Ponerse en su punto de vista. Tomar consciência de nuestras ideas y 

sentimentos al hallar otros diferentes. 

- Controlar la conducta en beneficio de las metas grupales. Aprender a enseñar a los demás.” 

 

A subcompetência de pensar criticamente é a última das competências que integram a 

competência de autonomia do aluno. O pensamento crítico compreende as tarefas de 

“conceptualizar, aplicar, analisar, sintetizar e/ou avaliar” (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007: 

38) a mobilizar pelo aluno nas diversas tarefas que enformam o processo de aprendizagem. 

Segundo Jiménez Raya, Lamb & Vieira (2007: 40) um pensador crítico é alguém que apresenta 

as seguintes características: 

 
“ - coloca questões pertinentes e interessa-se por encontrar novas soluções; 

  - avalia afirmações e argumentos; 

  - é capaz de admitir falta de compreensão ou de informação; 

  - está disposto a examinar crenças, pressupostos e opiniões e confrontá-los com factos; 

  - entende o pensamento crítico como um processo de (auto)avaliação ao longo da vida; 

  - suspende o julgamento até que todos os factos tenham sido reunidos e considerados; 

  - procura provas para sustentar pressupostos e crenças; 

  - é capaz de ajustar opiniões quando novos factos são encontrados; 

  - examina rigorosamente problemas de aprendizagem; 

  - tem consciência crítica dos contextos, especialmente de variáveis que afectam a aprendizagem; 

  - é capaz de negociar e encontrar estratégias positivas para fazer com que a sua voz seja ouvida.” 

 

O desenvolvimento da autonomia em contexto escolar implica a reconfiguração dos papéis 

pedagógicos não só do professor mas também do aluno. Numa pedagogia para a autonomia o 

aluno ao tornar-se responsável pela própria aprendizagem desenvolve competências que lhe 

podem ser úteis noutras áreas da sua vida, assim deixam de ser consumidores passivos e acríticos 

do saber e assumem um papel pró-ativo e interativo com uma orientação reflexiva e dialógica: 1) 

Reflexão sobre o saber disciplinar e o processo de aprender, 2) Experimentação de estratégias de 

aprendizagem, 3) Regulação de experiências de aprendizagem e 4) Negociação de sentidos e 

decisões (Vieira, 2010 e 2014). O Quadro 2.4 apresenta os papéis pedagógicos a assumir pelo 

aluno no desenvolvimento de uma pedagogia para a autonomia. 
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Quadro 2.4: Papéis pedagógicos do aluno (Vieira, 2014: 19) 
Papéis do aluno 
   

 1. Reflexão sobre o saber disciplinar e o processo de aprender  

 Refletir sobre: 
• Conteúdos curriculares 

• Sentido de autocontrolo 
• Atitudes, representações, crenças, preferências e estilos 

• Finalidades, prioridades, estratégias (meta/cognitivas, sócio afetivas) 
• Tarefas (enfoque, finalidade, pressupostos, requisitos) 
• Processo didático (objetivos, atividades, avaliação, papéis, …) 

 

   

 2) Experimentação de estratégias de aprendizagem  

 • Descobrir e experimentar estratégias na aula 

• Usar estratégias fora da aula 

• Explorar recursos/ situações (pedagógicos/ não-pedagógicos) 

 

   

 3) Regulação de experiências de aprendizagem  

 • Monitorizar atitudes, representações, crenças 
• Monitorizar conhecimento e capacidade estratégicos 

• Avaliar resultados e progressos de aprendizagem 
• Identificar problemas e necessidades de aprendizagem 

• Definir objetivos de aprendizagem 
• Fazer planos de aprendizagem 

• Avaliar o processo didático 

 

   

 4) Negociação de sentidos e decisões  

 • Trabalhar em colaboração com os pares 

• Trabalhar em colaboração com o professor 
• Tomar iniciativas, realizar escolhas, tomar decisões 

 

 

A negociação de decisões, apoiada na negociação de sentidos, pode incidir em várias 

dimensões dos processos de ensino e aprendizagem: objetivos, conteúdos, atividades/tarefas, 

recursos, modos de trabalho e avaliação. A negociação está diretamente ligada com o modo como 

comunicamos (escrito ou oral). De acordo com o contexto de comunicação, a negociação pode 

assumir três modos diferentes – pessoal, interativa e processual – que ao envolverem-se numa 

luta de sentidos culminam na redução da incerteza durante o processo de aprendizagem (Breen 

& Littlejohn, 2000: 6). A negociação pessoal de natureza psicológica está subjacente a tudo o que 

fazemos, baseia-se no conhecimento que temos relativamente a um determinado assunto, ocorre 

entre os potenciais significados e o significado que atribuímos quando interpretamos o que lemos 

ou ouvimos (Widdowson, 1978 in op. cit). A atribuição de sentidos resulta da negociação pessoal, 

ou seja, do processo intrapessoal que leva à escolha das palavras ou do modo como o sujeito se 

vai manifestar. É o principal processo psicológico uma vez que envolve capacidades como 
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discriminar, analisar e recolher refere-se, assim, ao processo mental não observável que ocorre 

na procura da compreensão e, do nosso esforço para ser compreendidos. A negociação interativa 

é um processo amplamente social uma vez que decorre diariamente da interação de duas ou mais 

pessoas para: 

 
“to indicate their understanding or their failure to understand (or, indeed, believe) what another person 

has said, or in order to modify and restructure their language to make things clearer so that they will 

be understood.” (Breen & Littlejohn, 2000: 7) 

 

A articulação entre a negociação pessoal e interativa resulta na compreensão e partilha de 

significados que nos conduz à negociação processual. A negociação processual procura 

estabelecer consensos nos processos de tomada de decisão, manifestando-se quando várias 

pessoas apresentam diferentes opiniões sobre um determinado assunto e através de um 

diálogo/discussão alcançam um entendimento. Assim, a negociação processual incide nas 

decisões e não apenas nos sentidos. A relação de interdependência entre os três tipos de 

negociação é evidenciada no esquema da Figura 2.1.  

 

Negociação processual 

 

Negociação interativa 
 

 Negociação pessoal   

  

 

Figura 2.1: Relação entre os três tipos de negociação – pessoal, interativa e 

processual (Breen & Littlejohn, 2000: 10; tradução nossa) 

 

A negociação processual, no contexto escolar, pressupõe a gestão do processo de ensino e 

aprendizagem do professor com os alunos, estando assim, intimamente ligada com a autodireção, 

uma vez que, esta possibilita a participação do aluno na definição do processo de aprendizagem. 

A negociação processual entre professores e alunos promove a democracia e possibilita a 

discussão das dificuldades e vantagens das dimensões subjacentes a aprendizagem. A 

responsabilidade, a emancipação, a troca cultural, a ação e a autonomia são os cinco princípios 

definidos por Breen & Littlejohn inerentes a negociação processual (op. cit: 19). Os alunos 

possuírem saberes académicos e sociais diferentes e ainda terem o objetivo de construir em 
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conjunto novos saberes são os dois pressupostos que estão na base da negociação em sala de 

aula (Vieira, 1992: 25). A negociação pedagógica apresenta sumariamente as seguintes 

vantagens: a) permite ao professor idealizar e desenvolver estratégias pedagógicas; b) proporciona 

o desenvolvimento de recursos culturais e sociais entre os elementos constituintes da turma; c) 

confere aos alunos uma participação pró-ativa no processo de aprendizagem; d) promove a 

melhoria do discurso na sala de aula transformando-o num meio de aprendizagem e e) potência 

o desenvolvimento de uma aprendizagem emancipatória. O pressuposto de responsabilidade 

social, inerente ao conceito de autonomia, implica a negociação pedagógica como sendo uma 

condição básica inerente a aprendizagem autodirigida. 

 

2.3. A autodireção no desenvolvimento de uma pedagogia para a autonomia 

 

A promoção de uma pedagogia para a autonomia implica o incremento pelo professor da 

participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, possibilitando uma aprendizagem 

para a vida e não apenas para a escola. É neste contexto que Vieira et al. (2002: 32) definem a 

autodireção como uma ação pedagógica que: 

 
“desenvolve atitudes e capacidades de autogestão da aprendizagem – definição de metas e planos de 

trabalho auto-determinados, auto-avaliação e estudo independente, curiosidade intelectual e vontade 

de aprender, sentido de auto-estima e auto-confiança.” 

 

A aprendizagem autodirigida permite que o aluno realize as atividades de aprendizagem em 

função dos seus interesses e objetivos pessoais, definindo o caminho que quer percorrer, como o 

quer percorrer e quando se sente capaz para avançar. Os alunos participam ativamente nos 

diversos aspetos do processo de aprendizagem, podendo intervir na: 1) idealização das estratégias 

de aprendizagem, 2) definição dos objetivos de aprendizagem, 3) seleção das atividades de 

aprendizagem a realizar, 4) definição do modo de avaliação e 5) reflexão sobre o processo de 

aprendizagem. Neste processo, o professor deixa de ser o único agente responsável pelas decisões 

pedagógicas, sendo esta função partilhada com o aluno. A participação do aluno no processo de 

tomada de decisão só é possível quando o professor implementa estratégias pedagógicas que lhe 

permitem participar de forma ativa na definição do plano de aula e assim desenvolver capacidades 

transversais/transferíveis (Alonso, Roldão & Vieira, 2006). A intervenção do aluno na definição do 

percurso de aprendizagem implica o cumprimento de um conjunto de tarefas formativas que 
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devem cumprir critérios de transparência, de integração teórico-prática, de consistência e de 

organização. Neste contexto de formação para além da relevância do conteúdo científico deve 

também assumir particular importância o conteúdo processual e atitudinal. Assim, desenvolvem-

se competências como a autorregulação, a comunicação e a negociação (Vieira, 2010). O 

desenvolvimento de uma autonomia pró-ativa onde a voz do aluno é valorizada no processo de 

tomada de decisões pedagógicas possibilita o desenvolvimento da capacidade de autorregulação 

enquanto se desenvolve a competência de aprender a aprender (Vieira, 1998; Jiménez Raya, Lamb 

& Vieira, 2007). O Quadro 2.5 proposto por Zimmerman (1994) permite analisar as diferentes 

dimensões da autorregulação com base em quatro questões científicas – Porquê?, Como?, O quê? 

e Onde? – que possibilitam o seu desenvolvimento. 

 

Quadro 2.5: Análise concetual das dimensões da autorregulação académica (Zimmerman: 1994: 8, tradução nossa) 
Questões 

Cientificas 

Dimensões 

psicológicas 
Condições da tarefa 

Atributos da 

autorregulação  
Processo autorregulação 

     

Porquê? Motivo Escolher participar 
Intrínsecos ou auto-

motivação 
Cumpre metas, autoeficácia, 

valores, atributos, etc. 

Como? Método Escolher o método 
Planeamento ou 

auto-regulação 
Estratégia usada, etc. 

O quê? Comportamento 

Controlar os 

resultados da 
aprendizagem 

Consciência individual 
dos resultados 

Auto-registo, auto-avaliação, 
controlo ação, etc. 

Onde? 
Ambiente 
(social) 

Controlo social e 
configuração física 

Recursos ambientais, 
sociais 

Estruturação do ambiente, 
procura de ajuda, etc. 

 

O desenvolvimento da autorregulação implica o desenvolvimento de três tarefas – planificação, 

monitorização e avaliação – que embora se desenvolvam em momentos diferenciados estão 

intimamente relacionadas (Alonso, Roldão & Vieira, 2006: 3110-3111). A planificação é o 

momento inicial de reflexão que possibilita iniciar a consecução da atividade de aprendizagem, 

esta intervenção está relacionada com: a) o conhecimento da natureza da atividade, b) a 

organização do trabalho a realizar para a consecução da atividade, c) a identificação do 

conhecimento substantivo e processual envolvido e d) a identificação dos recursos necessários 

para a sua consecução. A identificação do tipo de atividade de aprendizagem é uma condição 

inerente ao conhecimento da natureza da atividade de aprendizagem – Atividade laboratorial, 

Atividade de campo, Visita de estudo, Debate, Pesquisa de informação, Síntese de informação, 

Comunicação de informação, Interpretação de informação, Construção e interpretação de gráficos, 

Construção de modelos e/ou maquetes, Manipulação de modelos e/ou maquetes, Resolução de 
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problemas/situações problemáticas, Projetos, Dramatizações, Webquest, Reflexão sobre o 

processo de aprendizagem, Planificação da aprendizagem, Regulação da aprendizagem. O 

conhecimento da atividade de aprendizagem implica a interpretação da estrutura desta e a tomada 

de consciência das decisões que terá de efetuar. A identificação do conhecimento substantivo e 

processual permite estabelecer a relação da atividade de aprendizagem com os conhecimentos 

prévios acerca do assunto em estudo, fundamental para a sua concretização. Esta tarefa está 

também relacionada com a identificação dos objetivos de aprendizagem que permite a previsão 

da utilidade da realização da atividade em situações de aprendizagem futuras e ainda a análise da 

sua relevância pessoal e social. A definição dos recursos necessários para a realização da atividade 

é uma das dimensões da planificação da aprendizagem e está dependente da estrutura e modo 

de resolução da atividade de aprendizagem: 

 
“ - Planeia/ coloca hipóteses sobre as fases/ sequência da actividade 

  - Planeia/ coloca hipóteses sobre estratégias, métodos ou técnicas a adoptar para realizar a 

actividade 

 - Planeia/ coloca hipóteses sobre os recursos humanos e materiais necessários à actividade 

 - Planeia/ coloca hipóteses sobre os locais e contextos em que a actividade deve decorrer  

 - Planeia/ coloca hipóteses sobre a gestão do tempo necessário à actividade 

 - Planeia/ coloca hipóteses sobre a avaliação das aprendizagens 

 - Planeia/coloca hipóteses sobre formas de comunicar para o desenvolvimento da actividade” (op. 

cit: 3109) 

 

A responsabilização do aluno está relacionada com o processo de tomada de decisão 

inerente ao momento de planificação promovendo assim o desenvolvimento da sua autonomia e 

responsabilidade. A monitorização consiste fundamentalmente em duas etapas: a) o 

acompanhamento e análise do modo com a atividade se desenvolve, b) a identificação das 

dificuldades sentidas, causas e possíveis soluções para a superação destas, esta tarefa pode 

implicar uma nova planificação de modo a ultrapassar as dificuldades sentidas. A avaliação é a 

ação que possibilita analisar: a) a concretização dos objetivos de aprendizagem, b) a eficácia do 

método utilizado para os concretizar e c) a sua relevância em contextos diferentes (op. cit: 3110-

3111). O Quadro 2.6 sintetiza um conjunto de perguntas tipo a que o estudante pode responder 

de modo a planificar, monitorizar e avaliar corretamente a realização de uma tarefa de planificação 

da aprendizagem. 
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Quadro 2.6: Questões auxiliares à regulação da aprendizagem (Martín & Moreno, 2009, tradução nossa) 
Ao iniciar a planificação da tarefa 

Realmente compreendo em que consiste a tarefa? 

Que metas devo alcançar? 
O que me é exigido? 

Sei ou não o que é necessário fazer? 
Preciso de pedir algum esclarecimento sobre os objetivos? 

Existem outros modos de realizar a tarefa? 
Qual o modo de abordar o conteúdo, as minhas preferências, o trabalho em equipa se adapta melhor? 

Preciso de saber algo mais sobre o conteúdo antes de começar? 
Preciso de algum material específico para aprender o conteúdo ou realizar a atividade? 

Posso dividir a tarefa em várias partes? 
Como devo organizar o meu tempo? 

 

Monitorização do trabalho a desenvolver 

Estou a conseguir o que pretendia? 
Alcancei os objetivos estabelecidos? 

Tenho de me esforçar mais ou deter-me sobre este ponto? 
Mantenho o meu plano ou mudo? 

Realmente não entendo isto o que faço? 
Vi aspetos novos que me fazem pensar de outra forma? 

Estou a gerir bem o tempo? 
Enganei-me? Onde está a dificuldade? Que aprendi disso? 

Como posso pedir ajuda? 
 

Avaliação do trabalho desenvolvido 

Já terminei? 

Está correto? Cumpri os objetivos? Como sei se está correto? 

Existe algo que possa melhorar? Devo faze-lo? 
Agora que tenho uma resposta, como a alcancei? 

Que conhecimento ou formas de atuar utilizei? 
Porque escolhi esta estratégia em detrimento de outras? 

Enganei-me, como corrigi esse erro? 
Quais foram as dificuldades maiores? Como as ultrapassei? 

O que aprendi? 
Posso ensinar aos outros o que aprendi?  

 

 

Um dos principais conhecimentos que o estudante deve considerar são os objetivos de 

aprendizagem, uma vez que, são estes que lhe proporcionam a oportunidade de avançar de forma 

reflexiva. Uma correta planificação por parte do estudante implica que o professor lhe forneça os 

dados como as metas a alcançar e os critérios de qualidade a ter em conta. 
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III - METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E DE INVESTIGAÇÃO 

 

Introdução 

 

O presente capítulo está focalizado na descrição dos procedimentos metodológicos de 

investigação seguidos na caracterização do contexto educativo e na avaliação da estratégia de 

intervenção pedagógica. O capítulo encontra-se dividido em duas secções: a primeira assenta na 

descrição dos procedimentos mobilizados para a recolha e análise da informação que possibilita 

a caraterização do contexto educativo onde teve lugar a estratégia de intervenção pedagógica. A 

segunda secção incide na explicitação dos procedimentos que permitiram a recolha e análise de 

dados mobilizados para uma avaliação da estratégia pedagógica implementada. 

 

3.1. Procedimentos seguidos na caracterização do contexto educativo da intervenção pedagógica 

 

Os objetivos de investigação definidos para efetuar a caracterização do contexto educativo 

onde a estratégia de intervenção pedagógica foi implementada são em seguida enunciados: 

 
§ Caracterizar biograficamente os alunos do 9º ano participantes no estudo; 

§ Identificar as perceções e representações dos alunos do 9º ano sobre o ator educativo que é 

usualmente responsável pela planificação da aprendizagem; 

§ Identificar as representações dos alunos do 9º ano sobre a possibilidade de intervirem na 

planificação da aprendizagem; 

§ Identificar o valor educativo atribuído pelo documento Orientações Curriculares de Ciências 

Físicas e Naturais do 3º ciclo do Ensino Básico à intervenção dos alunos na planificação da 

aprendizagem. 

 

A concretização dos objetivos de investigação mencionados pressupôs o recurso a aplicação 

de inquérito por questionário e à análise documental. A concretização do objetivo de investigação 

relativo a caracterização do contexto educativo onde se desenvolveu a estratégia de intervenção 

pedagógica foi realizada através da análise documental do Plano de Turma dos alunos do 9º ano 

de escolaridade do Ensino Básico participantes no estudo, sendo este o único documento que 

enforma o corpus de análise. A caracterização consistiu na recolha de dados relativos aos 

seguintes parâmetros: sexo, idade e pertença à turma desde o sexto ano de escolaridade. A recolha 

e tratamento de dados seguiu um procedimento de natureza quantitativa, que tem como principal 
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característica a objetividade, pressupôs a contabilização do número de alunos em função dos 

parâmetros atrás mencionados. Os procedimentos de natureza quantitativa possibilitam 

determinar tendências e regularidades com base nos dados obtidos (Pardal & Lopes 2011; 

Coutinho, 2013). 

A caracterização do contexto educativo inclui ainda o desenvolvimento de dois objetivos de 

investigação focalizados na caracterização da participação dos diversos atores educativos em 

tarefas de planificação da aprendizagem na experiência pedagógica dos alunos no decorrer do 3º 

ciclo do ensino básico – Identificar as perceções e representações dos alunos do 9º ano sobre o 

ator educativo que é usualmente responsável pela planificação da aprendizagem e Identificar as 

representações dos alunos do 9º ano sobre a possibilidade de intervirem na planificação da 

aprendizagem. A concretização destes objetivos de aprendizagem realizou-se através da aplicação 

da técnica de inquérito por questionário (Pardal & Lopes, 2011; Coutinho, 2013). O inquérito por 

questionário é: 

 
“um instrumento de colheita de dados que exige do participante respostas escritas a um conjunto de 

questões. É o método de colheita de dados mais utilizado pelos investigadores. O questionário tem 

por objetivo recolher informação factual sobre acontecimentos ou situações conhecidas.” (Fortin, et 

al. 2009: 380) 

 

O questionário – Perceções e Representações dos Alunos sobre Práticas de Planificação da 

Aprendizagem (Anexo 1) – construído com base em Menezes (2009) e Teixeira (2011) foi 

implementado aos alunos participantes no estudo num momento prévio ao desenvolvimento da 

estratégia de intervenção pedagógica. A estruturação do questionário foi definida em função dos 

objetivos de investigação inerentes às dimensões em estudo, sendo formado por duas questões: 

uma primeira questão focalizada na reflexão dos alunos, participantes no estudo, relativamente ao 

ator educativo responsável pela tomada de decisão das tarefas inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem vivenciadas durante o 3º ciclo do ensino básico, e uma segunda questão 

relacionada com a possibilidade de assumirem a gestão de uma ou várias dessas tarefas ao longo 

do desenvolvimento da estratégia de intervenção pedagógica. O Quadro 3.1 evidência a correlação 

entre os objetivos de investigação definidos para a caracterização do contexto educativo 

mobilizados no questionário, a questão do questionário que permite a sua concretização e a 

natureza da informação recolhida. 
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Quadro 3.1: Articulação entre os objetivos de investigação, as questões mobilizadas no questionário e a natureza da 
informação recolhida. 

OBJETIVO DE INVESTIGAÇÃO QUESTÕES TIPO DE INFORMAÇÃO MOBILIZADA 
   

 

Identificar as perceções e 
representações dos alunos do 9º 

ano sobre o ator educativo que é 
usualmente responsável pela 

planificação da aprendizagem 

Considerando a globalidade das aulas que 
tiveste nos 7º e 8º anos de escolaridade, 

quem costumava ser o responsável pelas 
seguintes tarefas? 

Responsável pela tomada de 

decisão 

Identificar as representações dos 
alunos do 9º ano sobre a 

possibilidade de intervirem na 
planificação da aprendizagem 

 

Das tarefas acima enumeradas, quais são 
aquelas em que consideras que poderias 

assumir um papel mais interventivo? 
 

Tarefas onde os alunos 

sentem poder assumir uma 
maior participação. 

Justifica a tua resposta. 

 

Razões que justificam o 

posicionamento anterior 
 

 

As questões que corporizam o questionário apresentam natureza diversificada: pergunta de 

escolha múltipla, pergunta de escolha múltipla de leque fechado e pergunta aberta. 

A primeira questão – Considerando a globalidade das aulas que tiveste nos 7º e 8º anos de 

escolaridade, quem costumava ser o responsável pelas seguintes tarefas? – classificada como 

sendo de escolha múltipla em leque fechado, pretende identificar as perceções dos alunos 

relativamente ao ator educativo responsável pela planificação da aprendizagem através da 

atribuição de uma ou várias tarefas a cada um dos intervenientes no processo educativo – O 

professor, Os alunos e O professor com os alunos – através da utilização de uma escala de Likert 

com quatro níveis – Sempre, Muitas vezes, Algumas vezes e Raramente/nunca. A segunda 

questão é composta por duas alíneas – Das tarefas acima enumeradas, quais são aquelas em 

que consideras que poderias assumir um papel mais interventivo? Justifica a tua resposta. A 

primeira alínea da questão é categorizada como uma pergunta de escolha múltipla de leque 

fechado que possibilita ao aluno a escolha, a partir da listagem fornecida, das tarefas que 

considere poder desenvolver. A segunda alínea d é classificada como pergunta de resposta aberta 

pois permite a plena liberdade de escolha ao inquirido na justificação das opções tomadas na 

seleção anteriormente efetuada (Pardal & Lopes, 2011). 

O tratamento de dados das respostas atribuídas às questões de escolha múltipla de leque 

fechado seguiu um procedimento de natureza quantitativa (v. Pardal & Lopes, 2011; Coutinho, 

2013). A primeira questão consistiu na contagem do número de alunos que assinalou cada um 



 
28 

dos níveis de frequência das várias tarefas, relativamente, ao ator educativo responsável pela 

concretização das mesmas. 

A análise da questão de carácter aberto seguiu um procedimento de cariz qualitativo através 

da aplicação da técnica de análise de conteúdo, procedimento que implica a categorização de 

informação relativa aos objetivos de investigação formulados, através da identificação de palavras 

e frases que permitam efetuar uma comparação (v. Bardin, 2004, Esteves, 2006; Pardal & Lopes, 

2011, Coutinho, 2013). Ao permitir interpretações diversificadas a análise de conteúdo pode estar 

condicionada pelas conceções da professora estagiária que neste caso assume também o papel 

de investigadora. 

A categorização das respostas dadas pelos alunos foi efetuada através da interpretação das 

respostas e posterior análise. Após a definição das categorias foi efetuada uma análise e 

agrupamento das respostas que apresentam o mesmo sentido. A definição de unidades de análise 

teve em conta o critério semântico de uma ou várias frases que expressam o mesmo significado 

em consonância com a conceção de unidades de análise como “secções de texto de natureza e 

dimensão variáveis, que devem afigurar-se como elementos detentores de um sentido completo e 

com pertinência para o objeto de estudo” (Coutinho, 2013: 219). A análise de cariz qualitativo ao 

ter por base cognitiva a interpretação move-se entre a leitura subjetiva e o rigor da objetividade 

que se pretende, de modo a diminuir essa mesma subjetividade foram aplicados procedimentos 

metodológicos. O mecanismo de validação das categorias definidas seguiu 6 fases: 

 
1. Identificação pela aluna estagiária das ideias presentes em cada resposta; 

2. Agrupamento de respostas que expõem ideias similares; 

3. Categorização das respostas em dois momentos diferentes, pela aluna estagiária; 

4. Confrontação das duas versões e definição de uma nova categorização; 

5. Apreciação da categorização anteriormente pela colega de estágio e adoção de uma nova 

categorização que expõem o posicionamento consensual entras as duas alunas estagiárias; 

6. Discussão da categorização definida pelas alunas estagiárias junto dos restantes elementos que 

enformam o núcleo de estágio (professora cooperante e supervisor da universidade). 

 

O desenvolvimento do último objetivo de investigação definido para a caracterização do 

contexto educativo onde se desenvolveu a estratégia de intervenção pedagógica – Identificar o 

valor educativo atribuído pelo documento Orientações Curriculares de Ciências Físicas e Naturais 

do 3º ciclo do Ensino Básico à intervenção dos alunos na planificação da aprendizagem – foi 

efetuado através da análise documental constituindo o corpus de análise o documento curricular 
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de referência para as Ciências Naturais disponibilizado pelo ministério-geral da educação – 

Orientações Curriculares: Ciências Físicas e Naturais do 3º ciclo (v. Galvão, 2001). Não foram 

mobilizadas as metas curriculares uma vez que estas só entraram em vigor no ano letivo 

2014/2015, ou seja, um ano após a implementação da estratégia de intervenção pedagógica. A 

análise deste documento consistiu no levantamento dos excertos de texto que explicita ou 

implicitamente mobilizam a aprendizagem autodirigida como estratégia/ finalidade do processo 

de ensino e aprendizagem. A seleção dos segmentos de texto foi efetuada em 3 etapas, num 

primeiro momento foi realizada pela professora estagiária, num segundo momento os excertos 

selecionados foram analisados por esta em conjunto com a colega de estágio, e finalmente 

apresentados a professora cooperante e ao supervisor da universidade. 

 

3.2. Procedimentos seguidos na avaliação da estratégia de intervenção pedagógica 

 

Os objetivos de investigação formulados para uma avaliação da estratégia de intervenção 

pedagógica implementada são em seguida enumerados: 

 
§ Compreender o processo de tomada de decisão dos alunos na definição do percurso de 

aprendizagem; 

§ Identificar as vantagens educativas atribuídas pelos alunos do 9º ano à intervenção dos alunos 

no processo de tomada de decisão; 

§ Identificar as dificuldades sentidas pelos alunos do 9º ano na tomada de decisão na 

planificação da aprendizagem. 

 

A concretização dos objetivos de avaliação esteve sujeita a uma recolha de informação 

efetuada ao longo da implementação da estratégia de intervenção pedagógica, através da inclusão 

de questões focalizadas em tarefas de planificação da aprendizagem ao longo das atividades que 

enformam o momento de Planificação da Aprendizagem, e através da aplicação de um 

questionário final de opinião aos alunos sobre as práticas de planificação da aprendizagem 

experienciadas – Opinião dos Alunos sobre as Práticas de Planificação da Aprendizagem 

desenvolvidas (Anexo 10). As atividades de aprendizagem assumem assim dupla função ao serem 

simultaneamente atividades de aprendizagem com cariz formativo e instrumentos de recolha de 

informação com cariz investigativo. O Quadro 3.2. relaciona os objetivos de investigação com as 

fontes de informação mobilizadas (questões e instrumentos de investigação) que permitem a sua 

concretização. 
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Quadro 3.2: Articulação dos objetivos de investigação com as fontes de informação mobilizadas 

OBJETIVO DE INVESTIGAÇÃO 
FONTES DE INFORMAÇÃO 

IV 
QUESTÕES 

   
   

Compreender o processo 
de tomada de decisão dos 
alunos na definição do 
percurso de aprendizagem 

Descrevam as etapas que o vosso grupo seguiu para a escolha da 
atividade de aprendizagem. 

M2/F2 

Explica como chegaram a um consenso no seio do pequeno grupo. M2/F4 

Explica a importância que atribuis à realização da fase 2 e 3 para a 
execução da fase 4. 

QF  

Completa o quadro seguinte, indicando os objetivos de aprendizagem 
que se podem desenvolver através das tarefas realizadas em cada 
uma das secções desta atividade de aprendizagem. 

M2/F2 

No preenchimento do parâmetro – Objetivos de aprendizagem – 
selecionem da lista seguinte aqueles que são passíveis de serem 
desenvolvidos em cada atividade de aprendizagem. 

M2/F3 

Concretização da atividade de aprendizagem – “Pesquisa e 
Comunicação: Um processo de Aprendizagem por Nós Idealizado” 

M2/F4 

   

Identificar as vantagens 
educativas atribuídas pelos 
alunos do 9º ano à 
intervenção dos alunos no 
processo de tomada de 
decisão 

Indica a importância que atribuís à participação dos alunos na 
definição das atividades/tarefas de aprendizagem a realizar nas 
aulas. 

QF 

   

Identificar as dificuldades 
sentidas pelos alunos do 9º 
ano na tomada de decisão 
na planificação da 
aprendizagem 

Assinala, em cada um dos conjuntos que se seguem, a tarefa em que 
sentiste maior dificuldade. 

M2/F4 

Indica a fase – 2 ou 3 – em que tiveste maior dificuldade em tomar 
uma decisão acerca da atividade de aprendizagem que deverias 

realizar. Justifica a tua resposta. 
QF 

Legenda – IV: instrumento de investigação; M2/F2: Fase 2 do II momento da Intervenção Pedagógica; M2/F3: Fase 
3 do II momento da Intervenção Pedagógica; M2/F4: Fase 4 do II momento da Intervenção Pedagógica; QF: 
Questionário Final 

 

Na recolha de dados para uma avaliação da estratégia de intervenção pedagógica foi 

mobilizado um questionário de avaliação global – Opinião dos Alunos sobre as Práticas de 

Planificação da Aprendizagem desenvolvidas – (Anexo 10) aos alunos intervenientes no estudo 

focalizado no processo de tomada de decisão. O questionário é composto por seis questões de 

resposta aberta. 

A análise das questões de resposta aberta seguiu um procedimento de natureza qualitativa 

sendo aplicada a técnica de análise de conteúdo (v. Bardin, 2004, Pardal & Lopes, 2011, 

Coutinho, 2013). A técnica de análise de conteúdo seguiu o mesmo mecanismo de categorização 

das respostas utilizado na validação das respostas dos alunos para a caracterização do contexto 

educativo, que se reproduz em seguida: 
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1. Identificação pela aluna estagiária das ideias presentes em cada resposta; 

2. Agrupamento de respostas que expõem ideias similares; 

3. Categorização das respostas em dois momentos diferentes, pela aluna estagiária; 

4. Confrontação das duas versões e definição de uma nova categorização; 

5. Apreciação da categorização anteriormente pela colega de estágio e adoção de uma nova 

categorização que expõem o posicionamento consensual entras as duas alunas estagiárias; 

6. Discussão da categorização definida pelas alunas estagiárias junto dos restantes elementos que 

enformam o núcleo de estágio (professora cooperante e supervisor da universidade). 
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IV – INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Introdução 

 

O presente capítulo incide na apresentação do cenário educativo em que a intervenção 

pedagógica foi desenvolvida e na descrição da estrutura e dos componentes que corporizam a 

estratégia pedagógica implementada. A análise do cenário educativo é efetuada com recurso à 

caracterização dos alunos participantes no estudo, à análise dos documentos oficiais definidores 

da política educativa das Ciências Físicas e Naturais e à análise das perceções e representações 

dos alunos acerca das práticas de planificação da aprendizagem experienciada no decorrer do 3º 

ciclo do ensino básico. Segue-se a descrição dos três momentos e das quatro fases que corporizam 

o segundo momento da estratégia de intervenção pedagógica implementada. 

 

4.1. Caracterização do contexto educativo da intervenção pedagógica 

 

A intervenção pedagógica assenta no envolvimento dos alunos na planificação da 

aprendizagem, efetuada no âmbito da exploração da temática Sistema Circulatório que integra o 

elenco de conteúdos da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade do 3º ciclo do 

ensino Básico (v. Galvão, 2001). O grupo de alunos participantes no estudo corresponde a uma 

turma da Escola Básica de Freixo e do 9º ano de escolaridade. No Quadro 4.1 é apresentada uma 

caracterização sumária desses alunos. 

 
Quadro 4.1: Caracterização do grupo de alunos do 9º ano de escolaridade, participantes no estudo (n = 19) 

Características 
Alunos 

f % 
 

Sexo 
Masculino 10 52,6 

Feminino 9 47,4 
 

Idade 
(anos) 

13 2 10,5 

14 13 68,4 

15 4 21,1 
   

Alunos que integraram a 
turma no… 

6º ano 15 78,9 

7º ano 1 5,3 

8º ano 1 5,3 

9º ano 2 10,5 
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O grupo turma apresenta uma distribuição equitativa dos alunos segundo a variável sexo. 

Assinala-se, também, uma certa homogeneidade na distribuição etária dos alunos pois a maioria 

situa-se no nível etário dos 14 anos, verificando-se um número diminuto de alunos com idades 

superiores e inferiores a este nível etário. 

A familiaridade entre os alunos é um traço característico desta turma porque a maioria (15 

alunos) integra a turma desde o 6º ano de escolaridade. Os quatro alunos que não faziam parte 

deste grupo inicial foram sendo integrados em diferentes momentos ao longo dos três anos de 

escolaridade do 3º ciclo do Ensino Básico: dois alunos integraram a turma pela primeira vez, 

respetivamente, no 7º ano e no 8º ano de escolaridade, dois alunos integraram a turma apenas 

no 9º ano de escolaridade. 

Depois de efetuada uma caracterização do grupo de alunos do 9º ano de escolaridade 

intervenientes no estudo prossegue-se a caraterização do contexto educativo em que este teve 

lugar através da análise do documento oficial – Orientações Curriculares: Ciências Físicas e 

Naturais 3º Ciclo (v. Galvão, 2001) – orientador do processo de ensino e aprendizagem das 

ciências físicas e naturais para o 3º ciclo do Ensino Básico. A análise deste documento é realizada 

tendo em atenção a presença implícita ou explicita à referência a possibilidade de implementação 

de práticas pedagógicas promotoras da autonomia que permitam ao aluno participar no processo 

de tomada de decisão. Numa terceira fase complementa-se a caracterização do contexto educativo 

com a apresentação e análise das perceções e representações dos alunos relativamente ao ator 

educativo – O professor, Os alunos e O professor com os alunos – responsável pelas tarefas de 

tomada de decisão no processo de ensino e aprendizagem durante os dois primeiros anos do 3º 

ciclo do ensino básico – 7º e 8º ano de escolaridade. 

Os documentos oficiais definidores da política educativa das Ciências Físicas e Naturais 

enfatizam a relevância da autodireção no processo de ensino e aprendizagem. A mudança da 

designação de programa para orientações curriculares tem subjacente a ideia de flexibilização 

curricular, como está explícito nos seguintes excertos de texto: 

 
“A opção pelo termo orientações curriculares em vez de programas inscreve-se na ideia da 

flexibilização curricular, tentando que o currículo formal possa dar lugar a decisões curriculares que 

impliquem práticas de ensino e aprendizagem diferentes.” (Galvão et al., 2001: 4, sublinhado nosso) 

 

“É usual pensar-se em programas disciplinares como um conjunto de conteúdos e sugestões 

metodológicas, apresentados como um documento a que os professores têm de dar seguimento e, 

fundamentalmente, têm de cumprir. A designação ‘Orientações Curriculares’ aparece para dar ênfase 
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às possibilidades de gestão de conteúdos e de implementação de experiências educativas, por parte 

dos professores, de acordo com alunos e contextos diferenciados.” (Galvão et al., 2001: 4) 

 

A autodireção é uma dimensão educativa mencionada na secção Introdução e na secção 

Competências Específicas para a Literacia Científica a Desenvolver durante o 3º Ciclo no 

documento Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais (v. Galvão, 2001). É 

perspetivada como um processo fundamental à própria aprendizagem, uma vez que possibilita 

que esta decorra de acordo com o ritmo de cada aluno. No excerto que se segue é evidenciada a 

articulação entre o desenvolvimento das várias competências da aprendizagem que enformam o 

processo de ensino e aprendizagem com os ambientes de aprendizagem e o ritmo de 

aprendizagem diferenciado de cada aluno: 

 
“Apela para o desenvolvimento de competências várias, sugerindo ambientes de aprendizagem 

diversos. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos, permitindo 

que a aprendizagem destes decorra de acordo com os seus ritmos diferenciados.” (Galvão et al., 2001: 

4, sublinhado nosso) 

 

A necessidade de criar cidadãos capazes de exercer em pleno a cidadania implica que os 

alunos desenvolvam capacidades em diferentes áreas do saber, o seu desenvolvimento pleno é 

potenciado quando o aluno se envolve no processo de aprendizagem. Esta visão democrática do 

ensino está explicita no seguinte segmento de texto: 

 
“O desenvolvimento de competências nestes diferentes domínios exige o envolvimento do aluno no 

processo ensino aprendizagem, o que lhe é proporcionado pela vivência de experiências educativas 

diferenciadas. Estas vão de encontro, por um lado, aos seus interesses pessoais e, por outro, estão 

em conformidade com o que se passa à sua volta.” (Galvão et al., 2001: 6, sublinhado nosso) 

 

As perceções e representações dos alunos do 9º ano de escolaridade participantes no estudo, 

relativamente ao ator educativo responsável pela tomada de decisão no processo aprendizagem 

durante os 7º e 8º ano de escolaridade, foram obtidas após a implementação do questionário – 

Perceções e Representações dos Alunos sobre Práticas de Planificação da Aprendizagem (Anexo 

1). A perceção dos alunos do 9º ano de escolaridade relativamente à intervenção dos diferentes 

atores educativos no processo de tomada de decisão nas diversas tarefas que enformam o 

processo de aprendizagem é analisada tendo por base as respostas atribuídas a questão 1, os 

dados obtidos estão explícitos no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2. Perceções do grupo de alunos do 9º ano, participantes no estudo, sobre o papel usualmente assumido 

pelos alunos e pelos professores na planificação da aprendizagem (n = 19) 

TAREFAS 
O PROFESSOR OS ALUNOS 

O PROFESSOR COM OS 

ALUNOS 
S MV AV R/N S MV AV R/N S MV AV R/N 

Definir objetivos/metas de 
aprendizagem 

15 4 - - - - 2 17 - - 8 11 

Selecionar conteúdos/assuntos 
a explorar 

15 4 - - - 2 2 15 1 2 7 9 

Avaliar o desempenho do PG 13 6 - - - 3 9 7 1 5 7 6 
Avaliar o desempenho individual 
no GT e/ou no PG 

12 6 - 1 - 3 11 5 2 5 8 4 

Escolher atividades para realizar 
nas aulas 

11 7 1 - - - 8 11 1 3 12 3 

Definir o tempo de realização 
das atividades nas aulas 

11 4 4 - 1 2 6 10 1 2 11 4 

Escolher materiais a utilizar nas 
aulas 

10 7 2 - 2 1 10 6 1 3 12 3 

Definir formas de trabalho nas 
aulas (individual, par, grupo…) 

10 7 1 - 1 1 10 7 1 4 9 4 

Interpretar os objetivos de 
aprendizagem 

9 6 3 1 1 1 10 7 1 4 10 4 

Interpretar a estrutura das 
atividades de aprendizagem 

9 6 3 1 - 2 11 5 - 4 9 5 

Construir atividades/materiais 
de aprendizagem 

9 5 5 - - 2 5 12 1 3 9 6 

Definir formas de ultrapassar 
dificuldades sentidas na 
execução das atividades de 
aprendizagem 

5 8 5 1 2 5 11 1 3 7 8 1 

Definir formas de ultrapassar 
dificuldades sentidas na 
aprendizagem dos 
conhecimentos da disciplina 

5 8 6 - 1 2 16 - 5 5 8 - 

Definir formas de ultrapassar 
dificuldades de funcionamento 
no PG 

4 5 9 1 3 7 9 - 3 7 8 1 

Distribuir as tarefas pelos 
elementos do grupo aquando da 
execução do trabalho de grupo 

4 4 10 1 5 8 5 1 4 4 9 2 

Legenda – S: sempre; MV: muitas vezes; AV: algumas vezes; R/N: raramente/nunca; GT: Grupo turma; PG: Pequeno grupo. 

 

Uma primeira análise ao Quadro 4.2 permite concluir que é o professor o principal ator 

educativo responsável pela tomada de decisão das diferentes tarefas que enformam o processo 

de ensino e aprendizagem. As tarefas relacionadas com a definição dos objetivos e metas de 

aprendizagem, seleção dos conteúdos, assuntos e atividades de aprendizagem a explorar, 

avaliação do desempenho quer do pequeno grupo quer individual no grupo turma e/ou no 

pequeno grupo são aquelas em que o professor é apontado pela maioria dos alunos como sendo 

o principal responsável pela sua execução. A definição do tempo de execução das atividades de 

aprendizagem é apontada como sendo uma tarefa unicamente da responsabilidade do Professor 
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por 10 alunos e por número igual como sendo da responsabilidade do Professor com os alunos 

algumas vezes. Nas tarefas relacionadas com o trabalho de grupo – Definir formas de ultrapassar 

as dificuldades de funcionamento no pequeno grupo e Distribuir as tarefas pelos elementos do 

grupo aquando da execução do trabalho de grupo – não há uma referência explicita ao ator 

educativo que detém a responsabilidade pela sua consecução  

A reflexão sobre as tarefas que enformam o processo de aprendizagem em que os alunos 

consideram poder assumir um papel mais interventivo é potenciada através da questão – Das 

tarefas acima enumeradas, quais são aquelas em que consideras que poderias assumir um pepel 

mais interventivo? que enforma o questionário referido. No Quadro 4.3. estão evidenciadas as 

respostas dos alunos participantes no estudo. O número de alunos é inferior ao somatório de 

respostas dadas uma vez que cada um poderia assinalar mais do que uma tarefa. 

 

Quadro 4.3. Representações do grupo de alunos do 9º ano, participantes no estudo, acerca do papel passível de 

assumirem na planificação da aprendizagem (n=19) 

TAREFA 
Alunos  

f % 
   

Escolher atividades para realizar nas aulas 9 47,4 
Escolher materiais a utilizar nas aulas 7 36,8 
Definir formas de trabalho nas aulas (individual, par, grupo…) 6 31,6 
Selecionar conteúdos/ assuntos a explorar 6 31,6 
Definir objetivos/metas de aprendizagem 4 21,1 
Avaliar o desempenho do pequeno grupo 4 21,1 
Construir atividades/ materiais de aprendizagem 4 21,1 
Definir o tempo de realização das atividades nas aulas 3 15,8 
Interpretar os objetivos de aprendizagem 3 15,8 
Interpretar a estrutura das atividades de aprendizagem 3 15,8 
Avaliar o desempenho individual no grupo turma e/ou no pequeno grupo 2 10,5 
Definir formas de ultrapassar as dificuldades sentidas na execução das atividades de 
aprendizagem 

2 10,5 

Definir formas de ultrapassar as dificuldades de funcionamento no pequeno grupo 2 10,5 
Distribuir as tarefas pelos elementos do grupo aquando da execução do trabalho de grupo 1 5,3 
Definir formas de ultrapassar as dificuldades sentidas na aprendizagem dos conhecimentos da 
disciplina 

1 5,3 

 

Após assinalarem as tarefas em que consideram poder assumir um papel mais interventivo 

no processo de aprendizagem os alunos participantes no estudo foram chamados a indicar a(s) 

razão(ões) que justificam a escolha dessas mesmas tarefas. As razões apresentadas pelos alunos 

para a assunção de um papel mais interventivo na planificação da aprendizagem estão presentes 

no Quadro 4.4. O somatório do número de alunos que indicam cada uma das razões ultrapassa 

o total de alunos da turma uma vez que cada aluno poderia indicar mais do que uma tarefa e 

várias razões para uma mesma tarefa. 
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Quadro 4.4. Razões apresentadas pelos alunos do 9º ano na justificação do papel passível de assumirem na 
planificação da aprendizagem (n = 19) 

TAREFAS 

ALUNOS QUE APRESENTAM AS SEGUINTES RAZÕES (f) 
Adequar aos interesses, 
caraterísticas e ritmos 

dos alunos 

Melhorar o 
funcionamento 

das aulas 

Incrementar a 
atenção e/ou 

motivação 

Desenvolver a 
autonomia dos 

alunos 

Não 
justifica 

      

Escolher atividades para 
realizar nas aulas 

5 1 - 1 2 

Definir formas de trabalho 
nas aulas (individual, par, 
grupo…) 

2 2 2 - - 

Selecionar conteúdos/ 
assuntos a explorar 

3 2 - 1 - 

Escolher materiais a 
utilizar nas aulas 

4 - 1 - - 

Avaliar o desempenho do 
pequeno grupo 

2 1 - 1 - 

Construir atividades/ 
materiais de 
aprendizagem 

1 1 - 2 - 

Definir objetivos/metas de 
aprendizagem 

- 1 2 - 1 

Definir o tempo de 
realização das atividades 
nas aulas 

2 - 1 - - 

Interpretar os objetivos de 
aprendizagem 

- 2 - - 1 

Interpretar a estrutura das 
atividades de 
aprendizagem 

- - 2 - 1 

Avaliar o desempenho 
individual no grupo turma 
e/ou no pequeno grupo 

1 - - 1 - 

Definir formas de 
ultrapassar dificuldades 
de funcionamento no 
pequeno grupo 

- 2 - - - 

Definir formas de 
ultrapassar dificuldades 
sentidas na execução das 
atividades de 
aprendizagem 

- 1 - - 1 

Definir formas de 
ultrapassar dificuldades 
sentidas na aprendizagem 
dos conhecimentos da 
disciplina 

- 1 - - - 

Distribuir as tarefas pelos 
elementos do grupo 
aquando da execução do 
trabalho de grupo 

- - - - 1 

Total 20 14 8 6 7 

 

A adequação aos interesses, caraterísticas e ritmos dos alunos é a razão indicada pela 

grande maioria dos alunos para justificar a relevância da sua intervenção na planificação da 

aprendizagem. Esta razão está, essencialmente, relacionada com as tarefas: Escolha de atividades 
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para realizar nas aulas e Escolha de matérias para utilizar. Apresentam-se, em seguida, alguns 

exemplos de resposta que justificam este posicionamento. 

 
“Escolher atividades para realizar nas aulas, visto que os alunos podem ter alguma ideia de como 

aplica a matéria dada de uma forma que a percebam melhor.” (A3, sublinhado nosso) 

 
“Podia ser mais interventivo nas seguinte(s) tarefa(s): escolher atividades para realizar na aula, e 

selecionar conteúdos. Porque poderia escolher atividades melhores e mais fáceis e poderia selecionar 

conteúdos mais fáceis.” (A11, sublinhado nosso) 

 

 “Eu considero que poderia assumir um papel mais interventivo em algumas tarefas, como por 

exemplo, escolher materiais e atividades de aprendizagem para realizar nas aulas porque acho que, 

muitas vezes, os alunos têm boas ideias para fazer atividades/ experiências sobre a matéria.” (A15, 

sublinhado nosso) 

 

A razão – Melhorar o funcionamento das aulas – é a segunda que apresenta maior relevância 

sendo assinalada pelos alunos essencialmente para as tarefas – Definir formas de trabalho nas 

aulas (individual, par, grupo…) e Selecionar conteúdos/ assuntos a explorar. As justificações 

apresentadas pelos alunos são apresentadas em seguida: 

 

“Também poderia assumir um papel mais interventivo na tarefa de definir formas de trabalho na aula, 

porque em grupo ou em par uns explicam a matéria (falamos sobre a matéria) e quem tem mais 

dificuldade por muitas vezes fica a perceber ou até mesmo consegue esclarecer algumas dúvidas que 

tem.” (A15, sublinhado nosso) 

 
“Definir formas de trabalho nas aulas, distribuir as tarefas pelos elementos do grupo aquando da 

execução do trabalho de grupo, definir o tempo de realização das atividades nas aulas e escolher 

materiais a utilizar nas aulas. Pois assim estaríamos mais interessados nas aulas e no seu conteúdo 

e teríamos uma maior participação” (A18, sublinhado nosso) 

 

Desenvolver a autonomia dos alunos e melhorar o funcionamento das aulas são indicadas 

pelos alunos para tarefas como a escolha de atividades para realizar nas aulas, seleção de 

conteúdos/ assuntos a explorar, avaliação do desempenho do pequeno grupo e construção de 

atividades materiais de aprendizagem. 
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4.2. Descrição da estratégia de intervenção pedagógica 
 

A intervenção pedagógica consiste no envolvimento dos alunos na estruturação do processo 

de aprendizagem no âmbito da abordagem do Sistema Circulatório, um dos conteúdos que integra 

o elenco da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade do 3º ciclo do ensino Básico 

(v. Galvão, 2001). A estrutura global inicialmente idealizada está esquematizada no Quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5: Estrutura global da estratégia de intervenção pedagógica 

1º MOMENTO: REFLEXÃO INICIAL 

Enfoque Modo de resolução Aulas (90 + 45 min) 

Exploração da estrutura da 
intervenção pedagógica 

Pequeno Grupo 
Grupo turma 

1+1 

 

2º MOMENTO: PLANIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Grau de decisão 
Papel do aluno 

AtAp 
Opções 

Conhecimento 
Científico 

Modo de 
resolução 

Aulas 
(90 + 45 min) Prof Aluno 

  

Re
fle

xã
o 

Negociação de 
sentidos 

1 a) Morfofisiologia do 
coração humano 

In
di

vi
du

al
 

Pe
qu

en
o 

Gr
up

o 
Gr

up
o 

Tu
rm

a 

1+2 

  

Negociação de 
decisões e 

sentidos 

2 
b) 
c) 

Morfofisiologia 

dos vasos 
sanguíneos 3+3 

  

  Circulação 
sanguínea 

  
Negociação de 

decisões e 

sentidos 

3 
d) 
e) 

f) 

Constituintes e 
funções do 

sangue 
2+0 

  Negociação de 
decisões e 
sentidos 

Planificação 

de Pesquisa e 
Comunicação 

Sistema linfático 2+2 

 

3º MOMENTO: REFLEXÃO FINAL 

Enfoque Modo de resolução Aulas (90 min) 
Reflexão global sobre a intervenção 

pedagógica 

Individual 

Grupo turma 
1 

Legenda - 1) AtAp: Atividade de Aprendizagem; Prof: Professor; 2) Na coluna - AtAp Opções – as alíneas a) a f) indicam os tipos de 
atividades de aprendizagens disponibilizadas aos alunos: a) Observação de um Coração – Tarefa Laboratorial; b) Interpretação de 
Textos de caráter Histórico e Replicação de uma Experiência de caráter Histórico; c) Organização de Informação a partir de Textos 
Escolares; d) Interpretação de Textos Escolares; e) Seleção e Organização de Informação a partir de Textos Escolares; f) Observação 
de Células Sanguíneas – Tarefa Laboratorial 

 

A intervenção pedagógica foi desenvolvida durante um período de, aproximadamente, dois 

meses e duas semanas, organizado em tempos semanais de uma aula de 90 minutos e outra de 

45 minutos. Compreendeu, assim, 10 aulas de 90 minutos e 8 aulas de 45 minutos. Os 19 alunos 

constituintes da turma são aqueles que integram o grupo de alunos participantes nas aulas de 90 

	+												-	

-														+	
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minutos, sendo divididos em dois grupos de, respetivamente, 10 e 9 alunos para as aulas de 45 

minutos. 

A intervenção pedagógica está estruturada em três momentos – Reflexão Inicial, 

Planificação da Aprendizagem e Reflexão Final - que se identificam pela reflexão e negociação dos 

alunos na estruturação e consecução do processo de aprendizagem. A reflexão sobre o saber 

disciplinar e o processo de aprendizagem bem como a negociação de sentidos - pessoal e interativa 

- e a negociação de decisões são dois papéis do aluno necessários ao desenvolvimento da 

pedagogia para a autonomia (Vieira, 2010 e 2014). Os três momentos concretizam-se mediante 

a articulação de modos diversificados de trabalho – individual, pequeno grupo e grupo turma –, 

potenciando a natureza social do ato de aprender e assegurando um dos princípios do 

construtivismo crítico – o comprometimento de todos os alunos no processo de produção do 

conhecimento (Kincheloe, 2006). O modo de trabalho individual é fulcral para cada aluno tomar 

consciência das ideias que perfilha, do modo como evoluem, e, também, das aprendizagens 

efetuadas. É um momento de negociação de sentidos pessoal (v. Breen & Littlejohn, 2000). No 

pequeno grupo, os alunos são chamados a tomar decisões sobre o funcionamento do grupo, 

distribuindo papéis e definindo condições de execução das atividades de aprendizagem. São, 

assim, operacionalizados princípios da aprendizagem cooperativa (v. Murdoch & Wilson, 2008; 

Pujolàs Maset, 2008; Lopes & Silva, 2009; Torrego Seijo & Negro Moncayo, 2012), apontada 

como uma via possível para o desenvolvimento da autonomia do aluno (Puig Rovira & Martín 

García, 2007). O pequeno grupo e o grupo turma são ainda espaços de negociação interativa de 

ideias que propiciam a construção de consensos e a (re)construção do conhecimento científico. A 

ênfase atribuída ao trabalho cooperativo decorre da sua relevância educativa e social: 

 
“elemento de socialización, como recurso para establecer relaciones de reciprocidade, para aprender 

a negociar, para tomar conciencia del punto de vista ajeno, como sistema privilegiado de aprendizaje 

intelectual, y también como actividad espontânea.” (Puig Rovira & Martín García, 2007: 109) 

 

O primeiro e terceiro momentos – Reflexão Inicial e Reflexão Final – incidem na análise da 

estratégia seguida na estruturação do processo de aprendizagem. O primeiro momento é 

operacionalizado através da resolução da atividade de aprendizagem intitulada – O Que Vou Fazer 

e Como Vou Fazer – (Anexo 2) que incide na interpretação do Quadro 4.6, correspondente a uma 

adequação do Quadro 4.5, acima apresentado, ao nível etário dos alunos. 

 



 
42 

Quadro 4.6: Esquema da estratégia de intervenção pedagógica incluído na atividade de aprendizagem O Que Vou 
Fazer e Como Vou Fazer! 

MOMENTO I: REFLEXÃO INICIAL 
Práticas de aprendizagem Modo de resolução Nº de aulas (90+45 min) 

Reflexão sobre as atividades 
de aprendizagem a realizar 

Pequeno Grupo  
Grupo turma 

1+1 

 
MOMENTO II: PLANIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Grau de 
Decisão 
do Aluno 

Grau de 
Decisão do 
Professor 

Descrição sumária das práticas de 

aprendizagem 
Conhecimento 

científico 
Modo de 
resolução 

Nº de aulas 
(90+45 

min) 
  

1 
Todos os grupos realizam uma 
mesma atividade de aprendizagem 
que é fornecida pela professora. 

Morfofisiologia do 
coração humano 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

1+2 

2 

O grupo turma escolhe e executa uma 
atividade de aprendizagem, 
selecionada a partir de um conjunto 
de duas atividades fornecidas pela 
professora. 

Morfofisiologia 
dos vasos 

sanguíneos 
Individual 

Pequeno grupo 
Grupo turma 

3+3 
Circulação 
sanguínea 

3 

Cada pequeno grupo escolhe e 
executa uma atividade de 
aprendizagem, selecionada a partir de 
um conjunto de três atividades 
fornecidas pela professora. 

Constituintes e 
funções do 

sangue 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

2+0 

4 

Cada pequeno grupo é responsável 
por planificar e realizar uma atividade 
de pesquisa e de comunicação da 
informação. A tarefa de comunicação 
consiste na apresentação ao grupo 
turma da pesquisa anteriormente 
efetuada. 

Sistema Linfático 
Individual 

Pequeno grupo 
Grupo turma 

2+2 

 
MOMENTO III: REFLEXÃO FINAL 

Práticas de aprendizagem Modo de resolução Nº de aulas (90 min) 
Reflexão global sobre as atividades 

de aprendizagem realizadas 
Individual 

Grupo turma 
1 

 

O esquema do Quadro 4.6 difere do esquema do Quadro 4.5 nos seguintes aspetos: a) 

ausência de informação nas colunas Grau de Decisão do Aluno e Grau de Decisão do Professor, 

b) ausência de indicação dos papéis dos alunos (Reflexão e Negociação) e c) substituição da 

enumeração das opções de escolha proporcionadas aos alunos (AtAp Opções) por uma descrição 

sumária da prática de aprendizagem em cada fase. As colunas Grau de Decisão do Aluno e Grau 

de Decisão do Professor não estão preenchidas porque pretende-se que os alunos, a partir da 

interpretação do próprio esquema e recorrendo a setas, registem, nesses espaços, o grau de 

decisão que o professor e os alunos vão assumindo ao longo da consecução das quatro tarefas 

que corporizam o momento de planificação da aprendizagem. A ausência de indicação dos papéis 

dos alunos – Reflexão e Negociação - prende-se com a intenção de criar um momento para os 
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alunos os identificarem a partir da interpretação da informação fornecida no esquema. O terceiro 

momento – Reflexão Final – consiste num debate no grupo turma sobre o impacto da intervenção 

pedagógica, retomando-se o esquema do Quadro 4.6 como instrumento orientador. 

 

O segundo momento – Planificação da Aprendizagem – está estruturado em quatro fases 

que se distinguem pelo grau de decisão assumido pelo professor e pelos alunos na definição do 

plano de aula. A definição do percurso de aprendizagem envolve os alunos num processo de 

negociação de decisões, aquando da seleção da atividade/tarefas de aprendizagem a executar, e 

num processo de negociação interativo de ideias/sentidos, aquando da confrontação de 

perspetivas para justificar e argumentar a escolha de uma atividade/tarefa em detrimento de 

outra. 

Na primeira fase é o professor quem detém o poder absoluto de estruturar o processo de 

aprendizagem. Esta opção decorre de dois fatores: a) envolver gradualmente os alunos no 

processo de aprendizagem, dada a possibilidade de não estarem familiarizados com práticas 

educativas focalizadas na planificação da aprendizagem e b) promover a familiarização dos alunos 

com um tipo de atividades de aprendizagem de modo a desenvolverem a capacidade de 

interpretação da sua estrutura, necessária para a seleção futura de outras atividades de 

aprendizagem. 

A atividade de aprendizagem selecionada para esta fase foi uma atividade de cariz 

laboratorial do tipo Prevê-Observa-Explica-Reflete (v. Coelho da Silva & Leite, 1997; Coelho da Silva, 

2000) que incide na exploração do problema Que relação existe entre as características 

morfológicas do coração humano e a função que desempenha?, adaptada de uma atividade de 

aprendizagem constituída por tarefas de natureza diversificada (v. Coelho da Silva, Gonçalves & 

Poças, 2012; Gonçalves, 2012). É um problema classificado como sendo de natureza teórica, que 

assume significado no âmbito de um quadro teórico (v. Caamaño, 2003, Luna, 2011). Esta 

atividade de aprendizagem (Anexo 3) está estruturada em quatro secções: 

 
§ Secção A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

§ Secção B – UMA PREVISÃO 

§ Secção C – RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS LABORATORIAIS 

§ Secção D – UMA REFLEXÃO 
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A primeira secção – Um Primeiro Olhar sobre a Atividade de Aprendizagem – está orientado 

para a consciencialização dos alunos acerca das aprendizagens desejadas e para a familiarização 

dos alunos com a natureza das tarefas a realizar, estruturada com base no Princípio Pedagógico 

da Transparência: 

 
“A acção pedagógica integra a explicitação dos pressupostos e finalidades da formação que a 

orientam, da natureza da metodologia seguida, dos processos/percursos de aprendizagem e dos 

parâmetros de avaliação adoptados” (Vieira et al., 2002: 32) 

 

Esta secção inclui a apresentação de um conjunto de informações – Problema, Objetivos de 

Aprendizagem e Estrutura e Modo de Operacionalização da Atividade – que são objeto de análise 

no grupo turma e em pequeno grupo, e a concretização de uma tarefa, em pequeno grupo, 

focalizada na atribuição do período de resolução a cada uma das secções B, C e D que corporizam 

a atividade de aprendizagem. Nesta tarefa, os alunos são, assim, envolvidos num processo de 

negociação de decisões, acompanhado da negociação de ideias que subjaz às decisões tomadas. 

Estes processos de negociação são promovidos através das seguintes questões que integram a 

secção A da atividade de aprendizagem (Anexo 3): 

 
 

I.I. Explicitem a razão das vossas escolhas. 
 

II. Discutam no grupo turma as várias propostas de tempo de resolução e tomem consensualmente, uma 
decisão. 

 

 

A segunda secção – Uma Previsão – está orientada para a consciencialização dos alunos 

acerca das ideias sobre a morfologia interna do coração por eles perfilhadas anteriormente à 

recolha e análise de dados laboratoriais. É operacionalizada através de dois tipos de questões: 

uma primeira questão em que o aluno regista as suas ideias e uma segunda questão em que os 

alunos confrontam as suas ideias, originando-se um momento de negociação de ideias e dando-

se, assim, início a um processo de conflito cognitivo, necessário à mudança/evolução conceptual 

(v. Duarte & Faria, 1992; Santos, 2002). Esta abordagem contribui também para promover a 

motivação do aluno na procura de uma resposta para a questão em estudo. A construção desta 

secção e das secções seguintes assenta na possibilidade do conflito cognitivo se processar através 

de contextos de natureza diversificada: 
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“ocorrem num aluno quando ele toma consciência das inconsistências existentes entre duas ou mais 

das suas próprias concepções. (…) dão-se, num grupo, quando dois ou mais alunos se apercebem de 

que as suas concepções são diferentes. Podem igualmente ocorrer quando um ou mais alunos se dão 

conta de que as suas concepções diferem das concepções geralmente aceites pela comunidade 

científica” (Thouin, 2008a: 100) 

 

A construção desta secção teve em consideração os resultados da investigação desenvolvida por 

Gonçalves (2012) que assinalam as dificuldades dos alunos na elaboração de desenhos no 

momento da identificação/consciencialização das ideias prévias: 

 
“Embora a elaboração de desenhos seja uma das técnicas para identificação de concepções 

alternativas indicada na literatura da especialidade (v. De Vecchi & Giordan, 1988 e 1990), parece 

não ser a mais adequada para a concretização da fase de um modelo de ensino orientado para a 

mudança conceptual - Identificação/Consciencialização das Ideias Prévias (v. Duarte & Faria, 1992) 

– em situações como a do presente estudo em que é necessário representar aspectos morfológicos 

de um órgão.” (p. 63) 

 
“A dificuldade sentida no primeiro momento poderá não estar relacionada com o domínio de 

competências de desenho/ilustração mas com a capacidade em proceder à transposição da 

representação mental do coração humano para uma representação gráfica.” (p. 63) 

 

Face a estes resultados, procedeu-se, na construção da secção Uma Previsão, à incorporação da 

sugestão apontada por Gonçalves (2012): 

 
“Assim, sugere-se, a título de exemplo, a implementação de uma tarefa que consistirá na selecção, a 

partir de um conjunto de imagens ilustrativas do coração de diferentes animais, daquele que 

corresponde ao coração humano acompanhada da justificação da escolha efectuada e da rejeição das 

imagens eliminadas.” (p. 70) 

 

A terceira secção – Recolha e Análise de Dados Laboratoriais – está estruturada em quatro 

etapas: 1) Dissecação: Um enquadramento histórico; 2) Gestão do trabalho de grupo; 3) Situação 

laboratorial 1: Morfologia Externa do Coração e 3) Situação laboratorial 2: Morfologia Interna do 

Coração. 

 

A primeira etapa da terceira secção da atividade laboratorial – Dissecação: Um 

enquadramento histórico – consiste na interpretação e discussão no seio do grupo turma de um 

texto informativo que contextualiza historicamente a técnica de dissecação, um procedimento 
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muito antigo e relevante no estudo da anatomia dos seres vivos. Este texto foi elaborado tendo por 

bases fontes secundárias de informação – livros de História da Ciência (v. Gribbin, 2005; 

Cotardiére, 2010; Bynum, 2012; Singer, s/d) e um dicionário médico de onde foi retirada a 

explicação do procedimento de dissecação. Da leitura e interpretação do texto informativo, no seio 

do grupo turma, emergiram um conjunto de questões não apenas relacionadas com o 

conhecimento substantivo mas também com o conhecimento epistemológico. As questões 

levantadas são em seguida apresentadas: 

 
1. Em que época se iniciou a prática da dissecação? 

2. Qual é a finalidade da dissecação? 

3. Em que consiste a prática da dissecação? 

4. Que questões poderão ser formuladas a partir do texto? 

 

A partir desta última questão emergiram as seguintes questões: 

 
a) Quais terão sido os motivos para que a dissecação em seres humanos fosse proibida no século II? 

b) Que implicações teve a proibição da dissecação em seres humanos no estudo da anatomia humana? 

c) Por que razão a investigação em anatomia não se desenvolveu entre o século II e o século XVI? 

 

As questões relacionadas com o conhecimento epistemológico permitem aos alunos 

formular novos problemas que não serão concretizados apenas com a interpretação do texto, 

potenciando assim o desenvolvimento de novas tarefas de pesquisa de informação.  

 

A segunda etapa – Gestão do trabalho de grupo – implica cada grupo num processo de 

negociação de decisões, direcionada para a distribuição de tarefas pelos vários elementos que o 

constituem. É uma distribuição orientada pela listagem de papéis fornecida e que são passíveis 

de execução na consecução desta terceira secção da atividade laboratorial: 1) estabelecer o 

diálogo entre o pequeno grupo e a professora, 2) registar a resposta a cada uma das questões 

consensualizada no pequeno grupo, 3) representar o grupo na discussão no grupo turma na 

situação laboratorial 1 e 2, 4) efetuar a dissecação do coração de porco e 5) realizar os desenhos 

da observação do coração de porco. Esta etapa inclui ainda uma questão – II.I Justifiquem a razão 

das vossas escolhas – que enfatiza o processo de negociação de ideias que subjaz à tomada de 

decisão, mediante a consciencialização das razões que conduziram às opções assumidas. 
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As situações laboratoriais 1 e 2 consistem, respetivamente, na observação da morfologia 

externa e interna de um coração de porco, mediante a execução de um conjunto de passos 

orientadores do processo de observação e do registo das observações efetuadas. O modo de 

execução e os princípios seguidos na exploração da situação laboratorial 1 – Morfologia externa 

do coração – foram os apontados por Gonçalves (2012: 28):  

 
“A observação da morfologia externa do coração de porco consistiu na representação, através de um 

desenho, das estruturas observadas pelos alunos. A identificação destas estruturas e a atribuição da 

respectiva designação efectuou-se através da comparação com uma figura do coração humano, 

devidamente legendada, com o intuito de promover a consciencialização da semelhança entre estes 

dois órgãos, e compreender a razão da escolha de um coração de porco dada a impossibilidade de 

recorrer a um coração humano. Após a identificação das estruturas, foi solicitada nova observação em 

função de um conjunto de parâmetros orientadores (tamanho das aurículas e dos ventrículos, diâmetro 

e espessura das paredes das veias e das artérias, comunicação das veias e das artérias com as 

cavidades do coração), evitando-se, assim, uma observação aleatória sem qualquer significado 

científico. Esta tarefa terminou com a análise, no grupo turma, das respostas de cada um dos grupos 

e com o registo do conhecimento consensualmente construído.” 

 

Na situação laboratorial 2 – Morfologia interna do coração –, o registo de dados é, à semelhança 

da situação anterior, efetuado através da elaboração de desenhos. É seguido o procedimento 

determinado por Gonçalves (2012) que consiste na execução desse registo após a discussão da 

observação da morfologia interna do coração em função de um conjunto de parâmetros 

orientadores para evitar que a observação seja um processo aleatório e desprovido de significado 

científico. 

 

A quarta secção – Uma Reflexão – incide na reflexão dos alunos acerca do conhecimento 

científico explorado, acerca da natureza da observação e acerca do processo de aprendizagem. A 

reflexão sobre o conhecimento científico explorado envolve um processo de negociação de ideias 

entre o conhecimento consensualizado no grupo turma e as ideias prévias inicialmente 

manifestadas por cada aluno, processo fundamental para que ocorra a reconstrução do 

conhecimento e mudança conceptual. A reflexão sobre a natureza da observação está orientada 

para a provocação da compreensão da observação como um processo que tem significado no seio 

de um quadro teórico. A reflexão sobre o processo de aprendizagem incide na compreensão dos 

objetivos de aprendizagem passíveis de serem desenvolvidos através das várias tarefas que 

compõem a atividade de aprendizagem. Esta é uma tarefa fundamental para os alunos 
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desenvolverem a capacidade de formulação de objetivos de aprendizagem que terá de ser 

mobilizada na fase 4 – Planificação de Pesquisa e Comunicação – do momento 2 da estratégia 

de intervenção pedagógica, em que têm de definir os vários elementos estruturantes das atividades 

de pesquisa e comunicação da informação. É também neste sentido que se promove a reflexão 

dos alunos acerca do cumprimento dos tempos de execução das tarefas e das dificuldades 

sentidas. 

 

Na segunda fase, do segundo momento da estratégia de intervenção pedagógica 

(Planificação da Aprendizagem), o poder do professor é transferido para o grupo turma, que, 

consensualmente, tem de escolher a atividade de aprendizagem a ser realizada por todos os 

grupos a partir de duas opções disponibilizadas pela professora: 1) Interpretação de Textos de 

caráter Histórico e Replicação de uma Experiência de caráter Histórico e 2) Organização de 

Informação a partir de Textos Escolares. Estas atividades de aprendizagem estão sumariamente 

descritas no Quadro 4.7. 

 

Quadro 4.7: Atividades de aprendizagem disponibilizadas na fase 2 do momento de Planificação da Aprendizagem 

O
pç

õe
s 

 

A 

Interpretação de Textos de Caráter Histórico 

e 
Replicação de uma 

Experiência de Caráter Histórico 

 

B 
Organização de Informação 

a partir de Textos Escolares 

       

Fo
nt

es
 d

e 

In
fo

rm
aç

ão
   

§ Textos da História da Ciência (fontes 
secundárias de informação) 

§ Dados experimentais 

  

§ Manuais escolares diversificados 

       

Ta
re

fa
s 

  

§ Interpretação dos excertos da História da 

Ciência com base num guião orientador 
§ Recolha e análise de dados experimentais 
 

§ Organização do trabalho de grupo 
§ Reflexão sobre o processo de aprendizagem 

 

  

§ Elaboração de um Quadro Comparativo 

§ Elaboração de um Resumo 
§ Elaboração de um Mapa de Conceitos 
 

§ Organização do trabalho de grupo 
§ Reflexão sobre o processo de aprendizagem 
 

 

As atividades de aprendizagem identificam-se pela natureza das tarefas e pelo tipo de 

informação mobilizada. A primeira atividade de aprendizagem – Interpretação de Textos de Caráter 

Histórico e Replicação de uma Experiência de Caráter Histórico (Anexo 5 – Opção A) –  adaptada 

de Ribeiro (2016) incide na exploração de informação de carácter histórico a partir da interpretação 

de segmentos de texto, provenientes de fontes secundárias da informação– livros de História da 
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Ciência (v. Tiner, 2002; Gribbin, 2005; Cotardière, 2010; Bynum, 2013; Singer, s/d) e um livro 

de estudos sobre História e Filosofia da Ciência (v. Delizoicov, 2006) – e da interpretação de dados 

obtidos a partir da replicação de uma experiência histórica (v. Harvey, 1999). A interpretação dos 

segmentos de texto é guiada por um conjunto de questões orientadoras, focalizadas no 

conhecimento substantivo, processual e epistemológico. Os dados resultantes da replicação da 

experiência histórica são também interpretados com o apoio de questões orientadoras, centradas 

no conhecimento substantivo. Esta atividade de aprendizagem apresenta a seguinte estrutura: 

 
§ SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

§ SECÇÃO B – INTERPRETAÇÃO DE EXCERTOS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

§ SECÇÃO C – INTERPRETAÇÃO DE DADOS LABORATORIAIS 

§ SECÇÃO D – UMA REFLEXÃO 

 

A primeira secção – Um Primeiro Olhar sobre a Atividade de Aprendizagem – é idêntica à 

primeira secção da atividade de aprendizagem – Observação de um Coração (Tarefa Laboratorial) 

– que constitui a Fase 1 deste segundo momento da estratégia de intervenção pedagógica. 

Consiste na operacionalização do Princípio Pedagógico da Transparência, enunciado aquando da 

descrição dessa primeira fase. Neste sentido, encontra-se estruturada em duas etapas: 1) a 

primeira etapa está orientada para a consciencialização dos alunos acerca da estrutura e do modo 

de operacionalização da atividade de aprendizagem e 2) a segunda etapa está focalizada na 

organização do trabalho de grupo pelos próprios alunos, através de um processo de tomada de 

decisões que implica a negociação de ideias e a assunção de posicionamentos consensuais. As 

decisões no âmbito da organização e gestão do trabalho de grupo incidem na: a) definição do 

tempo de resolução das secções B e C e em função dos momentos de trabalho no pequeno grupo 

e no grupo turma; b) definição do gestor do tempo de resolução das secções atrás assinaladas; c) 

definição do aluno responsável por desempenhar cada um dos papéis – Estabelecer o diálogo 

entre o grupo e a professora, Registar a resposta consensualizada no grupo e Representar o grupo 

na discussão no grupo turma – na consecução das tarefas das secções B e C. 

A diferença entre esta primeira secção – Um Primeiro Olhar sobre a Atividade de 

Aprendizagem – e a primeira secção da atividade de aprendizagem da primeira fase deste segundo 

momento da planificação da aprendizagem – Observação de um do Coração (Tarefa Laboratorial) 

– prende-se com a explicitação dos objetivos de aprendizagem que se pretende promover. Na 

primeira atividade de aprendizagem, os objetivos estão explicitados na primeira secção, enquanto, 



 
50 

na segunda atividade de aprendizagem, essa explicitação decorre do envolvimento do aluno na 

consecução de uma tarefa focalizada na indicação dos objetivos de aprendizagem comuns às 

várias secções que enformam a atividade de aprendizagem e daqueles que são específicos de 

cada secção. Esta tarefa esta localizada na Secção D – Uma Reflexão: 

 
 

II. Completa o quadro seguinte, indicando os objetivos de aprendizagem que se podem desenvolver através das 
tarefas realizadas em cada uma das secções desta atividade de aprendizagem. 

 

Secções 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Específicos 
de cada secção 

Comuns 
a todas as secções 

A. 
Um primeiro olhar sobre a 

atividade de aprendizagem 

 ◾ Desenvolver a capacidade 
de cooperação 

 
 

B. 
Interpretação Excertos de 

Documentos Históricos 

§ Conhecer a estrutura e 
função dos vasos sanguíneos 

 
 

 

C. 
Interpretação de Dados 

Laboratoriais 
  

D. Uma Reflexão   

 

 

 

Esta opção resulta do facto de se considerar que o Princípio Pedagógico da Transparência pode 

assumir diferentes modos de operacionalização, que se distinguem pelo grau de envolvimento dos 

alunos na explicitação do processo de aprendizagem. Assim e considerando-se ainda que esse 

grau de envolvimento deve ocorrer gradualmente, permitindo a familiarização progressiva dos 

alunos com esta abordagem pedagógica, optou-se por num segundo momento apresentar apenas 

alguns dos objetivos de aprendizagem e solicitar aos alunos a definição dos outros objetivos de 

aprendizagem que terão sido desenvolvidos. 

 

A secção B – Interpretação de Excertos de Documentos Históricos – caracteriza-se pela 

exploração de segmentos de texto do âmbito da História da Ciência e provenientes de fontes 

secundárias. Está organizada em três etapas que se distinguem pelo enfoque no conhecimento 

substantivo: 1) Morfofisiologia dos vasos sanguíneos, 2) Circulação do sangue – perspetiva de 

Galeno e 3) Circulação do sangue – perspetiva de Harvey. A exploração da informação histórica 

está focalizada na análise do conhecimento substantivo e do conhecimento epistemológico, 

concretizada através de um conjunto de questões orientadoras. A abordagem do conhecimento 
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epistemológico centra-se na imagem do cientista, no contributo da tecnologia no desenvolvimento 

do conhecimento científico, em processos de investigação científica, na disseminação do 

conhecimento científico e no contexto social da atividade científica, conforme se exemplifica 

através das seguintes questões que orientam a interpretação dos segmentos de texto das várias 

etapas da secção B: 

 
 

ENFOQUE NA IMAGEM DO CIENTISTA 
 

Etapa 1: 1.1. Elaborem uma pequena biografia para cada uma das personalidades históricas [Herófilo, 
Erasístrato, Fabricius, Malpighi] que contribuíram para o conhecimento da morfofisiologia 
dos vasos sanguíneos, referindo o nome, a nacionalidade, o período de vida e a formação 
académica (estudos realizados). 

Etapa 2: 2.1. Elaborem uma pequena biografia de Cláudio Galeno, referindo o nome, a nacionalidade, 
o período de vida e a formação académica (estudos realizados). 

Etapa 3: 3.1. Elaborem uma pequena biografia de William Harvey, referindo o nome, a nacionalidade, 
o período de vida e a formação académica (estudos realizados). 

 
ENFOQUE NOS PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 
Etapa 2: 2.2. Caracterizem o trabalho realizado por Galeno acerca da circulação sanguínea referindo: 

a) a época em que foi desenvolvido. 

b) os processos de investigação utilizados. 
c) o modo de divulgação das suas ideias. 

Etapa 3: 3.2. Indiquem o processo de investigação mobilizado por Harvey. 

 
ENFOQUE NA INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
 
Etapa 1: 1.3. Selecionem um excerto de texto que ilustre a importância da tecnologia no conhecimento 

da morfologia dos vasos sanguíneos.  

 
ENFOQUE NA INFLUÊNCIA DO CONTEXTO SOCIAL NA ATIVIDADE CIENTÍFICA 
 
Etapa 2: 2.3. Selecionem um excerto do texto que mostre a Ciência como uma atividade influenciada 

por fatores sociais. 

 

A secção C – Interpretação de Dados Laboratoriais – consiste na recolha e interpretação de 

dados através da replicação de uma experiência de carácter histórico, realizada pelo médico inglês 

William Harvey com o objetivo de recolher evidências que apoiassem a passagem do sangue das 

artérias para as veias. Após a consecução desta secção, é fornecido aos alunos um texto autêntico 

em que William Harvey relata a experiência que foi reproduzida pelos alunos (Anexo 5 – Opção A). 

 

A última secção – Uma Reflexão – implica os alunos na reflexão sobre o processo de 

aprendizagem, permitindo consciencializar e monitorizar aprendizagens. Incide na mobilização do 

conhecimento substantivo, anteriormente explorado, na interpretação de figuras ilustrativas dos 
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modelos de circulação do sangue de Galeno e de Harvey, na identificação/consciencialização dos 

objetivos de aprendizagem (dimensão da aprendizagem já abordada na descrição da secção A), 

na análise do carácter dinâmico da Ciência e na consciencialização das dificuldades sentidas nas 

tarefas de gestão do trabalho de grupo, na execução de papéis no trabalho de grupo e na própria 

reflexão sobre o processo de aprendizagem. A reflexão sobre as dificuldades sentidas esteve 

orientada pela seguinte questão: 

 
 

IV. Indica as dificuldades sentidas na: 
a) organização do trabalho de grupo efetuada na secção A. Justifica a tua resposta. 

b) gestão do tempo de execução de cada uma das secções. Justifica a tua resposta. 
c) execução dos papéis assinalados no Quadro 2 da secção A e que te foram atribuídos. Justifica a 

tua resposta. 
d) execução da presente secção (D). Justifica a tua resposta. 

 

 

A segunda atividade de aprendizagem – Organização de Informação a partir de Textos 

Escolares (Anexo 5 – Opção B) – consiste na estruturação da informação em três formas de registo 

diferentes – Quadro Comparativo, Resumo e Mapa de Conceitos –, mediante a interpretação de 

informação consultada em vários manuais escolares e que são selecionados pelos próprios alunos 

a partir de um conjunto disponibilizado pela professora – Homem: Metabolismo e Reprodução, O 

‘bicho’ Homem, Bioterra (Manual escolar adotado pela escola), Geovida, 9 CN. Esta atividade de 

aprendizagem está estruturada em cinco secções: 

 
§ SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

§ SECÇÃO B – QUADRO COMPARATIVO: MORFOFISIOLOGIA DOS VASOS SANGUÍNEOS 

§ SECÇÃO C – RESUMO: CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

§ SECÇÃO D – MAPA DE CONCEITOS: MORFOFISIOLOGIA DO CORAÇÃO E DOS VASOS SANGUÍNEOS & CIRCULAÇÃO 

DO SANGUE 

§ SECÇÃO E – UMA REFLEXÃO 

 

A primeira secção – Um Primeiro Olhar sobre a Atividade de Aprendizagem – segue os 

mesmos princípios educacionais adotados na estruturação das secções correspondentes nas 

atividades de aprendizagem anteriormente descritas (Observação de um Coração – Tarefa 

Laboratorial; Opção A – Interpretação de Textos de caráter Histórico + Replicação de uma 

Experiência de caráter Histórico), apresentando a mesma organização e incluindo as mesmas 

tarefas de gestão do trabalho de grupo propostas na Opção A. Está, assim, organizada em função 

do Principio Pedagógico da Transparência. Nesta atividade de aprendizagem, tal como na Opção 
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A, a explicitação dos objetivos de aprendizagem implica os alunos na sua definição, através da 

tarefa proposta na secção E – Uma Reflexão –, conferindo-lhes, assim, um maior grau de 

envolvimento na definição do processo de aprendizagem. 

A secção B – Quadro Comparativo – consiste no preenchimento de um quadro que 

estabelece a comparação entre as artérias, arteríolas, capilares, vénulas e veias em função de 

quatro parâmetros (espessura, diâmetro, constituição e função). Esta secção envolve os alunos 

em processos de negociação relativamente à decisão dos manuais escolares a mobilizar por cada 

grupo (negociação de decisões) e à construção de respostas consensualizadas acerca da 

morfofisiologia dos vasos sanguíneos (negociação de ideias). A negociação de decisões está 

orientada, respetivamente, pelas seguintes questões: 

 
 

1. Preencham, em pequeno grupo (PG), o Quadro 3 relativo à estrutura e função dos vasos 
sanguíneos, consultando apenas os manuais escolares que considerarem necessários, 
selecionados a partir do conjunto fornecido pela vossa professora. Registem as vossas respostas 
na linha Resposta do PG. 
 

a) Indiquem os manuais escolares que utilizaram para responder à questão anterior e as 

razões da escolha efetuada. 
 

 

A secção C – Resumo – consiste na construção de um resumo, seguindo um conjunto de 

tarefas que contribuem progressivamente para a sua consecução. A primeira tarefa engloba a 

seleção dos conceitos primordiais para a compreensão das fases do ciclo cardíaco e da circulação 

do sangue no corpo humano, a partir da interpretação dos manuais escolares selecionados pelos 

alunos. A segunda tarefa incide no estabelecimento de relações entre os conceitos, anteriormente 

selecionados, através da construção de frases que permitam descrever e/ou explicar a circulação 

do sangue. A terceira tarefa focaliza-se na discussão no grupo turma da seleção dos conceitos e 

das frases construídas, orientada para a construção de ideias cientificamente aceites. A quarta 

tarefa consiste na construção do resumo propriamente dito, através da articulação das frases 

anteriormente (re)construídas, de modo a constituir um todo coerente. A quinta e última tarefa 

compreende um processo de monitorização da construção do resumo através da análise 

comparativa no grupo turma dos vários resumos elaborados. Esta secção envolve ainda uma tarefa 

sobre o processo de seleção dos manuais escolares mobilizados, com o objetivo de promover a 

consciencialização dos alunos acerca das razões que orientaram a tomada de decisões e da 

possibilidade da natureza da tarefa e/ou da experiência do aluno ter influência nas decisões 

adotadas. 
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A secção D – Mapa de Conceitos – consiste na síntese de informação sobre a morfofisiologia 

do coração, morfofisiologia dos vasos sanguíneos e circulação do sangue através do 

preenchimento de um mapa de conceitos. É apresentada a palavra-chave – Sistema Circulatório 

Sanguíneo –, as palavras de ligação e espaços em branco para os alunos preencherem com os 

respetivos conceitos. Esta tarefa, tal como as anteriores, implica a consulta de manuais escolares, 

selecionados a partir de um conjunto fornecido pela professora estagiária. Neste caso, é apenas 

permitida a escolha de dois manuais escolares, contrariamente às tarefas anteriores em que não 

estavam estabelecidas quaisquer limitações, com o objetivo de incrementar o desenvolvimento da 

capacidade de seleção dos manuais escolares, na medida em que terão de ser escolhidos aqueles 

que, em conjunto, contemplem os conteúdos em estudo, sendo, assim, efetua uma seleção mais 

específica. O processo de seleção dos manuais escolares é novamente objeto de reflexão, 

conforme explicitado na descrição da secção B. 

 

A quinta e última secção – Uma Reflexão – envolve os alunos na reflexão sobre o processo 

de aprendizagem através da: a) consciencialização dos objetivos de aprendizagem (dimensão da 

aprendizagem já explicitada na descrição da secção A); b) compreensão das semelhanças e 

diferenças entre os três tipos de organização de informação (Quadro comparativo, Resumo e Mapa 

de conceitos); c) consciencialização das dificuldades sentidas na elaboração de vários tipos de 

organização de informação e na organização/gestão do trabalho de grupo e d) consciencialização 

do valor educativo atribuído a cada um dos tipos de organização de informação. Esta secção 

envolve um momento final de discussão no grupo turma, orientada para a reformulação e/ou o 

desenvolvimento de ideias construídas pelos alunos e para a consciencialização da relevância 

educativa das tarefas realizadas e das dificuldades sentidas na sua consecução: 

 
 

VI. Partilhem e discutam as vossas respostas com os vossos colegas e a vossa professora. 
Registem as alterações necessárias às questões I e II e/ou anotem ideias que consideram 

relevantes para a vossa aprendizagem. 
 

 

A análise das duas atividades de aprendizagem (Opção A: Interpretação de Textos de caráter 

Histórico e Replicação de uma Experiência de caráter Histórico e Opção B: Organização de 

Informação a partir de Textos Escolares – Anexo 5), anteriormente descritas, por cada um dos 

pequenos grupos que constituem o grupo turma, com o objetivo de ser selecionada aquela que 
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será executada pelo grupo turma, esteve orientada pela realização da atividade de aprendizagem 

– Decidir o que Fazer para Aprender I (Anexo 4). Esta atividade de aprendizagem é constituída por 

três secções: 

 
◾ INTRODUÇÃO 

◾ SECÇÃO A: SELEÇÃO PELO PEQUENO GRUPO 

◾ SECÇÃO B: A DECISÃO DO GRUPO TURMA 

 

A primeira secção – Introdução – consiste na explicitação da finalidade, da estrutura e do 

tempo de resolução desta atividade de aprendizagem. É objeto de interpretação no grupo turma, 

através do diálogo que a professora estagiária promove entre ela e os alunos e entre estes. Deste 

modo, pretende-se cumprir o Princípio Pedagógico da Transparência (v. Vieira et al., 2002: 32), 

conforme tem sido assinalado na descrição das secções introdutórias das atividades de 

aprendizagem anteriores. 

 

A secção A – Seleção pelo Pequeno Grupo - compreende três tarefas. A primeira tarefa está 

focalizada na gestão do funcionamento do grupo, implicando os alunos num processo de 

negociação de decisões acerca dos alunos que deverão assumir a função de estabelecer o diálogo 

entre o pequeno grupo e a professora e a função de registar a resposta consensualizada no 

pequeno grupo para cada uma das questões que corporizam a atividade de aprendizagem. É um 

processo que implica a consciencialização das decisões tomadas, promovida pelo registo das 

razões que presidiram à escolha de um aluno em detrimento de outro. A negociação de decisões 

é assim acompanhada pela negociação de ideias que determinam as opções tomadas. A segunda 

tarefa é aquela que ocupa a posição central nesta secção A. Consiste na análise das duas 

atividades de aprendizagem (Opção A e Opção B), orientada através do preenchimento de um 

quadro que permite a sua comparação (Anexo 4) e que se reproduz em seguida. Este quadro está 

orientado para a identificação e consciencialização das aprendizagens passíveis de serem 

desenvolvidas através da realização de cada uma das opções de atividade de aprendizagem. 
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Quadro 4.8: Tarefa orientadora da análise e seleção da atividade de aprendizagem a realizar na Fase 2 do Momento 

Planificação da Aprendizagem 

APRENDIZAGENS A DESENVOLVER 
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

OPÇÃO A OPÇÃO B  
   

Organizar o trabalho de grupo   

Refletir sobre o processo de aprendizagem   
   

Selecionar informação   

Distinguir informação principal de secundária   

Organizar/ Estruturar a informação   
   

Interpretar dados experimentais   

Desenvolver capacidades procedimentais   
   

Relacionar a estrutura e a função dos vasos sanguíneos   

Relacionar a estrutura e a função do coração   

Compreender o processo de circulação do sangue   
   

Conhecer os processos envolvidos na construção do conhecimento científico   

Compreender a influência de fatores sociais na construção do conhecimento 
científico 

  

Compreender o caráter dinâmico e temporal do conhecimento científico   
Legenda - Opção A) Interpretação de Textos de caráter Histórico e Replicação de uma Experiência de caráter Histórico; Opção B) 
Organização de Informação a partir de Textos Escolares. 

 

Em função desta análise e considerando, fundamentalmente, as aprendizagens passíveis de serem 

desenvolvidas através de cada uma das atividades de aprendizagem, compete a cada pequeno 

grupo selecionar e justificar aquela que considera mais relevante para a sua aprendizagem e que, 

por isso, será a executada. 

Esta secção inclui ainda uma tarefa focalizada na reflexão sobre o modo de execução da 

tarefa anterior, com o intuito de promover o desenvolvimento da compreensão acerca do processo 

de aprendizagem: 

 
 

3. Descrevam as etapas que o vosso grupo seguiu para a escolha da atividade de aprendizagem. 
 

 

A terceira e última secção – B: A Decisão do Grupo Turma – incide primordialmente na 

negociação de decisões no grupo turma, com o objetivo de ser selecionada a atividade de 

aprendizagem (Opção A ou Opção B) que será realizada por todos os grupos que constituem a 

turma. Esta decisão incide no diálogo estabelecido entre os alunos, através da confrontação das 

ideias que presidiram à seleção da atividade de aprendizagem por cada pequeno grupo, e está 

orientada para a obtenção de uma posição consensual. Esta tarefa é precedida de uma outra que 
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também está direcionada para a tomada de decisões, mas focalizada no funcionamento do grupo, 

através da seleção do aluno que terá a responsabilidade de representar o respetivo grupo na 

discussão na turma. À semelhança de situações anteriores, implica a consciencialização das 

razões que presidiram à escolha efetuada, na sequência da negociação de ideias. 

A consecução da atividade de aprendizagem acima descrita, Decidir o que Fazer para 

Aprender I. Opção A? Opção B?, determinou o percurso de aprendizagem a seguir. Este assenta 

na execução da atividade de aprendizagem – Interpretação de Textos de caráter Histórico e 

Replicação de uma Experiência de caráter Histórico (Opção A – Anexo 5) –, em virtude de ter sido 

a selecionada unanimemente pelos vários grupos da turma e em detrimento da atividade de 

aprendizagem Organização de Informação a partir de Textos Escolares (Opção B – Anexo 5). As 

razões apontadas pelos alunos para justificar a seleção da opção A são diversificadas e diferem 

em função dos grupos, tendo alguns assinalado mais do que uma razão. O caráter experimental 

de uma das tarefas que integra a atividade de aprendizagem, o acesso facilitado à informação 

decorrente da integração de textos na própria atividade de aprendizagem, a falta de familiarização 

dos alunos com tarefas de pesquisa de informação, a associação da informação veiculada a 

cientistas, a referência a alguns cientistas que são do desconhecimento dos alunos, e a 

probabilidade de ser alcançado maior sucesso numa atividade do que noutra em virtude da 

presença de um maior número de questões orientadoras da consecução das atividades e, 

consequentemente, do desempenho dos alunos são as razões apontadas e que estão patentes no 

conjunto das respostas apresentadas pelos vários grupos: 

 
“Escolhemos a opção A porque reparamos que havia uma secção destinada à interpretação de dados 

experimentais. A matéria torna-se mais interessante quando temos oportunidade de fazer atividades 

práticas como esta.” (G2) 

 

“Escolhemos a opção A porque tem uma atividade experimental que nós gostamos de fazer e que nos 

permite aprender mais.” (G4) 

 

“Escolhemos a opção A porque a informação que necessitamos já se encontra na atividade e não 

estamos habituados a pesquisar em manuais escolares.” (G5) 

 

“Escolhemos a opção A porque a informação importante já está selecionada e, como existem mais 

perguntas, se errarmos uma podemos acertar as outras enquanto na outra opção só tínhamos três 

perguntas.” (G6) 
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“Escolhemos a opção A pois pensamos que esta é mais completa porque fala de muitos cientistas e 

fala de cientistas que desconhecemos. Assim ficamos a saber mais acerca da matéria e também 

acerca dos cientistas. O modo de resolução está de acordo com as nossas preferências.” (G1) 

 

“A nossa escolha foi a opção A porque quando comparamos as duas opções verificamos que com 

esta podemos aprender mais coisas.” (G3) 

 

A discussão destas respostas no grupo turma contribuiu para que cada grupo/aluno 

tomasse consciência dos aspetos que globalmente caracterizam a atividade de aprendizagem e 

compreendessem a sua relevância no desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Nesta ocasião, uma reflexão sobre a operacionalização pedagógica já efetuada, decorrente 

de uma observação não estruturada da consecução do primeiro momento e da 1ª e 2ª fase do 

segundo momento da intervenção pedagógica, apontou para a necessidade de se efetuar uma 

reestruturação na estrutura global apresentada no Quadro 4.6, com a introdução de um novo 

momento. Considerou-se que seria pertinente regressar ao primeiro momento da intervenção 

pedagógica – Reflexão inicial – após a realização da 2º fase do segundo momento, com o intuito 

de promover a reflexão sobre a estratégia global de intervenção pedagógica. Sustenta esta posição 

o seguinte registo da professora estagiária: 

 
“Durante os momentos de trabalho de grupo, faço a observação de cada grupo com o objetivo de 

perceber o modo como as tarefas estão a ser desempenhadas, mas também para auxiliar os alunos 

a aprenderem, fornecendo as ajudas proximais, assim designadas por Coll (2010), através da 

interação comunicativa verbal em simultâneo à realização das atividades de aprendizagem. Foi num 

desses momentos que senti que alguns alunos poderiam não estar conscientes do papel que estão a 

desempenhar e da responsabilidade que têm assumido na definição do percurso de aprendizagem. 

Esta perceção foi despoletada pela interpelação do aluno A12 quando referiu: ‘Professora porque 

temos de ser nós a escolher a atividade que vamos fazer? Era mais fácil se fosse a professora a decidir, 

não perdíamos tanto tempo!’. Perante esta declaração, promovi um diálogo no grupo a que pertence 

este aluno, orientado por questões acerca das tarefas já realizadas, do responsável pela seleção das 

atividades de aprendizagem já implementadas e sobre o significado que este e os outros elementos 

do grupo atribuem à afirmação - Era mais fácil se fosse a professora a decidir, não perdíamos tanto 

tempo! - proferida pelo aluno A12. Durante este diálogo senti que poderia ser importante alargá-lo ao 

grupo turma e decidi que iria colocar esta possibilidade à consideração da minha colega de estágio, 

da orientadora cooperante e do supervisor da universidade.” (Diário da professora estagiária, 2 de 

maio de 2014) 
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Neste sentido, procedeu-se à alteração da estrutura global da intervenção pedagógica que 

inicialmente foi idealizada e se encontra sintetizada no Quadro 4.5. Esta alteração consistiu na 

inclusão de um novo momento de reflexão, conforme está agora registado no Quadro 4.9. 

 

Quadro 4.9: Estrutura global da intervenção pedagógica reformulada 

1º MOMENTO: REFLEXÃO INICIAL 

Enfoque Modo de resolução Aulas (90 + 45 min) 

Exploração da estrutura da 
intervenção pedagógica 

Pequeno Grupo 
Grupo turma 

1+1 

 

2º MOMENTO: PLANIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Grau de decisão 
Papel do aluno 

AtAp 
Opções 

Conhecimento 
Científico 

Modo de 
resolução 

Aulas 
(90 + 45 min) Prof Aluno 

  

Re
fle

xã
o 

Negociação 
de sentidos 

1 a) Morfofisiologia do 
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1+2 
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e sentidos 

2 
b) 
c) 

Morfofisiologia 
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sanguíneos 3+3 

  

  Circulação 
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e sentidos 

3 
d) 
e) 

f) 
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Pe
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o 

Gr
up

o 
Gr

up
o 

Tu
rm

a 2+0 

  Negociação 
de decisões 
e sentidos 

Planificação 

de Pesquisa e 
Comunicação 

Sistema linfático 2+2 

 

3º MOMENTO: REFLEXÃO FINAL 

Enfoque Modo de resolução Aulas (90 min) 
Reflexão global sobre a intervenção 

pedagógica 
Individual 

Grupo turma 
1 

Legenda - 1) AtAp: Atividade de Aprendizagem; Prof: Professor; 2) Na coluna - AtAp Opções – as alíneas a) a f) indicam os tipos de 
atividades de aprendizagens disponibilizadas aos alunos: a) Observação de um Coração – Tarefa Laboratorial; b) Interpretação de 
Textos de caráter Histórico e Replicação de uma Experiência de caráter Histórico; c) Organização de Informação a partir de Textos 
Escolares; d) Interpretação de Textos Escolares; e) Seleção e Organização de Informação a partir de Textos Escolares; f) Observação 
de Células Sanguíneas – Tarefa Laboratorial 

 
Este novo momento de reflexão foi concretizado através da exploração da atividade de 

aprendizagem Onde estamos? Para onde vamos? (Anexo 6). Esta atividade de aprendizagem está 

estruturada em três secções: 

 

	+	 								-	

	-	 					+	

Revisitação do 1º momento: Onde estamos? Para onde vamos? 
Interpretação da estrutura da intervenção pedagógica 



 
60 

§ INTRODUÇÃO 

§ SECÇÃO A: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 

§ SECÇÃO B: INTERPRETAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

 

A primeira secção – Introdução – está orientada para a consciencialização dos alunos 

acerca da finalidade, estrutura e tempo de resolução da atividade de aprendizagem, pretendendo-

se cumprir o Princípio Pedagógico da Transparência (v. Vieira et al., 2002: 32), já anteriormente 

referido a propósito da natureza de secções de outras atividades de aprendizagem. A informação 

nela incluída é objeto de interpretação no grupo turma, sob a orientação da professora estagiária, 

através da promoção das interações Professora-Alunos e Alunos-Alunos. 

A segunda secção – Organização do Trabalho de Grupo – consiste na realização de uma 

tarefa que se caracteriza pelo envolvimento dos alunos num processo de negociação de decisões, 

orientado para a gestão do funcionamento do grupo através da atribuição de papéis a assumir na 

consecução do trabalho no pequeno grupo. Compete a cada grupo decidir consensualmente o 

aluno que ficará responsável por assumir, respetivamente, a gestão do tempo de consecução de 

cada uma das secções A e B, o diálogo entre o pequeno grupo e a professora, o registo da resposta 

consensualizada no pequeno grupo para cada uma das questões da secção B e representar o 

grupo na discussão no grupo turma. A negociação de decisões é acompanhada da negociação de 

ideias que culmina com a explicitação das razões que subjazem às escolhas efetuadas. 

A terceira e última secção – Interpretação da Estratégia de Aprendizagem – consiste na 

interpretação de um quadro síntese da estratégia de intervenção pedagógica, construído a partir 

do Quadro 2 da primeira atividade de aprendizagem – O Que Vou Fazer e Como vou Fazer! - e que 

se reproduz no Quadro 4.6 da presente secção. O quadro síntese difere do Quadro 2/4.6 no maior 

grau de especificação da intervenção pedagógica, referindo o tipo de atividades de aprendizagem 

disponíveis, as decisões já tomadas, as decisões que terão ainda de ser tomadas e o responsável 

pela assunção dessas decisões. A interpretação do quadro síntese começa por ser efetuada no 

seio de cada pequeno grupo e terminada no seio do grupo turma. Pretende-se que os alunos 

tomem consciência do papel já assumido e daquele que terão ainda de assumir na condução do 

processo de aprendizagem, situando-os no ponto da estratégia de intervenção pedagógica em que 

se encontram. Neste sentido, compete aos alunos: 

 
◾ Identificar o que já fizeram e o que lhes falta ainda fazer; 

◾ Identificar o que já decidiram e o que ainda têm de decidir; 

◾ Identificar o que a professora decidiu; 
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◾ Justificar a afirmação A intervenção dos alunos na decisão das tarefas a realizar é um processo gradual; 

◾ Identificar as fontes de informação mobilizadas em cada uma das fases já realizadas. 

 

Na terceira fase do segundo momento da estratégia de intervenção pedagógica – 

Planificação da Aprendizagem – o poder de decisão continua centrado nos alunos mas a 

possibilidade de escolhas diferenciadas é proporcionada através da transferência do poder de 

decisão do grupo turma para o pequeno grupo, aumentando assim o grau de decisão de cada 

aluno. Nesta fase, a tomada de decisão incide na escolha da atividade de aprendizagem que cada 

grupo deseja executar, a partir de um conjunto de três atividades de aprendizagem fornecidas pela 

professora: 1) Interpretação de Textos Escolares, 2) Organização de Informação a partir de Textos 

Escolares e 3) Observação de Células Sanguíneas (Tarefa Laboratorial). Estas atividades de 

aprendizagem estão sumariamente descritas no Quadro 4.10. 

 

Quadro 4.10: Atividades de aprendizagem disponibilizadas na fase 3 do momento de Planificação da Aprendizagem 

O
pç

õe
s 

 

C 
Interpretação de 

Textos Escolares 
 D 

Organização de 

Informação a partir de 

Textos Escolares 

 E 

Observação de Células 

Sanguíneas 

(Tarefa Laboratorial) 

          

Fo
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e 

In
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rm
aç

ão
   

§ Textos de manuais 
escolares 

  

§ Manuais escolares 
diversificados 

  

§ Textos de manuais escolares 
§ Dados laboratoriais 

 

          

Ta
re

fa
s 

  

§ Interpretação de textos e 
imagens dos manuais 

escolares com base num 
guião orientador 

 
 
 
 
 
 
 

§ Organização do trabalho 
de grupo 

§ Reflexão sobre o 
processo de 

aprendizagem 
 

  

§ Elaboração de um 
Quadro Comparativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Organização do trabalho 

de grupo 

§ Reflexão sobre o 
processo de 

aprendizagem 
 

  

§ Consciencialização dos 
conhecimentos prévios 

§ Observação de células 
sanguíneas ao Microscópio 

§ Registo e Interpretação das 
observações efetuadas 

§ Interpretação de textos dos 
manuais escolares com base num 

guião orientador 

 
§ Organização do trabalho de grupo 

§ Reflexão sobre o processo de 
aprendizagem 
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As três atividades de aprendizagem apresentam estruturas diferentes mas têm em comum 

a secção inicial – Um Primeiro Olhar sobre a Atividade de Aprendizagem – e a secção final – Uma 

Reflexão. 

A primeira secção – Um Primeiro Olhar sobre a Atividade de Aprendizagem – está 

estruturada segundo os mesmos princípios educacionais adotados na organização das secções 

correspondentes nas atividades de aprendizagem anteriormente descritas (Observação de um 

Coração – Tarefa Laboratorial; Opção A – Interpretação de Textos de caráter Histórico e Replicação 

de uma Experiência de caráter Histórico; Opção B – Organização de Informação a partir de Textos 

Escolares). Segue, assim, o Principio Pedagógico da Transparência (v. Vieira et al., 2002: 32), já 

anteriormente referido, com o intuito de promover a consciencialização dos alunos para a estrutura 

e natureza da atividade de aprendizagem e o seu envolvimento na tomada de decisões acerca da 

organização do trabalho de grupo. Estas decisões prendem-se com a: a) definição do modo e 

tempo de resolução de cada secção, b) responsável pela gestão do tempo de resolução de cada 

secção, e c) responsável pela assunção das funções a desempenhar no grupo aquando da 

consecução de cada uma das secções. O processo de negociação de decisões é acompanhado 

por um processo de negociação de ideias que é despoletado pelas seguintes questões: 

 
 

I.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. [Definição do modo, tempo e gestor de resolução da atividade 
de aprendizagem] 

 
II.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. [Distribuição das funções a desempenhar no grupo] 

 

 

Esta secção apresenta uma diferença em relação às secções correspondentes das atividades de 

aprendizagem idealizadas para as fases 1 e 2 do momento de Planificação da Aprendizagem. Essa 

diferença está na ausência da explicitação dos objetivos de aprendizagem porque é pretendida a 

identificação pelos próprios alunos dos objetivos de aprendizagem passíveis de serem 

desenvolvidos através de cada uma das três atividades de aprendizagem, a partir de uma listagem 

fornecida pela professora. Esta tarefa ocorre no momento de comparação das três atividades de 

aprendizagem, através da atividade - Decidir o que Fazer para Aprender II (Anexo 7) - com o objetivo 

de cada grupo definir aquela que deseja executar. Esta tarefa de definição dos objetivos de 

aprendizagem é também um modo de concretização do Princípio Pedagógica da Transparência, 

que se caracteriza por um maior grau de envolvimento dos alunos na compreensão do processo 

de aprendizagem. 
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A última secção – Uma Reflexão – consiste na análise da consecução dos objetivos de 

aprendizagem, definidos aquando da realização da atividade de aprendizagem - Decidir o que 

Fazer para Aprender II – com o intuito de efetuar a seleção da atividade de aprendizagem a realizar, 

e na definição de outros objetivos de aprendizagem que eventualmente possam ter sido 

contemplados. Esta secção foi concretizada através das seguintes questões: 

 
 
1. Relembrem os objetivos de aprendizagem que, na atividade de aprendizagem “Decidir o Que 
Fazer Para Aprender II”, indicaram como sendo aqueles que seriam contemplados nesta atividade 
de aprendizagem. 
 

1.1. Refiram se todos os objetivos que indicaram anteriormente foram ou não concretizados. 
Justifiquem a vossa resposta. 
 
1.2. Indiquem outros objetivos de aprendizagem que não tenham referido anteriormente, no 
caso de considerarem que a atividade de aprendizagem permite o seu desenvolvimento. 

 

 

As atividades de aprendizagem opcionais da fase 3 do momento de Planificação da 

Aprendizagem – 1) Interpretação de Textos Escolares, 2) Organização de Informação a partir de 

Textos Escolares e 3) Observação de Células Sanguíneas (Tarefa Laboratorial) – incluem, para 

além da secção inicial e final, atrás descritas, uma ou mais secções orientadas para a 

(re)construção do conhecimento científico em que cada uma incide. 

A atividade de aprendizagem – Interpretação de Textos Escolares (Anexo 8 – Opção C) – 

contém duas secções (B e C) focalizadas, respetivamente, na exploração da morfologia dos 

constituintes do sangue, da fagocitose, e da função do sangue, a partir dos textos escolares que a 

corporizam. A secção B consiste na identificação do sangue, dos constituintes do sangue (plasma, 

leucócitos, plaquetas e hemácias) e do processo de fagocitose, representados nas figuras 

apresentadas, através da interpretação dos textos que os descrevem e, consequentemente, da 

associação de cada um à respetiva figura. A secção C incide na compreensão das funções dos 

constituintes do sangue – transporte de nutrientes, transporte de gases, defesa do organismo e 

coagulação do sangue –, mediante a sua identificação em textos que as descrevem. Os textos 

mobilizados foram extraídos do caderno de atividades do manual escolar de Ciências Naturais 

para o 8º ano de escolaridade da autoria de Freitas, Lima & Ruivo (1996). 

 

A atividade de aprendizagem – Seleção e Organização da Informação a partir de Textos 

Escolares (Anexo 8 – Opção D) – inclui uma única secção (B) focalizada na exploração do 
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conhecimento substantivo. Esta secção é constituída por uma tarefa de pesquisa bibliográfica, 

acerca dos constituintes do sangue (fração figurada - glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e 

plaquetas - e fração líquida - plasma), em que a organização da informação selecionada é orientada 

pelo preenchimento de um quadro comparativo que estabelece os parâmetros de comparação 

(características e funções). É esta tarefa de procura, seleção e organização da informação que 

distingue esta atividade das outras duas atividades de aprendizagem opcionais. A secção B atribui 

aos alunos a responsabilidade na tomada de decisões no âmbito da seleção dos manuais escolares 

necessários para cumprir a tarefa de pesquisa, a partir de um conjunto fornecido pela professora, 

e da seleção da informação pesquisada, implicando-os num processo de negociação que também 

exige a negociação de ideias, daquelas que justificam as opções tomadas. A seleção dos manuais 

escolares está orientada pelas seguintes questões: 

 
 

1. Preencham, em pequeno grupo (PG), o Quadro 3 relativo às Características e funções dos 
constituintes do sangue, consultando apenas os manuais escolares que considerem necessários, 
selecionados a partir do conjunto fornecido pela vossa professora. Registem as vossas respostas na 
linha Resposta do PG. 
 

a) Indiquem os manuais escolares que utilizaram para responder à questão anterior e as razões 
da escolha efetuada. 

 

 

A informação selecionada pelos pequenos grupos é objeto de discussão no grupo turma, 

permitindo a cada um refletir sobre a sua resposta e introduzir alterações em função do consenso 

obtido. Esta discussão é também um momento de negociação de ideias. 

 

A terceira atividade de aprendizagem opcional – Observação de Células Sanguíneas – Tarefa 

Laboratorial (Anexo 8 – Opção E) -, disponibilizada na terceira fase do momento de Planificação 

da Aprendizagem, inclui três secções orientadas para a exploração do conhecimento substantivo 

Esta exploração é efetuada a partir do problema Quais são os constituintes e as funções do 

sangue? e processa-se através da exploração conjugada de uma tarefa de previsão (secção B), de 

uma atividade laboratorial do tipo Prevê-Observa-Explica-Reflete (v. Coelho da Silva & Leite, 1997; 

Coelho da Silva, 2000), focalizada no estudo dos constituintes do sangue (secção C), e de uma 

atividade de interpretação de informação através da análise de textos descritivos das funções dos 

constituintes do sangue (secção C), retirados do caderno de atividades de Ciências Naturais para 

o 8º ano de escolaridade da autoria de Freitas, Lima & Ruivo (1996). É neste sentido que a 

atividade de aprendizagem integra as seguintes secções: B) Uma previsão, C) Recolha e análise 
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de dados laboratoriais: constituintes do sangue e D) Interpretação de texto: funções do sangue. A 

secção de Previsão e a mobilização de uma fonte de informação diferente (dados obtidos 

laboratorialmente) distingue esta atividade das anteriores. A secção B – Uma Previsão – está 

orientada para a consciencialização dos alunos acerca das ideias que perfilham sobre os 

constituintes do sangue, anteriormente à recolha e análise dos dados laboratoriais. É 

operacionalizada através de duas questões – elaboração de um desenho ilustrativo do que pensam 

encontrar ao observar uma gota de sangue ao microscópio ótico e elaboração de um texto 

descritivo dos constituintes do sangue e dos respetivos papéis -, em que os alunos explicitam 

individualmente as suas ideias e por uma terceira questão, orientada para a partilha e comparação 

dessas ideias no pequeno grupo, conduzindo-se, assim, a um primeiro momento de conflito 

cognitivo, fundamental para a mudança/evolução conceptual (v. Duarte & Faria, 1992; Santos, 

2002). Este primeiro momento de conflito cognitivo contribui para despoletar no aluno a 

necessidade de procurar uma resposta para a questão em estudo. A secção C – Recolha e Análise 

de Dados Laboratoriais: Constituintes do Sangue – consiste na elaboração de desenhos ilustrativos 

dos constituintes do sangue, a partir da observação ao microscópio ótico composto de uma 

preparação definitiva de sangue humano. A identificação dos constituintes do sangue observado é 

feita a partir da comparação das observações efetuadas com uma figura legendada dos 

constituintes do sangue. Esta secção termina com a discussão dos registos efetuados pelos grupos 

que selecionaram esta atividade de aprendizagem e na construção de uma resposta 

consensualizada. A secção D – Interpretação de Texto: Funções do Sangue – é igual à terceira 

secção da atividade de aprendizagem Interpretação de Textos Escolares (Anexo 8 – Opção C), 

retirada do caderno de atividades de Ciências Naturais para o 8º ano de escolaridade da autoria 

de Freitas, Lima & Ruivo (1996). Consiste na identificação da função os constituintes do sangue, 

a partir da interpretação de textos. 

A análise das três atividades de aprendizagem, atrás descritas (Opções C, D e E), no seio 

do pequeno grupo de modo a que os alunos selecionassem aquela que terão de executar, foi 

orientada pela atividade de aprendizagem – Decidir o que Fazer para Aprender II (Anexo 7). Esta 

é constituída por quatro secções: 

 
◾ INTRODUÇÃO 

◾ SECÇÃO A: A DECISÃO DO PEQUENO GRUPO 

◾ SECÇÃO B: REFLEXÃO NO PEQUENO GRUPO 

◾ SECÇÃO C: REFLEXÃO INDIVIDUAL 



 
66 

 

A primeira secção – Introdução – está orientada para a consciencialização dos alunos 

acerca da finalidade, estrutura e tempo de resolução da atividade de aprendizagem, cumprindo-

se, assim, o Principio Pedagógico da Transparência (v. Vieira et al., 2002: 32), tal como acontece 

nas outras atividades de aprendizagem. A informação contida nesta secção é objeto de análise no 

grupo turma. 

 

A secção A – A Decisão do Pequeno Grupo – é aquela que ocupa a posição central nesta 

atividade de aprendizagem, consistindo na análise das três atividades de aprendizagem opcionais 

(C, D e E) e no preenchimento do Quadro 4.11, que permite a sua comparação com base nos 

parâmetros listados. Este quadro está orientado para a identificação e consciencialização do 

enfoque temático, da estrutura e do modo de operacionalização das atividades de aprendizagem, 

das fontes de informação a mobilizar, e das aprendizagens passíveis de serem desenvolvidas em 

cada uma das atividades de aprendizagem. 

 

Quadro 4.11: Quadro da atividade de aprendizagem Decidir o Que Fazer para Aprender II, orientador da análise e 

seleção pelo pequeno grupo das atividades de aprendizagem a executar no âmbito do estudo dos 

Constituintes e Funções do Sangue 

PARÂMETROS 
ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

OPÇÃO C OPÇÃO D OPÇÃO E 
     

Número de Secções    

Tarefas de cada Secção    

Material necessário    

Objetivos de Aprendizagem    

Pa
pé

is
 a

 
de

se
m

pe
nh

ar
 Estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora    

Registar a resposta consensualizada no grupo    

Representar o grupo na discussão no grupo turma    

Elaborar os desenhos    

Preparar o equipamento necessário    

Fontes de Informação    

Temática a Explorar    

Modo de Execução    
Legenda – Opção C: Interpretação de Textos Escolares; Opção D: Seleção e Organização de Informação a partir de Textos Escolares; 
Opção E: Observação de Células Sanguíneas – Tarefa Laboratorial. 

 

Esta secção A e, em particular, o Quadro 4.12, que permite comparar as três atividades de 

aprendizagem opcionais (C, D e E), foi construída a partir da primeira atividade de aprendizagem 

– Decidir o que Fazer para Aprender I (Anexo 4) –, orientadora do primeiro momento de escolha 

da atividade opcional (A e B) a realizar pelo grupo turma. A aplicação desta primeira atividade de 
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tomada de decisão mostrou a necessidade de se proceder a algumas alterações que permitissem 

direcionar os alunos na análise a efetuar, garantissem uma análise pormenorizada da estrutura 

das atividades de aprendizagem, de modo a que os alunos construíssem uma visão pormenorizada 

das atividades e do contributo de cada uma para a aprendizagem. Neste sentido, procederam-se 

às seguintes alterações: 

 
◾ Substituição da listagem de aprendizagens a desenvolver incluídas no Quadro 4.9 por uma 

listagem de parâmetros que orienta na caracterização estrutural das atividades de 

aprendizagem, na identificação da temática científica a explorar, na identificação dos objetivos 

de aprendizagem subjacentes a cada atividade, na identificação das tarefas a desenvolver e dos 

respetivos papéis a desempenhar e modos de resolução, e na identificação dos materiais e 

fontes de informação necessárias para concretizar as tarefas. 

◾ Explicitação no Quadro 4.9 dos papéis passíveis de serem desempenhados, de modo a que os 

alunos selecionem aqueles que podem executar em cada atividade de aprendizagem. 

◾ Inclusão de uma listagem de objetivos de aprendizagem, orientadora da seleção pelos alunos 

daqueles que são passiveis de concretização por cada uma das atividades de aprendizagem. 

◾ Inclusão de duas questões – 4. Indiquem as semelhanças entre as três atividades de 

aprendizagem e 5. Indiquem as diferenças entre as três atividades de aprendizagem -, 

orientadoras da interpretação do Quadro 4.12 e dirigidas à consciencialização das diferenças e 

semelhanças entre as três atividades de aprendizagem opcionais de modo a que os alunos 

efetuem uma escolha sustentável da atividade a realizar. 

 

A tomada de decisão acerca da atividade de aprendizagem a executar é acompanhada com a 

explicitação não só das razões que presidiram à preferência por uma das atividades de 

aprendizagem mas também à rejeição das outras. 

 

A secção B – Reflexão no Pequeno Grupo – incide na reflexão pelo pequeno grupo acerca 

das dificuldades sentidas na interpretação das três atividades de aprendizagem opcionais (C, D e 

E), em particular, na identificação, em cada uma dessas atividades, dos parâmetros listados no 

Quadro 4.12. 

 

A secção C – Reflexão Individual – incide na reflexão por cada um dos alunos acerca da 

negociação de decisões conducente à definição do percurso de aprendizagem. Neste sentido, a 

reflexão incide na identificação e consciencialização das dificuldades sentidas na seleção da 
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atividade de aprendizagem a realizar (opção C ou D ou E) e na explicitação do modo como foi 

atingido o consenso no seio do pequeno grupo. 

A consecução da atividade de aprendizagem – Decidir o que Fazer para Aprender II. Opção 

C? Opção D? Opção E? –, acima descrita, determinou a atividade de aprendizagem (opção C ou D 

ou E) a realizar por cada grupo. As escolhas efetuadas pelos grupos de trabalho distribuem-se por 

duas atividades de aprendizagem (opção C e E), não tendo nenhum grupo selecionado a opção D 

(Seleção e Organização de Informação a partir de Textos Escolares). A maioria dos grupos de 

trabalho (1, 3, 5 e 6) escolheu a opção C – Interpretação de Textos Escolares –, enquanto a opção 

E – Observação de Células Sanguíneas (Tarefa Laboratorial) – foi escolhida apenas por dois grupos 

de trabalho (2 e 3). As justificações dos grupos para a opção pela atividade de aprendizagem C – 

Interpretação de Textos Escolares – centram-se não só na indicação de razões para esta escolha 

mas também na indicação de razões para a rejeição das outras opções (D e E), conforme era 

solicitado na atividade de aprendizagem Decidir o que fazer para Aprender II. As razões apontadas 

para a escolha desta atividade de aprendizagem – Interpretação de Textos Escolares (opção C) – 

prendem-se com a adequação das atividades de aprendizagem ao gosto e preferências dos alunos, 

embora estas não sejam explicitados pelos grupos 1 e 6, com o gosto pela tarefa de pesquisa de 

informação, assinalado pelo grupo 3, e com a perceção manifestada pelo grupo 5 que aponta a 

natureza da atividade de aprendizagem como sendo facilitadora da assunção de um 

comportamento - maior atenção – propiciador da aprendizagem. As respostas destes grupos (G1, 

G6, G3 e G5) estão a seguir apresentadas: 

 
“Escolhemos a atividade de aprendizagem C porque está organizada de um modo que está de acordo 

com as nossas preferências, tornando assim a aprendizagem mais fácil e interessante. Não 

escolhemos a atividade E por ser longa e não escolhemos a atividade D porque não estamos 

habituados a pesquisar em livros.” (G1) 

 
“A nossa escolha foi a opção C pois é aquela que está mais relacionada com os nossos gostos. Não 

escolhemos a opção D pois implicava a seleção de informação em manuais escolares e não gostamos 

muito de trabalhar com manuais escolares. Apesar de gostarmos de realizar atividades práticas, não 

escolhemos a opção E porque teríamos de fazer desenhos e não desenhamos muito bem.” (G6) 

 
“Escolhemos a opção C porque tem mais informação para explorar e nós gostamos de explorar e 

selecionar a informação. Não escolhemos a opção D porque não nos interessou e a atividade E era 

difícil.” (G3) 
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“Escolhemos a opção C porque já tinha a informação necessária para responder às perguntas o que 

nos permite estar mais concentrados durante a resolução. Não escolhemos a opção D porque nos 

íamos distrair e não escolhemos a opção E porque não temos jeito para fazer desenhos.” (G5) 

 

A rejeição da atividade de aprendizagem D prende-se com a falta de familiarização na realização 

de práticas de pesquisa bibliográfica (G1), com a falta de interesse na interpretação de informação 

previamente fornecida (G3), com a falta de gosto na exploração do manual escolar (G6) e com a 

perceção da atividade propiciar a assunção de atitudes de distração (G5). A rejeição da atividade 

de aprendizagem E prende-se com a sua extensão, sendo considerada demasiado longa (G1), com 

a perceção de dificuldade elevada (G3) e com a falta de prática/dificuldade na elaboração de 

desenhos (G5, G6). 

As justificações dos dois grupos (G2 e G4) que optaram pela opção E também incluem, à 

semelhança das justificações dos grupos que optaram pela opção C, a justificação para terem 

rejeitado as outras atividades de aprendizagem opcionais. As razões apontadas para a escolha da 

opção E – Observação de Células Sanguíneas (Tarefa Laboratorial) – prendem-se com a natureza 

da atividade de aprendizagem – laboratorial – e com a adequação aos interesses dos alunos. A 

atividade laboratorial é apontada como propiciadora de maiores aprendizagens, embora não sejam 

especificadas, e, dado o seu carater prático, assinalada como motivadora da aprendizagem. O 

grupo 4 assinala ainda a maior abrangência da atividade de aprendizagem, sem, contudo, 

especificarem o sentido dessa abrangência. Apresentam-se, em seguida, as respostas destes 

grupos (G2 e G4): 

 
“Escolhemos a atividade E, pois tem uma atividade laboratorial e aprender através de trabalho prático 

é mais descontraído, interessante e motivador. Não escolhemos a D nem a C porque ao não terem 

uma parte prática tornam-se menos agradáveis.” (G2) 

 
“A opção E é a atividade que gostaríamos de realizar porque é mais abrangente e interessante. Tem 

uma atividade laboratorial e aprende-se mais. Não escolhemos a C nem a D porque aprendemos 

menos.” (G4) 

 

A ausência de uma componente prática, que na conceção dos alunos se prende com uma 

tarefa de cariz laboratorial, é a razão apresentada pelo grupo 2 para rejeitar as atividades 

opcionais D e C. O grupo 4 já indica a perceção do menor contributo para a aprendizagem 

como razão para rejeitar essas mesmas opções, embora não explicite as aprendizagens que 

não passíveis de serem desenvolvidas. 



 
70 

 

Na quarta e última fase, o poder dos alunos na definição do percurso de aprendizagem é 

ainda maior porque é a eles que compete definir todos os passos/elementos necessários para a 

concretização de uma atividade de pesquisa e de comunicação de informação no âmbito da 

temática Sistema Linfático. Esta atividade de aprendizagem – Pesquisa e Comunicação: Um 

Processo de Aprendizagem por Nós Idealizado (Anexo 9) – implica os alunos na tomada de decisão 

acerca de: 

 
a) conteúdos a explorar no âmbito da temática Sistema Linfático; 

b) objetivos de aprendizagem a desenvolver através da concretização das tarefas de pesquisa e de 

comunicação de informação; 

c) materiais necessários para concretizar as tarefas de pesquisa e de comunicação de informação; 

d) tempos para a execução das tarefas de pesquisa e de comunicação de informação; 

e) alunos responsáveis pela consecução das tarefas de pesquisa e de comunicação da informação; 

f) natureza e estrutura do suporte – aplicação em powerpoint ou poster - a mobilizar na tarefa de 

comunicação de informação. 
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V - AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Introdução 

 

O presente capítulo inclui a apresentação e análise dos dados recolhidos durante a 

implementação da estratégia de intervenção pedagógica. Os dados foram obtidos através da 

consecução das atividades de aprendizagem que corporizam o momento de Planificação da 

Aprendizagem e de um questionário final de avaliação global. Os resultados obtidos integram este 

capítulo com recurso a métodos de análise quantitativos e qualitativos. 

O capítulo encontra-se estruturado em três secções: na primeira secção é objeto de estudo 

o desenvolvimento de capacidades de planificação da aprendizagem de acordo com a perceção 

dos alunos, na segunda secção são analisadas as vantagens educativas associadas à intervenção 

dos alunos na planificação da aprendizagem e na última secção são analisadas as dificuldades 

sentidas pelos alunos durante a planificação da aprendizagem. 

 

5.1. Perceção dos alunos relativamente ao desenvolvimento de capacidades de planificação da 

aprendizagem 

 

A apresentação e interpretação dos dados, enforma a presente secção, de acordo com o 

seguinte objetivo de investigação: 

 
§ Compreender o processo de tomada de decisão dos alunos na definição do percurso de 

aprendizagem.  

 

A concretização deste objetivo de investigação foi executada com recurso à análise das 

respostas atribuídas pelos alunos participantes no estudo à questão – 3. Descrevam as etapas 

que o vosso grupo seguiu para a escolha da atividade de aprendizagem – que integra a atividade 

de aprendizagem Decidir o que Fazer para Aprender I (Anexo 4), à questão – 2. Explica como 

chegaram a um consenso no seio do pequeno grupo – que integra a atividade de aprendizagem 

Decidir o que Fazer para Aprender II (Anexo 7) e a compreensão do processo de tomada de decisão 

através da resolução da atividade de aprendizagem – Pesquisa e Comunicação: Um Processo de 

Aprendizagem por Nós Idealizado (Anexo 9). A compreensão do processo de tomada de decisão 

pelos alunos na definição do percurso de aprendizagem é ainda efetuada a partir da análise às 
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respostas atribuídas à pergunta– Explica a importância que atribuis à realização da fase 2 e 3 para 

a execução da fase 4 – que enforma o questionário Opinião dos alunos sobre as práticas de 

planificação da aprendizagem desenvolvidas (Anexo 10).  

 

O modo como cada pequeno grupo efetuou a escolha da atividade de aprendizagem a 

realizar na fase 2 do momento de Planificação da Aprendizagem é demonstrado no Quadro 5.1.  

 

Quadro 5.1: Etapas apontadas pelos pequenos grupos na tomada de decisão da fase 2 do momento de Planificação 
da Aprendizagem 

Etapas seguidas na tomada de decisão 
Grupos 

G1 G5 G3 G4 G2 G6 
        

Análise das atividades 

de aprendizagem 

opcionais A e B 

Análise das atividades de aprendizagem e 
identificação de vantagens educativas 

X      

Preenchimento do quadro comparativo 

(Quadro 4.8) 
X X   X X 

        

Proposta da atividade 

de aprendizagem a 

realizar 

Indicação da opção A por um aluno     X  

Indicação da opção A por dois alunos e 
indicação da opção B por um aluno 

   X   

Dispersão da preferência dos alunos 
pelas duas atividades de aprendizagem 

     X 

        

Seleção da atividade 

de aprendizagem a 

realizar 

Seleção da opção – A - preferida pela 

maioria dos alunos 
  X    

Aceitação da proposta do aluno (opção A) 

por todos os colegas 
    X  

Aceitação da opção A após argumentação 

pelos dois alunos que a propuseram 
   X   

Seleção da opção A após confrontação de 

argumentos em relação às duas opções 
     X 

Legenda – G1 a G6: grupos que corporizam a turma, constituídos por 3 a 4 alunos. 

 

No primeiro momento de tomada de decisão relativamente à atividade de aprendizagem a 

executar na fase 2 os pequenos grupos manifestaram modos diversificados de operacionalização. 

Os alunos apresentam um grau de descrição limitado não evidenciando explicitamente o caminho 

seguido o que dificulta a compreensão do processo de tomada de decisão. A análise das atividades 

de aprendizagem foi a única etapa referidas pelos pequenos grupos G1 e G5 para a tomada de 

decisão relativamente à opção a realizar, não permitindo classificar qual o estilo de tomada de 

decisão que lhe esteve subjacente. A análise das atividades de aprendizagem através da 

identificação das vantagens educativas inerentes a cada uma das opções e o preenchimento do 

quadro comparativo foram os dados mobilizados pelo pequeno grupo G1 para a análise das duas 
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opções, por outro lado, o pequeno grupo G5 somente mobilizou o preenchimento do referido 

quadro. As respostas atribuídas que assumem este posicionamento são apresentadas em seguida: 

 
“Em primeiro analisamos as duas atividades de aprendizagem, qual delas era mais completa, mais 

fácil, com um modo de resolução mais simples e de fácil compreensão. Depois desta análise 

preenchemos o quadro anterior e chegamos a conclusão de que a melhor opção para nós seria a 

opção A.” (G1, sublinhado nosso) 

 
“Analisamos as diferenças entre as duas opções através do preenchimento do quadro e através das 

aprendizagens que cada uma permite desenvolver escolhemos a que queríamos realizar.” (G5, 

sublinhado nosso) 

 

O pequeno grupo G3 não explicita o procedimento seguido na análise das atividades de 

aprendizagem e na proposta da atividade que seria executada, referem apenas que a opção 

escolhida teve por base a preferência da maioria dos alunos. A resposta atribuída pelo pequeno 

grupo é apresentada em seguida: 

 
“Escolhemos a opção A porque foi a opção da maioria como os textos que permitem a realização da 

atividade estão presentes na própria e assim não precisarmos de procurar informação foram fatores 

importantes para a escolha efetuada.” (G3, sublinhado nosso) 

 

As etapas que conduziram à seleção da atividade de aprendizagem a executar no pequeno 

grupo G4 foram: a proposta da opção de atividade de aprendizagem a realizar e a seleção da 

opção de atividade de aprendizagem a realizar. A seleção executada baseou-se em critérios 

definidos pessoalmente e aproxima-se de um estilo racional (Álvarez, et al: 141). A resposta dada 

por este grupo é apresentada em seguida:  

 
“No início a A1 preferia a atividade de aprendizagem Organização de Informação a partir de Textos 

Escolares e eu e o A3 preferíamos a opção A. Quando eu e o meu colega mostramos a A1 que a 

atividade de aprendizagem Interpretação de Textos de caráter Histórico e Replicação de uma 

Experiência de caráter Histórico tinha uma tarefa laboratorial esta mudou de opinião.” (G4, sublinhado 

nosso) 

 

A indicação das três etapas que compreendem o processo de tomada de decisão 

relativamente à escolha da atividade de aprendizagem a executar é efetuada pelos pequenos 

grupos G4 e G6, aproximando-se do desejável. O estilo de tomada de decisão seguido pelo 

pequeno grupo G2 aproxima-se de um estilo dependente (Álvarez, et al: 141), uma vez que a 
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decisão tem por base a opinião e valores de um aluno. A resposta deste grupo é apresentada em 

seguida: 

 
“Começamos por analisar as duas propostas de trabalho através do preenchimento do quadro, em 

segundo o A7 propôs ao pequeno grupo que trabalha-se-mos a opção A e em terceiro todos os 

elementos do grupo aceitaram a proposta” (G2, sublinhado nosso) 

 

A negociação persuasiva esteve na base da seleção da atividade de aprendizagem efetuada 

pelo pequeno grupo G6, o que evidência a ocorrência de confrontação de opiniões aproximando-

se de um estilo racional (Álvarez, et al: 141). A resposta que justifica este posicionamento é 

apresentada em seguida: 

 
“Fizemos a leitura das atividades e preenchemos o quadro comparativo. Tínhamos opiniões diferentes 

da atividade que queríamos realizar para escolher a opção a realizar foi necessário falarmos e utilizar 

muitos argumentos para chegarmos a um consenso da atividade que o nosso grupo iria realizar.” (G6, 

sublinhado nosso) 

 

A terceira fase do momento de Planificação da Aprendizagem permite que cada pequeno 

grupo concretize a opção de atividade de aprendizagem que mais se aproxima das suas 

preferências, gostos e necessidades. A explicitação do modo como esta escolha ocorreu foi 

efetuada individualmente em consequência de um aumento da familiarização dos alunos com 

tarefas de reflexão. O Quadro 5.2 evidência o tipo de tomada de decisão seguido pelos alunos na 

seleção da opção de atividade de aprendizagem a executar. 

 

Quadro 5.2: Perceção dos alunos sobre o tipo de tomada de decisão seguido na fase 3 do momento de Planificação 
da Aprendizagem (n = 19) 

Tipos de tomada de decisão experienciados  Alunos  

   

Decisão determinada pela concordância imediata de todos os alunos do grupo 3 

Decisão em função do desejo/interesse da maioria dos alunos 5 

Decisão por aceitação do desejo/interesse dos alunos  1 

Decisão na sequência de confrontação de ideias  10 

 

A tomada de decisão relativamente à atividade de aprendizagem a executar na fase 3 

evidência modos diversificados de operacionalização. O aumento do número de alunos que da 

seleção efetuada na fase 2 para a seleção realizada na fase 3 refere que esta teve por base a 
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confrontação de ideias, evidência o desenvolvimento de capacidades de negociação e planificação 

da aprendizagem.  

A concordância inicial levou à rápida tomada de decisão da atividade de aprendizagem a 

realizar por um conjunto de três alunos. Apresentam-se em seguida algumas respostas que 

manifestam este posicionamento: 

 
“Escolhemos a atividade de aprendizagem a realizar por ser preferência de todos os elementos.” (A1, 

sublinhado nosso)  

 
“A escolha foi simples pois todos os membros do pequeno grupo queriam a atividade laboratorial – 

Observação de Células Sanguíneas (Tarefa Laboratorial-).” (A9, sublinhado nosso) 

 

A seleção da atividade de aprendizagem a executar é justificada por cinco alunos como 

tendo por base a opinião da maioria dos alunos. Neste caso a decisão é tomada em função dos 

valores e opiniões dos outros (Álvarez, et a.l: 140). Apresentam-se em seguida um conjunto de 

respostas que evidenciam este posicionamento: 

 
“Depois de preenchermos o quadro e chegarmos a conclusão por maioria”. (A5, sublinhado nosso) 

 
“O A10 teve a desvantagem de escolher a B porque eu e a A11 escolhemos a C, e como estávamos 

em vantagem ele aceitou a nossa opinião.” (A18, sublinhado nosso) 

 
“No inicio decidimos que a opção mais escolhida era a realizada, se ficássemos empatados 

chegaríamos a um consenso mas isso não aconteceu.” (A19, sublinhado nosso) 

 

O aluno A10 refere que apesar de a atividade de aprendizagem executada não ser da sua 

preferência cedeu a vontade dos colegas, uma vez que estes se encontravam em maioria. A 

resposta deste aluno é apresentada em seguida: 

 
“Apesar da falta de consenso, após um diálogo em que cada um apresentou as suas razões para se 

fazer a atividade que preferia, acabei por ceder à vontade dos outros elementos do grupo. (A10, 

sublinhado nosso) 

 

A confrontação de opiniões foi o tipo de tomada de decisão mais mobilizado pelos alunos 

para a seleção da atividade de aprendizagem a executar, evidenciando o desenvolvimento desta 

capacidade. Apresentam-se em seguida algumas respostas de alunos que assumem este 

posicionamento: 
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“No início o A15 queria realizar a atividade de aprendizagem D mas como eu e o A18 queríamos a 

opção E, depois de cada um de nós explicar os motivos porque queríamos a atividade ele concordou 

com a nossa preferência.” (A11, sublinhado nosso) 

 
“Em primeiro lemos as 3 atividades e depois preenchemos o quadro que nos permitia compará-las. 

Depois tendo em atenção as vantagens e desvantagens discutimos a opinião de cada um e escolhemos 

aquela que mais gostamos” (A12, sublinhado nosso) 

 
“No meu grupo tínhamos opiniões diferentes em relação as atividades que queríamos realizar, só 

depois de cada um apresentar as suas razões é que chegamos a um entendimento.” (A14, sublinhado 

nosso) 

 
“Eu e os meus colegas de grupo, para chegar a conclusão da atividade de aprendizagem a realizar, 

após preenchermos o quadro apresentamos e discutimos as vantagens e desvantagens de cada uma 

escolhemos a opção que queríamos realizar.” (A15, sublinhado nosso) 

 

A definição de objetivos de aprendizagem pelos próprios alunos é um outro indicador do 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão por eles experienciado. Esta definição 

ocorreu principalmente na fase 4 do 2º momento da intervenção pedagógica – Planificação da 

Aprendizagem – que implicou a redação pelos próprios alunos dos objetivos de aprendizagem a 

atingir com a consecução da atividade de pesquisa de informação e da atividade de comunicação 

da informação pesquisada. É uma tarefa que surge na sequência do envolvimento progressivo dos 

alunos na definição dos objetivos de aprendizagem subjacentes às atividades de aprendizagem 

das duas fases anteriores: 1) Na fase 2, completação da listagem dos objetivos específicos de 

cada secção e dos objetivos comuns às várias secções que corporizam a atividade de 

aprendizagem por eles escolhida (Interpretação de Textos de Caráter Histórico e Replicação de 

uma Experiência de Caráter Histórico – Morfofisiologia dos vasos sanguíneos e circulação 

sanguínea) e 2) Na fase 3, seleção, a partir de uma listagem previamente definida, dos objetivos 

de aprendizagem passíveis de serem contemplados nas três atividades de aprendizagem opcionais 

para a abordagem dos constituintes e funções do sangue (Opção C: Interpretação de Textos 

Escolares; Opção D: Organização de Informação a partir de Textos Escolares e Opção E: 

Observação de Células Sanguíneas – Tarefa Laboratorial) e, após a realização da opção escolhida, 

reflexão sobre a consecução ou não dos objetivos anteriormente selecionados. Analisa-se, em 

primeiro lugar, a definição dos objetivos efetuada pelos alunos na fase 2 e que se encontra 

registada no Quadro 5.3. 
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Quadro 5.3: Objetivos de aprendizagem formulados pelos alunos na fase 2 do momento de Planificação da 
Aprendizagem 

Secção Objetivos de Aprendizagem formulados 
  

Um primeiro olhar sobre 
a atividade de 
aprendizagem 

Organização e gestão do tempo (A3, A5) 
Organizar o trabalho a realizar (A7, A15, 19) 
Organizar o que íamos fazer (A8, A9) 
Desenvolver capacidades de comunicação (A11, A12, A14) 

  

Interpretação de excertos 
de documentos históricos 

 

Compreender a circulação do sangue (A1, A2, A5, A12, A14) 
Compreender o movimento de circulação do sangue (A4, A6, A11, A18) 
Perceber como evoluiu o conhecimento acerca da circulação do sangue (A10, A17) 
Conhecer cientistas que nunca tínhamos ouvido falar (A16) 

  

Interpretação de dados 
laboratoriais 

Visualizar o percurso do sangue no braço (A8, A9, A12, A10, A14) 
Aprender mais acerca da matéria (A11) 
Localizar às válvulas nas veias (A4, A16, A18) 
Compreender como eram realizadas as experiencias antigamente (A3) 

  

Reflexão 

Entender o que aprendemos (A1, A2) 
Refletir sobre o que aprendemos (A5, A3, A12) 
Relembrar o que fizemos (A7) 
Relembrar o que fizemos nas aulas anteriores (A8, A9) 
Reflexão global sobre as atividades de aprendizagem a realizar (A11) 

  

Comuns a todas às 
secções 

Desenvolver a capacidade de comunicação (A11) 
Aprender mais acerca da matéria (A11) 

Legenda – A1 a A19: Alunos que constituem a turma. 

 

Neste primeiro momento de formulação dos objetivos de aprendizagem a maioria dos 

alunos conseguiu formular objetivos específicos para cada seção, no entanto, apenas um aluno 

conseguiu formular objetivos comuns a todas as secções. No primeiro momento de formulação 

de objetivos de aprendizagem apenas um aluno – A13 – não conseguiu formular nenhum objetivo. 

 

Na fase 3 do segundo momento da estratégia de intervenção pedagógica aquando da 

realização da atividade de aprendizagem Decidir o que Fazer para aprender II (Anexo 7) os 

pequenos grupos eram chamados a atribuir, a partir de uma listagem fornecida, os objetivos de 

aprendizagem contemplados com a concretização de cada uma das atividades de aprendizagem 

opcionais. Todos os pequenos grupos atribuíram objetivos de aprendizagem de enfoque 

transversal as opções de atividade de aprendizagem, sendo a opção E aquela que apresenta maior 

número de objetivos. Os grupos 3 e 6 não atribuíram qualquer objetivo de âmbito disciplinar as 

atividades de aprendizagem D e E. 
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Na fase 4 do segundo momento da estratégia de intervenção pedagógica implementada 

todos os pequenos grupos conseguiram definir objetivos de aprendizagem. A ausência de grupos 

que não consegue formular objetivos de aprendizagem evidência o desenvolvimento e evolução 

das capacidades de tomada de decisão desenvolvidas pelos alunos. O Quadro 5.4 apresenta os 

objetivos de aprendizagem formulados pelos pequenos grupos na fase 4 do segundo momento da 

planificação da aprendizagem. 

 
Quadro 5.4: Objetivos de aprendizagem formulados pelos pequenos grupos na fase 4 do momento de Planificação da 

Aprendizagem 
Enfoque Objetivos de aprendizagem 

   

Disciplinar 

- Desenvolver o conhecimento sobre a linfa (G2, G3 e G6) 

- Compreender a importância do sistema linfático no organismo humano (G2, G3 e G6) 
- Desenvolver o conhecimento sobre os órgãos do sistema circulatório linfático (G2, G5) 
- Construir conhecimento sobre o sistema linfático (G1, G3 e G4) 

- Localizar os vasos linfáticos no organismo humano (G3, G4 e G6) 
- Conhecer a constituição do sistema linfático (G1, G3 e G4) 

- Conhecer a composição da linfa (G1, G6) 
- Distinguir sistema circulatório sanguíneo de sistema circulatório linfático (G3, G5 e G6) 

   

Transversal 

- Desenvolver a capacidade de aprender por nós (G2, G3) 
- Desenvolver capacidades de comunicação (G2, G3) 

- Desenvolver capacidades de seleção de manuais (G1) 

- Desenvolver capacidade de seleção de informação (G1, G2, G4, G6) 
- Desenvolver capacidade de organização de informação (G3, G6) 
- Desenvolver capacidade de pesquisa de informação (G2) 
- Desenvolver capacidade de interpretação de textos (G4, G6) 
- Desenvolver capacidade de planificação do trabalho (G1, G3) 
- Desenvolver capacidades de elaboração de powerpoint (G1, G2, G3, G5 e G6) 
- Desenvolver capacidades de apresentação (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) 

Legenda – A1 a A19: Alunos que constituem a turma; G1 a G6: Pequenos grupos que constituem a turma. 

 

Na fase 4 do momento de Planificação de Aprendizagem, os objetivos de aprendizagem de 

âmbito disciplinar e transversal definidos pelos pequenos grupos vão de encontro à natureza da 

atividade de aprendizagem. A maioria dos pequenos grupos – G3, G4, G5 e G6 – definiu um 

número equivalente de objetivos de aprendizagem de âmbito disciplinar e transversal, os pequenos 

grupos G1 e G2 definiram maioritariamente objetivos de âmbito transversal. À semelhança do 

verificado por Correia (2016) os objetivos referentes às competências transversais assentam na 

aplicação do verbo – Desenvolver – transmitindo assim uma visão do processo de aprendizagem 

como uma construção gradual e evolutiva, uma vez que, em atividades de aprendizagem 

anteriormente descritas estes eram iniciados de igual modo.  
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A compreensão do processo de tomada de decisão é agora realizado com a análise da 

resolução de algumas tarefas que corporizam a atividade de aprendizagem – Pesquisa e 

Comunicação: Um Processo de Aprendizagem por Nós Idealizado (Anexo 9) – que constitui a fase 

quatro do segundo momento da Planificação da Aprendizagem. As tarefas mobilizadas nesta 

análise foram a) distribuição das tarefas pelos elementos que constituem o pequeno grupo e b) 

definição do tempo de execução para as tarefas de pesquisa e comunicação. 

O modo como os pequenos grupos efetuam a distribuição das tarefas de pesquisa e 

comunicação de informação pelos elementos que o constituem está explicita no Quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5: Distribuição das tarefas realizadas na fase 4 do momento de Planificação da Aprendizagem 

Tarefas 
Distribuição de tarefas 

G2 G3 G1 G4 G5 G6 

        

Pesquisa da informação 
Todos os 

alunos 

Todos os 

alunos 

Todos os 

alunos 

Todos os 

alunos 

Dois 

alunos 

Dois 

alunos 

Comunicação 

da informação 

Construção da 

apresentação em 

suporte multimédia 

Todos os 

alunos 

Todos os 

alunos 

Um 

aluno 

Todos os 

alunos 

Dois 

alunos 

Dois 

alunos 

Apresentação oral 
Todos os 

alunos 

Todos os 

alunos 

Todos os 

alunos 

Um 

aluno 

Todos os 

alunos 

Dois 

alunos 

Legenda – G1 a G6: Pequenos grupos que constituem a turma. 

 

A distribuição das tarefas de pesquisa e comunicação da informação pelos elementos 

constituintes de cada pequeno grupo evidência modos específicos de funcionamento. A execução 

das tarefas de pesquisa da informação ficou a cargo de todos os elementos constituintes dos 

pequenos grupos G1, G2, G3 e G4 e foi da responsabilidade de dois alunos nos pequenos grupos 

G5 e G6. A construção do suporte multimédia de apresentação ficou a cargo de todos os elementos 

constituintes dos pequenos grupos G2, G3 e G4, o pequeno grupo G1 optou pela atribuição desta 

tarefa a um aluno e o pequeno grupo G6 atribuiu a realização desta mesma tarefa a dois 

elementos. A maioria dos pequenos grupos – G1, G2, G4 e G5 – envolveu todos os alunos na 

apresentação oral. No caso do grupo de trabalho G6 foi necessário que os dois elementos 

responsáveis pela tarefa de pesquisa de informação transmitissem a informação recolhida aos 

elementos responsáveis pelas tarefas de comunicação da informação, para que estes a pudessem 

concretizar. 
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O período de resolução da atividade de aprendizagem era de 135 minutos, na sala de aula, 

que poderiam ser complementados com a realização de trabalho fora do tempo letivo. A 

distribuição do período de resolução pelas tarefas de pesquisa efetuada está evidenciada no 

Quadro 5.6. 

 

Quadro 5.6: Tempo atribuído por cada pequeno grupo para a realização das tarefas de pesquisa e de comunicação 
da informação (fase 4) 

Tarefa 
Tempo de execução (minutos) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 

       

Pesquisa de informação 65 45 65 60 90 65 

Comunicação de informação 127 55 70 90 120 80 

Construção do suporte de comunicação1 117 45 50 75 105 60 

 Apresentação oral 10 10 20 15 15 20 

Legenda – G1 a G6: Pequenos grupos que constituem a turma; 1: um grupo optou pela construção de um poster e 
cinco grupos optaram pela construção de uma apresentação em powerpoint. 

 

A distribuição diferenciada do período de resolução realizada por todos os pequenos grupos 

atribui maior relevância a tarefa de comunicação de informação ao ser aquela a que dedicam um 

maior período de tempo, ao contrário do verificado por Correia (2016) na estratégia pedagógica 

implementada onde os pequenos grupos que enformam a turma atribuíram “maior ênfase à tarefa 

de pesquisa de informação” (op. cit: 60). O tempo disponibilizado para a resolução da atividade 

de aprendizagem é complementado por quatro grupos de trabalho (G1, G4, G5 e G6) com trabalho 

fora do tempo letivo. 

 

A compreensão do processo de tomada de decisão na definição do percurso de 

aprendizagem termina com a análise das respostas atribuídas à pergunta– Explica a importância 

que atribuis à realização da fase 2 e 3 para a execução da fase 4 – que enforma o questionário 

Opinião dos alunos sobre as práticas de planificação da aprendizagem desenvolvidas (Anexo 10). 

A grande maioria dos alunos considera que as fases 2 e 3 do momento de Planificação da 

Aprendizagem os preparou para a consecução da fase 4 pois permitiu-lhes uma maior 

familiarização com as tarefas de planificação da aprendizagem. Este posicionamento é 

corroborado pelas seguintes respostas: 

 
“As fases 2 e 3 permitiram-nos conhecer melhor as tarefas que tivemos de fazer na fase 4.” (A2, 

sublinhado nosso) 
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“As fases 2 e 3 foram como um treino para a fase 4 porque fomo-nos apercebendo do que era preciso 

para planificar e realizar um trabalho.” (A6, sublinhado nosso) 

 

O aumento do poder de decisão ao longo do segundo momento da estratégia de intervenção 

pedagógica é apontado por três alunos como contribuindo para um desenvolvimento da 

responsabilização no processo de ensino e aprendizagem. Podemos analisar este posicionamento, 

pelas seguintes respostas atribuídas pelos alunos: 

 
“A importância foi o facto de para além de ficarmos mais sabedores acerca dos assuntos ficamos 

também mais responsáveis pelas tarefas que tivemos de planificar na última fase.” (A14, sublinhado 

nosso) 

 
“Como com o passar do tempo fomos tendo maior poder de decisão na escolha das atividades que 

fizemos, sentíamos maior responsabilidade pela realização das tarefas.” (A18, sublinhado nosso) 

 

Apesar de na fase 2 e 3 do momento de Planificação da Aprendizagem nenhum pequeno 

grupo ter escolhido a atividade de aprendizagem Organização de Informação a partir de Textos 

Escolares (Anexos 5 e 8) – um aluno considera que a escolha de uma ou até mesmo das duas 

atividades de aprendizagem lhe teria sido útil para a realização da tarefa de pesquisa na fase 4. 

 
“Se na fase 2 e 3, ou numa delas tivesse escolhido a atividade que implicava a pesquisa de informação 

nos manuais escolares a pesquisa na fase 4 seria mais fácil, mas apesar disso as duas fases ajudaram-

me a entender como se deve planificar um trabalho, o que foi importante para a fase 4.” (A19) 

 

5.2. Vantagens educativas da participação dos alunos na planificação da aprendizagem 

 

A avaliação da estratégia de intervenção pedagógica é efetuada na presente secção em 

função do seguinte objetivo de investigação: 

 
§ Identificar as vantagens educativas atribuídas pelos alunos do 9º ano à intervenção dos alunos 

no processo de planificação da aprendizagem. 

 

As vantagens educativas atribuídas pelos alunos à sua participação na definição do percurso 

de aprendizagem, através da seleção e planificação em diferentes momentos de atividades/tarefas 

de aprendizagem a executar, são identificadas a partir da análise das respostas dos alunos à 
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questão – 5. Indica a importância que atribuis à participação dos alunos na definição das 

atividades/tarefas de aprendizagem a realizar nas aulas – que integra o questionário de avaliação 

global da estratégia de intervenção pedagógica (Anexo 10). Estas vantagens bem como as razões 

que lhes estão subjacentes são apresentadas no Quadro 5.7. O somatório do número de alunos 

que indicam cada uma das vantagens educativas é superior ao número total de alunos 

participantes no estudo, uma vez que cada aluno podia manifestar mais do que uma vantagem. 

 

Quadro 5.7: Vantagens educativas e razões subjacentes apontadas pelos alunos à própria participação na planificação 

da aprendizagem (n = 19) 

Vantagens/Razões 
Alunos  

f % 
   

Maior envolvimento/responsabilidade na realização das atividades de aprendizagem 10 52,6 

 Decorrente da valorização da opinião pessoal 4 21,1 

 
Decorrente da seleção das atividades adequadas às características/ interesses/ 

necessidades dos alunos 
6 31,6 

   

Maior motivação para aprender 11 57,9 

 Decorrente da valorização da opinião pessoal 5 26,3 

 
Decorrente da seleção das atividades adequadas às características/ interesses/ 
necessidades dos alunos 

6 31,6 

 

As vantagens educativas atribuídas pelos alunos à sua intervenção na definição das tarefas 

que enformam o processo de aprendizagem são: 1) maior envolvimento/responsabilidade na 

realização das atividades de aprendizagem e 2) maior motivação para aprender. Apontam, assim, 

para a repercussão da intervenção pedagógica na transformação do aluno em participante ativo 

do ponto de vista comportamental e motivacional. Está evidenciado o desenvolvimento da 

competência atitudinal e da competência para a motivação, consideradas como subcompetências 

da competência da autonomia (v. Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007). Os fatores, apontados 

pelos alunos, como sendo responsáveis por despoletar quer a responsabilidade quer a motivação 

são os mesmos: a valorização das opiniões pessoais dos alunos e o incremento da adequação das 

atividades às características, interesses e necessidades dos alunos na sequência da seleção das 

atividades por eles próprios. 

 

A competência atitudinal (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007: 34) que se manifesta no 

desenvolvimento de atitudes positivas perante um maior envolvimento e responsabilização dos 

alunos na construção do processo de aprendizagem é indicada como uma das vantagens 

educativas do desenvolvimento de capacidades de tomada de decisão. A atitude ativa em relação 
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à aprendizagem, a predisposição para assumir responsabilidades e a abertura à cooperação são 

algumas das atitudes promotoras da autonomia. Apresentam-se, em seguida, as respostas dos 

alunos que assumem este posicionamento: 

 
“Nestas aulas sentimos que a nossa professora se importava realmente em saber a nossa opinião e 

que era tida em conta nas aulas porque realizávamos mesmo as atividades que escolhíamos. Como 

íamos fazer o que gostávamos, sentíamos que devíamos estar mais atentos e colaborar mais uns com 

os outros.” (A3, sublinhado nosso) 

 
“A nossa participação na definição das tarefas de aprendizagem a realizar na sala de aula faz sentirmo-

nos importantes porque somos nós que estamos a dizer o que vamos fazer e o modo como vamos 

trabalhar. Assim, vamos estar mais atentos e ter muito mais cuidado na realização das atividades.” 

(A16, sublinhado nosso) 

 

A adequação das atividades de aprendizagem às características, interesses e preferências 

dos alunos é a principal razão atribuída pelos alunos participantes no estudo para um maior 

envolvimento e uma maior responsabilidade na sua intervenção no processo de tomada de 

decisão. Em seguida, são apresentadas duas das respostas dos alunos que assumem este 

posicionamento: 

 
“Ao escolher uma atividade de aprendizagem com que nos identificamos, estamos a escolher o que 

mais gostamos e desejamos fazer, por isso envolvemo-nos mais na sua realização.” (A7, sublinhado 

nosso) 

 
“Durante as aulas do sistema circulatório tive a oportunidade de escolher, com os meus colegas, as 

tarefas que queríamos realizar e, assim, optamos por aquelas que preferíamos. Como fomos nós que 

escolhemos, não podemos dizer que não gostamos e sentimos mais responsabilidade na sua 

realização.” (A18, sublinhado nosso) 

 

A adequação das atividades de aprendizagem às características, interesses e necessidades dos 

alunos vai ao encontro dos dados obtidos no estudo efetuado por Correia (2016) na disciplina de 

Biologia e Geologia do 11º ano de escolaridade, de um curso Cientifico-Humanístico de Ciências 

e Tecnologias onde a principal razão atribuídas pelos alunos à sua participação “na planificação 

da aprendizagem assenta no contributo que podem fornecer na adequação das práticas letivas ao 

contexto de aprendizagem” (op. cit: 54). 
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A valorização da opinião do próprio aluno contribui para um aumento da motivação deste 

para aprender. As respostas de alguns alunos que assumem este posicionamento são 

apresentadas em seguida: 

 
“Estas aulas foram diferentes daquilo a que estamos habituados porque nos permitiram participar nas 

aulas e tomar decisões acerca das atividades a realizar. Decidimos coisas que os professores é que 

costumam decidir e ficamos mais entusiasmados na resolução das atividades de aprendizagem.” (A2, 

sublinhado nosso) 

 
“Nunca nenhum professor me tinha pedido para decidir o que fazer na aula e nestas aulas eu pode 

dar a minha opinião e ser ouvido. Fiquei entusiasmado, ia com mais vontade para as aulas e eu e os 

meus colegas fomos mais cuidadosos a realizar as tarefas em grupo.” (A15, sublinhado nosso) 

 

O aumento da motivação para aprender é indicada por quatro alunos como decorrente da 

seleção das atividades de aprendizagem em função das características, interesses e necessidades 

do próprio aluno. Algumas das respostas que ilustram este posicionamento estão apresentadas 

em seguida: 

 
“As atividades de aprendizagem que realizamos foram por nós escolhidas. São aquelas que 

consideramos mais importantes para a nossa aprendizagem e, assim, ficamos mais interessados e 

motivados para as fazer.” (A6, sublinhado nosso) 

 
“A participação na escolha das atividades a realizar durante as aulas deu-nos mais motivos para ir às 

aulas. Gostamos de poder escolher o que gostamos mais de fazer.” (A11, sublinhado nosso) 

 

As respostas atribuídas pelos alunos vão ao encontro dos resultados obtidos por Teixeira 

(2011) que efetuou um estudo focalizado na aprendizagem autodirigida na disciplina de inglês 

onde “os alunos associam as aulas autodirigidas como uma oportunidade para desenvolver a sua 

autonomia consequentemente aumentarem a sua motivação e auto-estima” (p. 113). Coincidindo 

com Vieira (1998) que afirma a importância de uma pedagogia para a autonomia no 

desenvolvimento de alunos mais responsáveis e motivados. 
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5.3. Dificuldades sentidas pelos alunos na tomada de decisão na planificação da aprendizagem 

 

A presente secção focaliza-se na avaliação da estratégia de intervenção pedagógica através 

da apresentação e interpretação dos dados recolhidos em função do objetivo de investigação a 

seguir enunciado: 

 
◾ Identificar as dificuldades sentidas pelos alunos do 9º ano na tomada de decisão na planificação 

da aprendizagem. 

 

A consecução deste objetivo de investigação efetua-se através da análise das dificuldades 

sentidas pelos alunos na realização das atividades de aprendizagem – Decidir o que fazer para 

aprender I (Anexo 4), Decidir o que fazer para aprender II (Anexo 7) e Pesquisa e Comunicação: 

Um Processo de Aprendizagem por Nós Idealizado (Anexo 9) – focalizadas em tomadas de decisão 

que conduzem, respetivamente, à seleção da atividade de aprendizagem a realizar pelo grupo 

turma na fase 2, à seleção da atividade de aprendizagem a realizar por cada um dos pequenos 

grupos na fase 3 e à definição das componentes necessárias para a consecução, na fase 4, da 

atividade de pesquisa e comunicação da informação (conteúdos, objetivos de aprendizagem, 

material, tempo de execução, responsável(eis) pelas tarefas de pesquisa e de comunicação, 

estruturação da apresentação em powerpoint ou do poster). Nestas fases, é criado um ambiente 

educativo que proporciona aos alunos a assunção de um grau de decisão progressivamente 

crescente na definição dos planos das aulas. 

A recolha de dados efetuou-se através da análise das respostas dos alunos à questão – 

Indica a fase – 2 ou 3 – em que tiveste maior dificuldade em tomar uma decisão acerca da 

atividade de aprendizagem que deverias realizar. Justifica a tua resposta – que integra o 

questionário final de avaliação global da estratégia de intervenção pedagógica (Anexo 10) e à 

questão – Assinala, em cada um dos conjuntos que se seguem, a tarefa em que sentiste maior 

dificuldade – que integra a secção reflexão da atividade de aprendizagem Pesquisa e 

Comunicação: Um Processo de Aprendizagem por Nós Idealizado (Anexo 9). 

 

Inicia-se esta secção com a análise da perceção dos alunos acerca do grau de dificuldade 

sentido nas tomadas de decisão efetuadas nas fases 2 e 3 do segundo momento – Planificação 

da Aprendizagem - da estratégia de intervenção pedagógica. Estes resultados estão registados no 

Quadro 5.8. 
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Quadro 5.8: Perceção dos alunos acerca do grau de dificuldade experienciado na seleção das atividades de 
aprendizagem a executar nas Fases 2 e 3 do momento de Planificação da Aprendizagem (n = 19) 

Grau de 

dificuldade 

Alunos 

f 
Razões 

   

Maior dificuldade 
na tomada de 

decisão 

da fase 2 

8 

◾ Falta de familiarização com atividades de tomada de decisão: A5, A10, 
A13, A17, A18 

◾ Falta de familiarização com tarefas de análise de atividades de 
aprendizagem: A10 

◾ Dificuldade em articular os interesses no pequeno grupo: A1, A8 
◾ Dificuldade em analisar a atividade de aprendizagem devido à sua extensão 

elevada: A4, A9 

Maior dificuldade 

na tomada de 
decisão  

da fase 3 

8 

◾ Dificuldade em articular os interesses no pequeno grupo: A1, A6, A7, A12, 

A19 
- Falta de gosto pela tarefa de desenhar: A6, A19 

- Não é especificada a razão: A1, A7, A12 
◾ Dificuldade em analisar as atividades de aprendizagem: A2, A15, A16 

Ausência de 
dificuldades 

3 

◾ Facilidade de análise das atividades de aprendizagem em virtude do: 

- diálogo estabelecido entre os colegas: A3, A11 e A14 
- apoio prestado pela professora: A3, A14 

Legenda – A1 a A19: Alunos que constituem a turma. 

 

A perceção da ocorrência de dificuldades nas fases de tomada de decisão é apontada pela 

maioria dos alunos, constatando-se que apenas três assinalam a ausência de dificuldades. 

Contudo, verifica-se uma distribuição equitativa da perceção dos alunos acerca do grau de 

dificuldade sentido entre a tomada de decisão na fase 2 e a tomada de decisão na fase 3. 

As razões apontadas pelos alunos para o grau de dificuldade sentido estão, globalmente, 

relacionadas com experiências anteriores de aprendizagem e com a dinâmica inerente ao próprio 

processo de tomada de decisão. A falta de familiarização dos alunos com práticas educativas que 

propiciem a tomada de decisões e a interpretação de atividades de aprendizagem é uma razão 

apontada para justificar o grau de dificuldade sentido na tomada de decisão da fase 2. O aluno A5 

salienta que a decisão sobre as práticas educativas a desenvolver é usualmente uma função 

própria do professor. Provavelmente, as vivências de aprendizagem deste aluno aproximam-se da 

pedagogia da dependência que assume o professor como figura de autoridade pedagógica, 

responsável pela decisão dos processos educativos e pela determinação de tarefas 

tendencialmente orientadas para o desenvolvimento de competências académicas, e afastam-se 

da pedagogia para a autonomia que pressupõe o professor como parceiro da negociação 

pedagógica, ajudando o aluno no desenvolvimento da capacidade de gestão do processo de 

aprendizagem (Vieira, 2010). 
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É na natureza da dinâmica do processo de tomada de decisão, implicando a interpretação 

da estrutura e do enfoque das atividades de aprendizagem e, ainda, a articulação dos interesses 

dos alunos, que incidem as outras razões apontadas para justificar o grau de dificuldade sentido 

na tomada de decisão na fase 2 e aquelas que justificam o grau de dificuldade experienciado na 

fase 3. 

A apresentação de uma explicação para a dificuldade sentida na articulação dos interesses 

dos alunos é efetuada apenas por dois alunos e em relação à tomada de decisão da fase 3, 

apontado a falta de gosto pela tarefa de desenhar como o fator que despoleta essa dificuldade. As 

tarefas de registo das ideias prévias dos alunos através de um desenho permitindo expressar 

formas próprias de ver o mundo, e do registo das observações das células sanguíneas ao 

microscópio ótico, na atividade de aprendizagem opcional E – Observação de Células Sanguíneas 

(Tarefa Laboratorial) (Anexo 8) – são os elementos que estão na origem da rejeição desta atividade 

por dois alunos em virtude de não gostarem de desenhar. Embora a maioria dos alunos não tenha 

assinalado a tarefa de desenhar como um obstáculo à concretização da atividade de 

aprendizagem, o posicionamento assumido por esses dois alunos alerta para a importância de 

integrar nas práticas letivas a análise de diferentes modos de registo da informação e da 

importância de cada um na comunicação e na aprendizagem dos saberes. É importante promover 

a compreensão do desenho como um modo de linguagem que é útil na (re)construção do 

conhecimento, permitindo estabelecer a relação entre as coisas visíveis e as que não são visíveis 

(Pujol & Márquez, 2011: 81) 

A dificuldade na interpretação das atividades de aprendizagem é referida por alguns alunos 

quer na tomada de decisão na fase 2 quer na tomada de decisão na fase 3. Em nenhuma das 

situações, os alunos explicitam as razões que subjazem a essa dificuldade. Contudo, a falta de 

familiarização com este tipo de atividades, apontado por outros alunos, poderá ser um fator 

possível. 

Apresentam-se, em seguida, exemplos de respostas que ilustram as razões apontadas pelos 

alunos para a dificuldade sentida na tomada de decisão nas duas fases e anteriormente referidas: 

 
FALTA DE FAMILIARIZAÇÃO COM ATIVIDADES DE TOMADA DE DECISÃO E/OU DE ANÁLISE DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

“A maior dificuldade foi na fase 2 pois era uma tarefa que não estava habituada a fazer. Normalmente, 

o professor é que dizia sempre o que tínhamos de fazer.” (A5, sublinhado nosso) 

 
“Para mim a fase 2 foi aquela em que tive maior dificuldade, pois além de não estar habituado a 

escolher as atividades para fazer, não estava habituado a analisar atividades.” (A10, sublinhado nosso) 
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“Senti mais dificuldade na fase 2 porque nunca tínhamos escolhido uma atividade de aprendizagem 

para fazer.” (A18, sublinhado nosso) 

 

DIFICULDADE EM ARTICULAR OS INTERESSES NO PEQUENO GRUPO 

“Fase 3, pois como os meus colegas preferiam a atividade em que tínhamos de desenhar e eu não, 

porque não gosto de desenhar, houve uma longa discussão no grupo tendo eu no final cedido.” (A6, 

sublinhado nosso) 

 
“Fase 2, pois dentro do pequeno grupo havia opiniões diferentes: dois alunos preferiam a atividade de 

aprendizagem ‘Organização de Informação a partir de Textos Escolares’ e eu e outro colega 

preferíamos a atividade ‘Interpretação de Textos de caráter Histórico e Replicação de uma Experiência 

de caráter Histórico’ só quando lhes mostramos que esta tinha uma tarefa laboratorial é que eles 

cederam.” (A8, sublinhado nosso) 

 
“Na fase 3, pois havia preferências diferentes no grupo o que dificultou a chegada a uma decisão 

unânime.” (A12, sublinhado nosso) 

 
“[Na fase 3] havia um elemento do grupo que não gostava de desenhar por isso não queria realizar a 

atividade que era da preferência dos restantes elementos do grupo” (A19, sublinhado nosso) 

 
DIFICULDADE EM ANALISAR AS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

“Senti maior dificuldade em escolher a atividade de aprendizagem da fase 2 pois, embora as opções 

fossem apenas duas, eram muito longas, o que dificultou a análise das mesmas e a respetiva escolha.” 

(A4, sublinhado nosso) 

 
“Na fase 3, porque tive dificuldade em distinguir as três atividades.” (A15, sublinhado nosso) 

 

Salienta-se a resposta do aluno A8 que evidência o valor atribuído pelos alunos às atividades 

laboratoriais como um critério predominante na seleção da atividade de aprendizagem a realizar. 

O aluno A10 ao referir que a decisão tomada resultou de um posicionamento de cedência por ele 

assumido aponta a importância da promoção de práticas reflexivas sobre estilos de tomada de 

decisão, podendo-se considerar, por exemplo, os estilos impulsivo, dependente, individualista e 

racional (v. Álvarez Pérez et al., 2016: 140-141). 

Apesar da maioria dos alunos manifestar ter sentido dificuldades na tomada de decisão, 

numa ou noutra fase, verifica-se um posicionamento diferente de três alunos que afirmam a 

ausência de dificuldades. É apontada a dinâmica da atividade de aprendizagem como o fator 

facilitador da tomada de decisão, especificamente, o diálogo entre os alunos e a interação aluno-
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professor, que, pela entreajuda estabelecida, permitem a resolução de dúvidas. Apresentam-se, 

em seguida, as respostas dadas por estes alunos: 

 
“Penso que não tive nenhuma dificuldade visto que tomamos a decisão em grupo.” (A1, sublinhado 

nosso) 

 
“Não senti dificuldade pois ao ter a ajuda dos colegas de grupo e da professora qualquer dúvida que 

surgisse era esclarecida.” (A3, sublinhado nosso) 

 
“Não tive dificuldade na tomada de decisão porque quando surgia alguma dúvida era discutida no 

pequeno grupo e, quando no pequeno grupo não chegávamos a um consenso perguntávamos à 

professora.” (A14, sublinhado nosso) 

 

Procede-se, agora, à análise das dificuldades sentidas pelos alunos na última atividade de 

tomada de decisão - Pesquisa e Comunicação de Informação: Um Processo de Aprendizagem por 

Nós Idealizado (Anexo 9) - que corporiza a última fase do momento de Planificação da 

Aprendizagem. Nesta fase, os alunos são responsáveis pela definição dos objetivos de 

aprendizagem, do material necessário, do tempo de execução e do(s) responsável(eis) pela 

execução das várias tarefas para concretizar a pesquisa e a comunicação da informação. O Quadro 

5.9 apresenta a perceção dos alunos acerca da ocorrência de dificuldades na consecução das 

atividades de planificação de informação, de comunicação de informação e na definição dos 

componentes necessários para a sua consecução. 

 

Quadro 5.9: Dificuldades apontadas pelos alunos na tomada de decisão na consecução da atividade de pesquisa e 

comunicação da informação (n = 19) 

Dificuldades sentidas 
Alunos 

f % 

   
Dificuldade na definição das tarefas para a consecução da pesquisa de informação 12 63,2 

Dificuldade na definição das tarefas para a consecução da comunicação de informação 7 36,8 
   
Dificuldade na definição dos objetivos de aprendizagem 10 52,6 

Dificuldade na definição do tempo de execução de cada tarefa 7 36,8 

Dificuldade na seleção do material necessário para executar cada uma das tarefas 1 5,30 

Dificuldade na distribuição de funções pelos vários alunos do grupo 1 5,30 

 

A perceção dos alunos indica globalmente que foram sentidas dificuldades na definição das 

tarefas necessárias para concretizar a atividade de pesquisa de informação e na definição das 

tarefas necessárias para a consecução da atividade de comunicação da informação. No entanto, 
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a maioria dos alunos assinala a ocorrência de dificuldades na definição das tarefas necessárias 

para concretizar a pesquisa de informação. 

Os alunos assinalam também ter sentido dificuldades na definição das componentes 

necessárias para concretizar as atividades de pesquisa da informação e de comunicação da 

informação. Essas dificuldades centram-se principalmente na definição dos objetivos de 

aprendizagem a desenvolver através de cada uma delas e na definição do tempo de execução de 

cada uma das tarefas que as corporizam. Contudo, a dificuldade na definição dos objetivos de 

aprendizagem é aquela que é assinalada pela maioria dos alunos. 

A dificuldade na definição dos objetivos de aprendizagem prende-se com a falta de 

envolvimento dos alunos em tarefas de redação de objetivos de aprendizagem, a dificuldade do 

grupo em decidir consensualmente os objetivos de aprendizagem a contemplar em cada uma das 

atividades e a dificuldade em redigir objetivos de aprendizagem. Estas razões estão patentes nas 

seguintes respostas dos alunos, apresentadas a título de exemplo: 

 
FALTA DE FAMILIARIZAÇÃO COM A TAREFA DE DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

“São os professores que costumam fazer essa parte de definir os objetivos de aprendizagem. É uma 

decisão sempre deles e não nossa.” (A6) 

 
DIFICULDADE EM ATINGIR UM CONSENSO 

“Cada aluno tinha uma ideia diferente e como não estávamos de acordo foi difícil escolher os objetivos 

de aprendizagem.” (A9) 

“Tivemos dificuldade no pequeno grupo em chegar a acordo.” (A5) 

 
DIFICULDADE EM REDIGIR O OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

“Foi difícil escrever o que pensávamos que poderiam ser os objetivos de aprendizagem.” (A10) 

“Tivemos dificuldade em distinguir diferentes objetivos.” (A12) 

 

O aluno A6 aponta a definição de objetivos de aprendizagem como uma função própria do 

professor. Salienta, à semelhança da posição manifestada anteriormente pelo aluno A5 acerca do 

grau de dificuldade experienciada nas fases 2 e 3 (Quadro 5.9), a participação do professor na 

concretização dos processos educativos através da assunção de funções que usualmente lhe são 

atribuídas, manifestando, assim, a possibilidade da vivência de práticas educativas quase 

aproximam da pedagógica da dependência. 
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As tarefas de seleção do material necessário para executar cada uma das tarefas e 

distribuição de funções pelos vários alunos do grupo – são indicadas por um aluno cada uma 

como sendo aquelas em que sentiram maior dificuldade. A dificuldade na distribuição de funções 

pelos vários alunos do grupo esta relacionada com a dificuldade em atingir um consenso no seio 

do pequeno relativamente ao aluno que iria executar cada umas das tarefas como podemos 

analisar pela resposta de um aluno. 

 
“Foi difícil distribuir uma função a cada um dos colegas do grupo porque tivemos dificuldades em 

estar de acordo.” (A19, sublinhado nosso) 
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VI – CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES 
 

Introdução 

 

O presente capítulo é composto por quatro secções. A primeira secção tem como enfoque 

a apresentação das principais 

 conclusões e implicações do estudo resultantes da avaliação da estratégia de intervenção 

pedagógica implementada. Segue-se na segunda secção a análise das dificuldades e 

constrangimentos associados à implementação da estratégia pedagógica. A terceira secção incide 

na apresentação de algumas sugestões para a idealização, conceção e implementação de práticas 

pedagógicas com natureza idêntica à relatada. No final são tecidas algumas considerações 

relativamente às transformações ocorridas entre o Eu pessoal e o Eu profissional durante a 

idealização, conceção, implementação e avaliação da estratégia de intervenção pedagógica. 

 

6.1. Conclusões e implicações do estudo 

 

O poder unilateral do professor que limita a formação de alunos reflexivos, participativos e 

críticos não é desejável desde o início da minha formação enquanto professora. A estratégia de 

intervenção pedagógica implementada teve por base a formação de alunos mais reflexivos, 

autónomos e intervenientes na definição do percurso de aprendizagem. As conclusões retiradas 

da implementação da estratégia de intervenção pedagógica implementada tiveram por base os 

seguintes objetivos de avaliação: 

 
§ Compreender o processo de tomada de decisão dos alunos na definição do percurso de 

aprendizagem; 

§ Identificar as vantagens educativas atribuídas pelos alunos do 9º ano à intervenção dos alunos 

no processo de tomada de decisão; 

§ Identificar as dificuldades sentidas pelos alunos do 9º ano na tomada de decisão na 

planificação da aprendizagem. 

 

A definição do percurso de aprendizagem realizada pelos alunos evidência a adoção de três 

processos de tomada de decisão distintos que assentam, respetivamente, na concordância inicial, 

na aceitação do interesse manifestado por alguns alunos e na confrontação de ideias. A 

confrontação de ideias ao ter por base a negociação pedagógica é aquela que mais se aproxima 
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do desejável, uma vez que, implica a análise das diferentes possibilidades e das consequências 

de cada uma, a reflexão e a busca de informação. O maior envolvimento/responsabilidade na 

realização das atividades de aprendizagem e a maior motivação para a aprender são as principais 

vantagens educativas da participação dos alunos na tomada de decisão. As dificuldades sentidas 

pelos alunos durante a tomada de decisão na planificação da aprendizagem estão relacionadas 

com a falta de familiarização destes com práticas educativas que permitam a tomada de decisão 

e a interpretação de atividades de aprendizagem e ainda com a dinâmica subjacente ao processo 

de tomada de decisões mais especificamente a interpretação da estrutura e do enfoque das 

atividades de aprendizagens e a articulação dos interesses dos alunos.  

Face às conclusões aqui mencionadas salienta-se a importância de incrementar o 

envolvimento efetivo dos alunos na configuração dos processos e percursos de aprendizagem. Isto 

exige que o professor acredite e deseje assumir uma perspetiva de educação democrática, 

transformadora e emancipatória, e que os alunos se predisponham a desempenhar um papel pró-

ativo, responsabilizando-se pela própria aprendizagem e fornecendo ao professor a colaboração 

desejada. Contudo, esta condição básica requer outras condições mais específicas que implicam 

o professor na criação de um cenário educativo, promotor da intervenção dos alunos na 

planificação da aprendizagem e na regulação deste processo: 

 
§ a idealização e conceção de atividades de aprendizagem assentes em estratégias distintas e 

focalizadas na abordagem do mesmo conteúdo científico para que os alunos possam efetuar 

escolhas em função dos seus interesses e necessidades. 

§ a articulação do tempo de aprendizagem com as condições de operacionalização da estratégia 

de planificação da aprendizagem. 

§ a idealização e conceção de guiões orientadores e facilitadores da ação dos alunos na escolha 

sustentada das atividades de aprendizagem a executar. 

§ a articulação da seleção, efetuada pelos alunos, dos conhecimentos a explorar com as 

determinações dos documentos oficiais orientadores dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

§ o envolvimento dos alunos na compreensão da estratégia de planificação da aprendizagem. 

§ a consciencialização dos alunos para a importância da reflexão sobre a aprendizagem. 

 

A operacionalização de estratégias de intervenção pedagógica, como aquela que constituiu 

o objeto de análise no presente estudo, caracterizadas pela implementação sucessiva de tarefas 

de natureza diferenciada e/ou da mesma natureza mas com um grau crescente de complexidade 

e que, no seu conjunto, contribuem para o desenvolvimento articulado de competências 
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disciplinares e de competências transversais exigem a criação de espaços de reflexão que 

permitam ao aluno situar-se no momento da ação pedagógica em que se encontra e tomar 

consciência do percurso educativo já percorrido e daquele que ainda falta percorrer. Deste modo, 

potencializar-se-á a monitorização da aprendizagem, promovendo a compreensão do nível de 

desenvolvimento já atingido nas competências desejadas, da estratégia de aprendizagem seguida 

- o que já foi feito, porque foi feito, como foi feito -, e das tarefas que ainda estão previstas para 

incrementar esse nível de desenvolvimento já conseguido. 

 

As implicações educacionais que o presente relato permite desenvolver assentam em três 

áreas distintas: as práticas pedagógicas em contexto de sala de aula, a política educativa e a 

formação inicial e continua de professores 

A implicação decorrente da primeira dimensão assinalada focaliza-se na introdução de 

atividades que promovam a reflexão metacognitiva de modo a que os alunos tomem consciência 

do processo que estão a vivenciar. O desenvolvimento continuo e sistemático de capacidades de 

planificação da aprendizagem é desejável pois só assim será possível o desenvolvimento pleno 

destas capacidades. 

A segunda implicação decorrente do estudo apresentado posiciona-se nas politicas 

educativas, assume-se a importância da integração da aprendizagem autodirigida de forma 

explicita nos documentos oficiais orientadores do processo de ensino e aprendizagem. A 

introdução de atividades de aprendizagem, que permitam aos alunos escolher entre estratégias 

diversificadas aquela que mais contribui para a sua aprendizagem, em manuais é também 

desejável. 

A promoção de uma educação mais democrática potenciada pela autodireção da 

aprendizagem é importante que integre as representações e as opções metodológicas do 

professor. Recomenda-se, assim, que a formação inicial e a formação contínua de professores 

contemple a análise de casos orientados para a autodireção da aprendizagem como o que aqui é 

relatado e o de Correia (2016). A análise de práticas educativas que direta ou indiretamente 

tenham como objeto de estudo temas que possam relaciona-se com a aprendizagem autodirigida 

como a aprendizagem cooperativa (Salazar) e competências cognitivo-linguísticas (Miranda, 2016) 

também é desejável que enformem estes contextos. Neste sentido a análise destes casos é 

relevante na formação de professores uma vez que evidência que estas praticas para além de 

desejáveis são possíveis. 
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6.2. Dificuldades/Constrangimentos  

 

A implementação da estratégia pedagógica relatada, à semelhança do que acontece com 

as variadas investigações nas diversas ciências, esteve condicionada por fatores inerentes às 

condições em que esta se desenvolveu. Os constrangimentos mais significativos e, que serão alvo 

de reflexão no presente texto, estão relacionados com o período de tempo legalmente disponível 

para a idealização, concessão, implementação e avaliação da estratégia de intervenção 

pedagógica e desenvolvimento do presente relatório, e com as componentes da prática educativa 

desenvolvida – a idealização, estruturação, consecução e implementação da estratégia de 

intervenção pedagógica e a respetiva avaliação. 

As dificuldades relacionadas com a implementação da estratégia de intervenção pedagógica 

estão relacionadas com o tempo disponível para a idealização e conceção das atividades de 

aprendizagem e ainda com o uso da técnica de análise de conteúdo. A natureza da estratégia de 

intervenção pedagógica descrita pressupôs a idealização e consecução de um conjunto de 

atividades de aprendizagem que perfilhem um mesmo conteúdo cientifico (Opção A e Opção B – 

Anexo 5; Opção C, Opção D e Opção E – Anexo 8) mas que assentem em estratégias diversificadas 

que permitam aos pequenos grupos refletir sobre a estratégia de aprendizagem que consideram 

mais relevante para a sua aprendizagem de modo a realizarem escolhas conscientes e exequíveis. 

Os dados obtidos através das respostas dos alunos às questões de resposta aberta das diferentes 

atividades de aprendizagem (Anexos 2 a 9) e dos dois questionários (Anexo 1 e Anexo 10) que 

enformam a estratégia de intervenção pedagógica, foram analisados recorrendo a aplicação da 

técnica de análise de conteúdo. A análise de conteúdo segue um procedimento de cariz qualitativo 

que permite diferentes interpretações condicionadas, no presente caso, pelas conceções da 

professora estagiária (v. Bardin, 2004; Esteves, 2006) a diminuição da subjetividade, inerente a 

esta categorização, foi realizada através do agrupamento das respostas que apresentam o mesmo 

sentido em dois momentos diferentes pela professora estagiária, posterior confrontação das duas 

versões e definição da nova categorização, seguindo-se a apreciação pela colega de estágio e 

definição de uma nova categorização. A categorização resultante do trabalho desenvolvido pelas 

professoras estagiárias é apresentada e confrontada com a interpretação do supervisor e da 

orientadora cooperante alcançando-se, consensualmente, uma categorização final. Assim são 

necessários vários intervalos de tempo para efetuar as diferentes categorizações de modo a 

diminuir a subjetividade que lhe está associada.  
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O trabalho que permite o desenvolvimento de competências transversais/ transferíveis não 

deverá estar restringido a situações pontuais, mas deve ser realizado nas várias disciplinas que 

enformam o plano de estudos dos vários ciclos do ensino básico e do ensino secundário ao longo 

do percurso académico dos alunos. A articulação entre os docentes das diversas disciplinas para 

o desenvolvimento destas competências é crucial, uma vez que, ações isoladas acarretam 

resultados limitados para a idealização, conceção e implementação de novas práticas. 

 

6.3. Sugestões para futuras investigações 

 

Durante a implementação da estratégia de intervenção pedagógica descrita e, aquando da 

sua avaliação foram emergindo opções que poderão ser adotadas em investigações futuras com 

natureza semelhante a que aqui se relata.  

Sugere-se a articulação vertical e horizontal da estratégia pedagógica relatada, ou seja, a 

implementação de estratégias pedagógicas focalizadas na aprendizagem autodirigidas nos vários 

ciclos do ensino básico e no ensino secundário e nas várias disciplinas que enformam o currículo 

destes ciclos, assentes num cenário educativo democrático que permita aos alunos participar 

ativamente no processo de ensino e aprendizagem. 

A elevada dificuldade em formular uma resposta completa, interpretar um texto, interpretar 

o enunciado de uma questão, estabelecer o diálogo entre o pequeno grupo e a professora ao longo 

da execução das atividades de aprendizagem revela a necessidade emergente do desenvolvimento 

de competências cognitivo-linguísticas sendo, por isso, proposta a idealização, conceção e 

implementação de estratégias pedagógicas semelhantes a idealizada, concebida e implementada 

por Miranda (2016) que promovam o desenvolvimento de capacidades como interpretar e definir.  

A monitorização do processo aprendizagem pelos próprios alunos deve ser promovida pela 

inclusão de tarefas que lhes permitam avaliar o seu desempenho através da identificação das 

dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem, da definição de estratégias para ultrapassar 

essas mesmas dificuldades e para potenciar as aprendizagens. 

 

6.4. Do Eu Pessoal ao Eu Profissional: Um processo de transformação 

 

Ao longo do meu percurso escolar sempre foi o professor o ‘dono’ da decisão, era o 

professor que decidia o que fazer, quando fazer, como fazer, o que avaliar, como avaliar, quando 
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avaliar … Estando, durante os 15 anos de escolaridade que precederam a frequência no Mestrado 

em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, a autonomia 

do aluno centrado no processo de ensino e aprendizagem muito limitado no espaço e no tempo, 

restringindo-se à formação dos grupos de trabalho, à escolha de temas para a realização de 

trabalhos individuais e/ou de grupo e à auto e heteroavaliação no final dos períodos letivos. 

Embora presente a autonomia não era explícita de modo a que os alunos tomassem consciência 

do poder que detinham na construção do processo de aprendizagem. A frequência no Mestrado 

em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário possibilitou-

me a tomada de consciência acerca do poder que o aluno deve deter na construção da própria 

aprendizagem através, fundamentalmente, da partilha de antigos estagiários dos projetos seus de 

intervenções pedagógicas (v. Costa, 2013; Salazar, 2012 e Judite, 2012), na unidade curricular 

de Metodologia do Ensino em Biologia e Geologia I. 

Chegado o momento de idealizar e conceber a intervenção pedagógica, alicerçada numa 

pedagogia para a autonomia, era imperativo que a opinião dos alunos tivesse a máxima relevância 

e isso fosse percetível para os mesmos. Após as observações de aula, discussão com a professora 

cooperante, supervisor universitário e colega de estágio chegamos a aprendizagem autodirigida, 

que ao promover a autonomia do aluno permite que este realize as atividades de aprendizagem 

de acordo com as suas preferências. Se ao longo de 15 anos experimentei o papel do aluno como 

consumidor passivo e acrítico do conhecimento mas tendo visto e analisado práticas pedagógicas 

desenvolvidas no âmbito do mestrado em ensino da biologia e geologia e do ensino do inglês 

considerei fundamental que o aluno tivesse uma palavra a dizer na construção do seu percurso 

de aprendizagem. Potenciar este papel foi algo desafiante que exigiu muito trabalho, empenho e 

dedicação, o que nem sempre foi fácil pois houve momentos de desânimo. Se me perguntarem 

como caracterizo todo este processo, com uma única palavra, a escolhida seria desafio. Desafio 

pela novidade que lhe estava associada, desafio em idealizar e conceber as atividades de 

aprendizagem, uma vez que, apenas uma foi adaptada todas as restantes foram construídas, 

desafio em implementar o melhor possível a estratégia de intervenção pedagógica, a própria 

relação professor-aluno foi um desafio.  

 

Embora a construção da minha consciência enquanto pessoa e em particular como futura 

professora de Biologia e Geologia é um processo contínuo mas neste momento inicial julgo que 

será importante dar resposta as questões propostas por Kincheloe (2006: 17): 
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“Por que motivo decidi ensinar? Que forças na minha vida ajudaram a definir esta decisão? De que 

modo contribuíram estas forças para o tipo de professor que virei a ser?”  

 

A decisão de querer ser professora não foi algo que me acompanhou desde sempre, só 

quando frequentava a licenciatura em Biologia e Geologia é que descobri que este seria o caminho. 

No final do ensino secundário não sabia ’o que queria ser’ sabia que a área das ciências e das 

artes estavam relacionada comigo, que me davam satisfação, mas a questão colocava-se que área 

e curso escolher?, devido a minha indecisão optei por frequentar uma licenciatura que me 

possibilita-se aceder a um conjunto amplo de mestrados. A professora que pretendo ser é aquela 

que se entusiasma com o ensino, com os alunos, com a escola, com os conteúdos, com os 

colegas, com as estratégias … Acreditando que práticas pedagógicas como a descrita neste 

relatório são desejáveis e exequíveis, por isso, devem ser práticas constantes e prolongadas no 

tempo e não estar limitadas a ações pontuais mas tendo também consciência de que necessitam 

de condições particulares gostaria de ao longo da minha prática docente poder implementar 

práticas pedagógicas que permitam aos meus alunos tornar-se cidadãos autónomos, críticos, 

reflexivos e capazes de intervir ativamente numa sociedade democrática.   
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As atividades de aprendizagem apresentadas aos alunos incluíam em cada pergunta de resposta 

aberta um espaço constituído por linhas para redigirem a respetiva resposta. Nestes anexos, 
essas linhas foram suprimidas devido às limitações de espaço decorrentes da dimensão 

estabelecida para o relatório. 
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ANEXO 1 

 

 

Questionário  

 

Perceções e Representações dos Alunos sobre Práticas de Planificação da Aprendizagem 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                 2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                             9º ano: Turma ____ 
 

Questionário  
Perceções e Representações dos Alunos sobre Práticas de Planificação da Aprendizagem 

 

 

Estimado(a) aluno(a)   
 

Gostaria de conhecer a tua experiência e opinião acerca da intervenção dos alunos e dos professores na 
tomada de decisões em tarefas que fazem parte dos processos de ensino e aprendizagem. Considera nas tuas 
respostas a globalidade da experiência por ti adquirida no conjunto das disciplinas dos 7º e 8º anos de escolaridade. 

As tuas ideias são fundamentais para eu, em conjunto com os meus orientadores e com a minha colega de 
estágio, refletir sobre o modo de estruturação das aulas. São, assim, um contributo essencial para eu refletir acerca 
dos processos de ensino e aprendizagem das Ciências Naturais e aprender a Ensinar e a Ser Professora. Neste 
sentido, apelo à tua colaboração na resposta a este questionário, agradecendo que respondas a todas as questões e 
com a maior precisão possível. 

O questionário é anónimo e não possui nenhum caráter classificativo. 
Muito obrigada pelo teu empenho e colaboração. 

Joana Soares 
Março de 2014 

 

1. Considerando a globalidade das aulas que tiveste nos 7º e 8º anos de escolaridade, quem costumava ser o 
responsável pelas seguintes tarefas?  

TAREFAS 
O PROFESSOR OS ALUNOS O PROFESSOR COM OS ALUNOS 

S MV AV R/N S MV AV R/N S MV AV R/N 
Definir objetivos/metas de 
aprendizagem 

            

Selecionar conteúdos/assuntos a 
explorar 

            

Avaliar o desempenho do PG             
Avaliar o desempenho individual no GT 
e/ou no PG 

            

Escolher atividades para realizar nas 
aulas 

            

Definir o tempo de realização das 
atividades nas aulas 

            

Escolher materiais a utilizar nas aulas             
Definir formas de trabalho nas aulas 
(individual, par, grupo…) 

            

Interpretar os objetivos de aprendizagem             
Interpretar a estrutura das atividades de 
aprendizagem 

            

Construir atividades/materiais de 
aprendizagem 

            

Definir formas de ultrapassar 
dificuldades sentidas na execução das 
atividades de aprendizagem 

            

Definir formas de ultrapassar 
dificuldades sentidas na aprendizagem 
dos conhecimentos da disciplina 

            

Definir formas de ultrapassar 
dificuldades de funcionamento no PG 

            

Distribuir as tarefas pelos elementos do 
grupo aquando da execução do trabalho 
de grupo 

            

Legenda – S: sempre; MV: muitas vezes; AV: algumas vezes; R/N: raramente/nunca; GT: Grupo turma; PG: Pequeno grupo. 
 

1.1. Das tarefas acima enumeradas, quais são aquelas em que consideras que poderias assumir um papel mais 
interventivo? Justifica a tua resposta. 
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ANEXO 2 

 

 

Atividade de Aprendizagem 

 

O Que Vou Fazer e Como Vou Fazer! 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                     2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                                  9º ano: Turma ____ 

Atividade de Aprendizagem  
O QUE VOU FAZER E COMO VOU FAZER! 

Grupo: ___________________________________________________________        Data: ___/___/_____ 
 
Pretende-se com a presente atividade de aprendizagem promover a vossa compreensão acerca dos objetivos 

de aprendizagem e do modo como vão ser executadas as atividades de aprendizagem que serão realizadas durante 
as próximas aulas de Ciências Naturais no âmbito da temática Sistema Circulatório.  

Esta atividade é uma atividade de lápis e papel conduzida pelas questões orientadoras presentes na etapa A. A 
secção B corresponde a discussão no grupo turma, da secção anterior, com o intuito de confrontar as diferentes 
respostas e em conjunto construir uma resposta consensualizada para cada uma das questões. Salienta-se que só 
passam à resolução da etapa B após terem terminado a resolução da etapa A. É neste momento que esta vos será 
fornecida pela professora. 

O Quadro 1 mostra o tempo e o modo de resolução de cada secção. Inclui ainda um espaço que indica a 
necessidade de ser efetuada a gestão do tempo de realização da atividade. 

 
Quadro 1: Estrutura da Atividade de Aprendizagem 

ETAPA MODO DE RESOLUÇÃO TEMPO DE RESOLUÇÃO GESTOR DO TEMPO 
1 Pequeno Grupo 50 min  
2 Grupo Turma 40 min Professora 

 
I. Registem no quadro anterior o aluno que ficará responsável por controlar e assegurar o cumprimento 
do tempo de resolução de cada uma das secções. 

I.I. Explicitem as razões da vossa escolha. 
 

APÓS ESTÁ TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA ETAPA 1 
 

Quadro 2: Estruturação do conjunto de aulas da temática Sistema Circulatório 
MOMENTO I: REFLEXÃO INICIAL 

Práticas de aprendizagem Modo de resolução Nº de aulas (90 + 45 min) 

Reflexão sobre as atividades de aprendizagem a 
realizar 

Pequeno Grupo 
Grupo turma 

1+1 

 
MOMENTO II: PLANIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Grau de decisão do 
Descrição sumária das práticas de aprendizagem 

Conhecimento 
Científico 

Modo de 
resolução 

Nº de aulas 
(90 + 45min) aluno professor 

  

1 
Todos os grupos realizam uma mesma 
atividade de aprendizagem que é fornecida 
pela professora. 

Morfofisiologia do 
coração humano 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

1+2 

2 

O grupo turma escolhe e executa uma 
atividade de aprendizagem, selecionada a 
partir de um conjunto de duas atividades 
fornecidas pela professora. 

Morfofisiologia dos 
vasos sanguíneos 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

3+3 
Circulação 
sanguínea 

3 

Cada pequeno grupo escolhe e executa uma 
atividade de aprendizagem, selecionada a 
partir de um conjunto de três atividades 
fornecidas pela professora.  

Constituintes e 
funções do sangue 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

2+0 

4 

Cada pequeno grupo é responsável por 
planificar e realizar uma atividade de 
pesquisa e de comunicação da informação. A 
tarefa de comunicação consiste na 
apresentação ao grupo turma da pesquisa 
anteriormente efetuada, através de um 
PowerPoint ou Poster. 

Sistema linfático 
Individual 

Pequeno grupo 
Grupo turma 

2+2 

 

MOMENTO III: REFLEXÃO FINAL 
Práticas de aprendizagem Modo de resolução Nº de aulas (90 min) 

Reflexão global sobre as atividades de 
aprendizagem realizadas 

Individual 
Grupo turma 

1 
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ETAPA 1: PEQUENO GRUPO 

 
II. Antes de iniciarem a interpretação do Quadro 2 e responderem às questões a seguir colocadas 
registem o aluno que ficará responsável por: 

a) estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora. 
b) registar a resposta consensualizada no pequeno grupo para cada uma das questões. 
II.I. Justifiquem a razão das vossas escolhas. 

 
1. Indiquem o que distingue o momento II dos momentos I e III. 
2. Indiquem a principal semelhança entre o momento II e os momentos I e III. 
3. Assinalem a fase do momento II em que será o professor o principal responsável pela escolha da atividade que 
será executada na aula. 
4. Explicitem a informação presente no Quadro 2 que permite justificar a seguinte afirmação. 

Um dos aspetos que caracteriza as práticas das aulas 
é o diálogo entre os alunos. 

5. Assinalem a fase do momento II em que será o aluno o principal responsável pela escolha da atividade que irá ser 
executada na aula. 
6. Coloquem setas nas colunas Grau de decisão do aluno e Grau de decisão do professor do Quadro 2 cujo sentido 
indique, respetivamente, o aumento do grau de decisão do professor e do aluno ao longo das fases do momento II. 
Justifiquem a vossa resposta. 
7. Indiquem o(s) objetivo(s) de aprendizagem que são desenvolvidos em cada uma das etapas da estrutura das aulas, 
estabelecendo a relação entre as duas colunas por meio de setas. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM   
Desenvolver capacidades de procura, seleção e organização de 
informação 

  
ETAPA 

Desenvolver capacidades de comunicação oral e escrita  Momento I 
Desenvolver o conhecimento científico sobre a morfofisiologia do 
sistema circulatório 

 Fase 1 do Momento II 
Fase 2 do Momento II 

Desenvolver capacidades de cooperação  Fase 3 do Momento II 
Desenvolver capacidades de planificação da aprendizagem  Fase 4 do Momento II 
Desenvolver capacidades de reflexão sobre o processo de 
aprendizagem 

 Momento III 
 

Desenvolver capacidades de tomada de decisões   
Desenvolver capacidades de construção de consensos   

 
8. Justifiquem a seguinte afirmação:  

A estruturação das aulas está orientada para os interesses dos alunos. 
9. Indiquem o momento a que corresponde a presente atividade de aprendizagem. Justifiquem a vossa resposta. 

 
III. Antes de iniciarem a discussão no grupo turma (Secção B), registem o aluno que ficará responsável 
por: 

a) representar o grupo na discussão das respostas as questões 1, 2 e 3. 
b) representar o grupo na discussão das respostas as questões 4 e 5. 
c) representar o grupo na discussão das respostas as questões 6 e 7.  
d) representar o grupo na discussão das respostas as questões 8 e 9.  

III.I. Explicitem as razões da vossa escolha. 
 

ETAPA 2: GRUPO TURMA 
10. Discutam, agora, as vossas respostas com os vossos colegas e a vossa professora e registem possiveis alterações 
a introduzir. 
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ANEXO 3 

 
 

Atividade de Aprendizagem 
 

Observação de um Coração – Tarefa Laboratorial 
Morfofisiologia do Coração Humano 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 

Atividade de Aprendizagem 
OBSERVAÇÃO DE UM CORAÇÃO – TAREFA LABORATORIAL 

Morfofisiologia do Coração Humano 
 

Grupo: __________________________________________________________        Data: ___/___/_____ 
 

SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 
PROBLEMA 

Que relação existe entre as características morfológicas do coração humano e a função que 
desempenha? 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

§ Compreender a morfofisiologia do coração humano. 
§ Desenvolver capacidades procedimentais. 
§ Compreender a natureza dos processos envolvidos na construção do conhecimento científico. 
§ Desenvolver capacidades de reflexão sobre o processo de aprendizagem. 

 
ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

A atividade de aprendizagem inclui momentos de resolução individual e momentos de resolução em grupo. 
Os momentos de resolução individual permitir-vos-ão tomar consciência das ideias que possuem acerca do assunto 
em estudo e das aprendizagens por vós efetuadas. Os momentos de resolução em grupo permitir-vos-ão, através da 
confrontação, reformulação e conjugação de várias ideias, desenvolver o conhecimento que possuem. 

A atividade de aprendizagem está dividida em 4 secções. Só passarão à secção seguinte após terem concluído 
a resolução da secção anterior e a terem discutido no grupo turma. A resolução de algumas questões exige 
informações adicionais que, oportunamente, ser-vos-ão fornecidas pela vossa professora. O tempo de resolução para 
esta atividade é de 180 minutos. 

O Quadro 1 mostra as várias tarefas que terão de executar e o modo de resolução de cada uma. Inclui ainda 
espaço para registarem decisões que terão de tomar em relação à resolução das tarefas. 
 
Quadro 1: Estrutura da Atividade de Aprendizagem 

SECÇÃO TAREFAS MODO DE RESOLUÇÃO 

TEMPO DE RESOLUÇÃO 

(minutos) GESTOR DO TEMPO DE 

RESOLUÇÃO 
I/PG GT 

A 
Um primeiro olhar sobre a atividade de 

aprendizagem 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

20 Professora 

B Uma previsão 
Individual 

Grupo Turma 
   

C Recolha e análise de dados laboratoriais 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

   

D Uma reflexão 
Individual 

Grupo Turma 
  

Alunos 
+ 

Professora 
Legenda – I: Individual; PG: Pequeno grupo; GT: Grupo turma. 

 
I. Registem no quadro anterior o tempo de resolução para as secções B, C e D e o aluno que ficará 
responsável por controlar e assegurar o cumprimento do tempo de resolução das secções B e C. 

I.I. Explicitem a razão das vossas escolhas. 
II. Discutam no grupo turma as várias propostas de tempo de resolução e tomem consensualmente, uma 
decisão. 

APÓS ESTA TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B. 

 
 

SECÇÃO B: UMA PREVISÃO 
 
1. As seguintes representações esquemáticas mostram a morfologia interna dos corações de diferentes seres vivos. 
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1.1. Indica a representação esquemática que na tua opinião corresponde ao coração do Homem  

1.1.1. Justifica a tua resposta. 
1.1.2. Tenta legendar a representação esquemática que selecionaste. 

1.2. Discute as tuas respostas com os teus colegas e a tua professora e regista as respostas diferentes da tua. 

 
 

SECÇÃO C: RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS LABORATORIAIS 
 

Para responderem ao problema inicial, vão realizar uma atividade laboratorial que consiste na observação da estrutura externa 
(situação 1) e da estrutura interna (situação 2) de um coração. Na impossibilidade de observar um coração humano, vamos recorrer 
ao coração de um outro animal – o porco (Sus scrofa domestica) – por ser muito semelhante ao coração humano. O procedimento 
laboratorial que vão usar é a dissecação, um procedimento muito antigo e relevante no estudo da anatomia, conforme poderão 
compreender com a interpretação e discussão do texto seguinte no grupo turma, sob a orientação da vossa professora. 

 

DISSECAÇÃO: UM ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 
 

 
Alcmeon 

(520 – 450 a.C.) 
 

A dissecação é a ação de isolar ou separar sistematicamente, por meio de um 
bisturi, os elementos constituintes de um corpo organizado com o intuito de o 
estudar. A referência mais antiga a esta técnica é a pintura da dissecação da 
cabeça de um cavalo, presente na caverna paleolítica de Mas D’Azil (Comuna 
[cidade] de França). Outros registos escritos antigos que indicam a prática da 
dissecação em animais são os do filósofo grego Alcmeon. 
No ano 322 a.C., Aristóteles, um filósofo grego oriundo de uma família de 
médicos, dissecou dezenas de animais, estudando a sua anatomia. O médico 
romano Cláudio Galeno, 130 d.C., ficou conhecido pela sua habilidade na 
dissecação. Nesta época, a dissecação era proibida em seres humanos o que 
levou a que a maior parte dos seus trabalhos fossem feitos em cães, porcos e 
macacos. A investigação em anatomia parece não ter tido desenvolvimento nos 
doze ou treze séculos seguintes. No século XVI, Vesalius estudou medicina em 
Paris e aprendeu a técnica de dissecação de Galeno. Alguns Historiadores da 
Ciência relatam um episódio ocorrido em 1536 como sendo ilustrativo do seu 
interesse pela dissecação: o roubo de um corpo (ou o que dele restava) de 
uma forca à saída de Lovaina que levou para casa a fim de o estudar. Vesalius, 
em Pádua (Itália), intensificou a prática da dissecação em virtude de ter tido 
acesso a corpos de criminosos executados, fornecidos pelo juiz Marcantonio 
Contarini que, por vezes, atrasava a data das execuções para fornecer corpos 
frescos e responder ao plano de trabalho de Vesalius. A dissecação também foi 
utilizada por vários artistas como, por exemplo, Leonardo da Vinci e Miguel 
Ângelo.  

 

 
Aristóteles 

(384 – 322 a.C.) 
 

 
Galeno 

(c. 131 – 201) 
 

 
Vesalius 

(1514- 1564) 
 

 
Leonardo da Vinci 

(1452 - 1519) 

 
Miguel Ângelo 

 

 
OBRAS CONSULTADAS PARA A CONSTRUÇÃO DESTE TEXTO 

     

 
GESTÃO DO TRABALHO DE GRUPO 
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III. Antes de iniciarem a realização das tarefas seguintes (situação laboratorial 1 e 2) e para um melhor 
funcionamento do pequeno grupo devem registar o aluno que ficará responsável por: 

a) Estabelecer o diálogo entre o pequeno grupo e a professora nas duas situações laboratoriais. 
b) Registar, a resposta a cada uma das questões, consensualizada no pequeno grupo nas duas 

situações laboratoriais. 
c) Representar o grupo na discussão no grupo turma na: 

§ Situação laboratorial 1: morfologia externa do coração. 
§ Situação laboratorial 2: morfologia interna do coração. 

d) Efetuar a dissecação do coração de porco (situação 2). 
e) Realizar os desenhos da observação do coração de porco nas duas situações laboratoriais. 

III.I. Justifiquem a razão das vossas escolhas. 
 

SITUAÇÃO LABORATORIAL 1: MORFOLOGIA EXTERNA DO CORAÇÃO 
MATERIAL  
 

 

 
Tabuleiro 

 

 
Vareta de vidro 

+ 

 
Coração de porco 

 

 
Pinça 

 

 
Luvas 

 
PROCEDIMENTO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
1. Coloquem o coração de porco no tabuleiro de dissecação de modo a que a face dorsal (mais plana) assente sobre 
este e a face ventral (convexa) fique virada para cima. Desenhem o coração tal qual o observam. 

 
2. Comparem o esquema por vós efetuado com uma figura do coração humano (solicita-a à tua professora). Legendem 
o vosso esquema, estabelecendo a correspondência entre as designações dadas às estruturas do coração do Homem 
e as do coração do porco. Analisem-no no grupo turma. 

A. Observem o coração e respondam às seguintes questões:  
a. Comparem as aurículas e os ventrículos no que diz respeito ao tamanho.  
b. Refiram as diferenças estruturais que observam entre as artérias e as veias. 

B. Introduzam uma vareta de vidro através de cada uma das artérias e das veias, sem fazer demasiada força. Fixem 
e registem o ponto de chegada da vareta em cada caso (se chega até à aurícula ou até um ventrículo). 
C. Discutam as vossas respostas com os outros grupos da turma e a vossa professora. Registem as conclusões a 
que chegaram. 

 
SITUAÇÃO LABORATORIAL 2: MORFOLOGIA INTERNA DO CORAÇÃO 
MATERIAL 

O mesmo da situação 
laboratorial 1 

+ 

 

 
 

Bisturi 

 

 
Esguicho com água 

PROCEDIMENTO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
1. Com o auxílio do bisturi, realizem dois cortes:  

a) Um corte ao longo da artéria pulmonar prolongando até ao ventrículo 
direito (linha A). 
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b) Um corte ao longo da artéria aorta prolongando até ao ventrículo esquerdo (linha B).  
1.1. Rebatam para o lado as paredes do coração. Lavem, com o auxílio de um esguicho de água, o interior do 
coração, para retirar eventuais coágulos de sangue. 

2. Observem o coração e respondam às questões seguintes: 
2.1. Os ventrículos comunicam com as aurículas?  
2.2. Os dois ventrículos comunicam entre si?  
2.3. Estabeleçam a diferença entre a espessura das paredes das diferentes cavidades do coração.  
2.4. Diferenciem as cavidades quanto ao tamanho.  

3. Discutam as vossas respostas com os outros grupos da turma e a vossa professora. Registem as conclusões a que 
chegaram.  
4. Com base nos registos que fizeram, resultantes da vossa observação e discussão no grupo turma, efetuem um 
esquema do coração aberto, assinalando: 

- as quatro cavidades e distinguindo o tamanho; 
- a espessura das paredes das cavidades; 
- as estruturas existentes entre os ventrículos e as aurículas; 
- as estruturas existentes entre os ventrículos e os vasos sanguíneos aos quais estão ligados. 

 
 

5. Comparem o esquema por vós efetuado com uma figura do coração humano aberto (solicita-a à tua professora). 
Legendem o vosso esquema, estabelecendo a correspondência entre as designações dadas às estruturas do coração 
do Homem e as do coração do porco. 

A. Indiquem, utilizando setas, o trajeto percorrido pelo sangue no interior do coração. 
a. Refiram os aspetos morfológicos em que se basearam para responderem à questão anterior.  

B. Comparem e discutam as vossas respostas com os outros grupos da turma e a vossa professora. Registem as 
conclusões a que chegaram.  

 
SECÇÃO D: UMA REFLEXÃO 

 
IV. Explica como responderias agora à questão 1 da fase 1 (Previsão)? Justifica a tua resposta. 
V. Explica em que medida a tarefa realizada na situação 2 permite corroborar a seguinte afirmação: 

A observação não é um processo efetuado ao acaso. 
VI. Indica os objetivos de aprendizagem que foram contemplados em cada uma das tarefas que realizaste, 
estabelecendo a relação entre a coluna Objetivos de Aprendizagem e a coluna Tarefas 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  TAREFAS 
Compreender a morfofisiologia do coração humano B: Previsão 

Desenvolver capacidades procedimentais 
C: Situação laboratorial 1 – Morfologia 
externa do coração 

Compreender a natureza dos processos envolvidos na construção 
do conhecimento científico 

C: Situação laboratorial 2 – Morfologia 
interna do coração 

Desenvolver capacidades de reflexão sobre o processo de 
aprendizagem 

D: Reflexão 

 
VII. Indica se conseguiram cumprir os tempos de execução estipulados por vós para as secções B e C. Se não, 
apresenta as razões. 
VIII. Indica a(s) dificuldade(s) que sentiste na execução do papel que te foi atribuído (secção C – Gestão do trabalho 
de grupo). 
IX. Discute as respostas anteriores no grupo turma e regista as opiniões que permitem complementar as tuas 
respostas ou ajudam a compreender os aspetos em estudo. 
 

Referência bibliográfica das obras consultadas para a construção do texto sobre dissecação, incluído na secção C: 
COTARDIÈRE, Philippe (direc.) (2010). História das Ciências. Da antiguidade aos nossos dias, II volume, Ciências da Terra e 

Ciências da Vida. Lisboa: Edições texto & grafia. (Edição original: 2004). 
BYNUM, William (2013). Breve História da Ciência – Os cientistas e as descobertas que mudaram o nosso mundo. Lisboa: Clube 

do Autor. (Edição original: 2012). 
GRIBBIN, John (2005). História da Ciência. De 1543 até ao presente. Mem Martins (Portugal): Publicações Europa-América. (Edição 

original: 2002). 
MANUILA, L. et al. (2001) Dicionário Médico 2ª Edição. Coimbra: Climepsi Editores. 
SINGER, Charles (s/d). Uma breve história da anatomia e fisiologia - desde os gregos até Harvey. Campinas: Editora da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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Imagem retirada de: 

MADER, Sylvia (2006). Human Biology, ninth Edition. Boston: McGraw Hill Higher Education. 

  

Artéria Aorta 

Aurícula Esquerda 

Aurícula Direita 

Ventrículo Esquerdo 

Ventrículo direito 

Ápice do Coração 

Veia Cava Superior 

Veia Cava Inferior 

Veia Pulmonar 
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FIGURA LEGENDADA DA MORFOFISIOLOGIA INTERNA DO CORAÇÃO HUMANO 
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Imagem retirada de: 

MADER, Sylvia (2006). Human Biology, ninth Edition. Boston: McGraw Hill Higher Education. 

Artéria aorta 

Veia pulmonar 

Veia cava inferior 

Válvula tricúspide 

Aurícula direita 

Septo 
Endocárdio 

Miocárdio 

Ventrículo esquerdo 

Válvula bicúspide ou mitral  

Veia cava superior 
Aurícula esquerda 

Ventrículo direito 

Válvulas semilunares  



 
125 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 
 

Atividade de Aprendizagem 
 

Decidir o que Fazer para Aprender I 
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Atividade de Aprendizagem 
DECIDIR O QUE FAZER PARA APRENDER I 

Opção A? Opção B? 
(2ª Fase do Momento II) 

Grupo: ___________________________________________________________        Data: ___/___/_____ 
 

INTRODUÇÃO 

A execução da presente atividade de aprendizagem é uma condição necessária para o desenvolvimento de 
uma outra atividade de aprendizagem que permitirá estudar a morfofisiologia dos vasos sanguíneos e a circulação 

sanguínea. Consiste, globalmente, na seleção pelo grupo turma de uma atividade de aprendizagem a partir de duas 
opções fornecidas pela tua professora: Opção A – Interpretação de Textos de caráter Histórico e Replicação de uma 
Experiência de caráter Histórico – e Opção B – Organização de Informação a partir de Textos Escolares.  

O Quadro 1 apresenta uma visão global desta atividade de aprendizagem. É iniciada com uma introdução que 

mostra a finalidade e a estrutura que a caracteriza bem como o modo de resolução que irão seguir. Inclui ainda duas 
secções: a secção A em que terão de selecionar no pequeno grupo a atividade de aprendizagem (Opção A ou B) que 

desejam realizar e a secção B em que terão de acordar no grupo turma a atividade de aprendizagem que irá ser 
realizada por toda a turma. 

 

SECÇÃO 
RESOLUÇÃO 

MODO TEMPO (MIN) 

Introdução 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

20 

A. Seleção pelo pequeno grupo Pequeno Grupo 40 
B. A decisão do grupo turma Grupo Turma 30 

Legenda – MIN: Minutos 
APÓS ESTÁ TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO A 

 
SECÇÃO A: SELEÇÃO PELO PEQUENO GRUPO 

 

I. Antes de iniciarem a interpretação das atividades de aprendizagem e responderem às questões a 
seguir colocadas, registem o aluno que ficará responsável por: 

a) estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora. 
b) registar a resposta consensualizada no pequeno grupo para cada uma das questões. 

I.I. Justifiquem a razão das vossas escolhas. 
1. Assinalem com uma cruz (X) as aprendizagens que podem desenvolver através da realização de cada uma das 
atividades de aprendizagem. 

APRENDIZAGENS A DESENVOLVER 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DE 

CARÁTER HISTÓRICO 
E REPLICAÇÃO DE UMA 

EXPERIÊNCIA DE CARÁTER 

HISTÓRICO 
(OPÇÃO A) 

ORGANIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO A PARTIR DE 

TEXTOS ESCOLARES 
(OPÇÃO B) 

Organizar o trabalho de grupo   
Refletir sobre o processo de aprendizagem   
Selecionar informação   
Distinguir informação principal de secundária   
Organizar/ Estruturar a informação   
Interpretar dados experimentais   
Desenvolver capacidades procedimentais   
Relacionar a estrutura e a função dos vasos sanguíneos   
Relacionar a estrutura e a função do coração   
Compreender o processo de circulação do sangue   
Conhecer os processos envolvidos na construção do conhecimento científico   
Compreender a influência de fatores sociais na construção do conhecimento 
científico 

  

Compreender o caráter dinâmico e temporal do conhecimento científico   
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2. Em função das aprendizagens que cada uma das atividades permite desenvolver, escolham a opção que desejam 
realizar. Justifiquem a vossa seleção. 
3. Descrevam as etapas que o vosso grupo seguiu para a escolha da atividade de aprendizagem. 

 
 

SECÇÃO B: A DECISÃO DO GRUPO TURMA 
 

II. Antes de iniciarem a discussão no grupo turma, registem o aluno que ficará responsável por 
representar o grupo na discussão no grupo turma: 

II.I. Justifiquem a razão da vossa escolha. 
1. Registem na tabela seguinte as opções e justificações de cada Grupo. 
 

GRUPO OPÇÃO JUSTIFICAÇÃO 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 

 

 
2. Registem a opção escolhida pelo grupo turma. 

2.1. Indiquem as razões da escolha efetuada. 
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ANEXO 5 

 

Atividades de aprendizagem opcionais na abordagem da Morfofisiologia dos Vasos 

Sanguíneos e Circulação Sanguínea 

 

Opção A: Interpretação de Textos de Caráter Histórico e Replicação de uma 

Experiência de Caráter Histórico 

Opção B: Organização de Informação a partir de Textos Escolares  

 

 

 
  



 
130 

  



 
131 

 

Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 

Atividade de Aprendizagem 
Opção A 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DE CARÁTER HISTÓRICO 
E REPLICAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA DE CARÁTER HISTÓRICO 

Morfofisiologia dos Vasos Sanguíneos 
Circulação Sanguínea 

 

Grupo: ___________________________________________________________          Data: ___/___/____ 
 

SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 

ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
A atividade de aprendizagem que vão agora realizar é uma atividade de lápis e papel. Consiste na interpretação 

de excertos de textos no âmbito da história da ciência que vos permitirão compreender melhor o modo como o 
conhecimento científico evoluiu. 

A atividade de aprendizagem está dividida em 4 secções. A presente secção – A – consiste na apresentação 
da estrutura desta atividade de aprendizagem e na organização do trabalho de grupo. A secção B consiste na 
interpretação de excertos de documentos históricos a partir de um conjunto de questões orientadoras. A secção C 
consiste na replicação de uma experiência de caráter histórico. A realização destas secções inicia-se no pequeno 
grupo e termina com o debate no grupo turma. A secção D incide na reflexão individual sobre o trabalho desenvolvido. 
Os contributos para a aprendizagem dos vários modos de resolução são aqueles que já foram referidos na secção A 
da atividade de aprendizagem Morfofisiologia do Coração Humano. 

O Quadro 1 mostra o tempo e o modo de resolução de cada secção. Inclui ainda um espaço que indica a 
necessidade de ser efetuada a gestão do tempo de realização da atividade de aprendizagem. 
 
Quadro 1: Estrutura da Atividade de Aprendizagem 

SECÇÃO CONTEÚDO CIENTÍFICO 
RESOLUÇÃO 

MODO 
TEMPO (Min) 

GESTOR(A) DO TEMPO 
I/PG GT 

A. 
Um primeiro olhar sobre a 
atividade de aprendizagem 

----------- 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

15 Alunos + Professora 

B. 
Interpretação de excertos de 
documentos históricos 

Morfofisiologia dos vasos sanguíneos 
Circulação do sangue 

Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

  
 

C. 
Interpretação de Dados 
Laboratoriais 

Morfofisiologia dos vasos sanguíneos 
Circulação do sangue 

Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

  
 

D. Uma Reflexão ----------- Individual 20 Alunos + Professora 
Legenda – Min: Minutos; I: Individual; PG: Pequeno grupo; GT: Grupo turma. 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 
I. Sabendo que a presente atividade de aprendizagem deverá ser realizada no período de 9 blocos letivos de 
45 minutos, efetuem no Quadro 1 os seguintes registos: 

a) Tempo de resolução previsto para as secções B e C. 
b) Aluno(a) responsável pela gestão do tempo na realização das secções B e C. 
I.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

II. Discutam no grupo turma as várias propostas de tempo de resolução e tomem consensualmente, uma 
decisão. 
III. Escolham agora o(a) aluno(a) que ficará responsável por desempenhar cada uma das funções listadas em 
cada uma das secções referidas no quadro seguinte. O mesmo aluno não deverá desempenhar a mesma 
função em mais do que uma secção. 
 
Quadro 2: Funções a desempenhar no grupo 

Função 
Aluno(a) responsável 

Secção B Secção C 

Estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora   
Registar a resposta consensualizada no grupo   
Representar o grupo na discussão no grupo turma   

 

III.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 
APÓS ESTA TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B 
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Esta secção consiste na interpretação de excertos de textos de carácter histórico, tendo por base o conjunto de questões 
apresentadas após esses excertos. Está estruturada em três etapas. Só passarão à etapa seguinte após terem discutido a etapa 

anterior no grupo turma. A primeira etapa incide na morfofisiologia dos vasos sanguíneos e a segunda e a terceira etapas 
incidem na circulação do sangue. 

 
SECÇÃO B/ ETAPA1 
INTERPRETAÇÃO DE EXCERTOS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS: MORFOFISIOLOGIA DOS VASOS SANGUÍNEOS 

 

“Os dois primeiros e maiores professores alexandrinos de anatomia de que se tem notícia 
são Herófilo [de Calcedônia] e Erasístrato; ambos eram asiáticos e foram ativos na primeira 
metade do século III aC. (…) Os trabalhos de ambos estão perdidos, porém trechos das obras 
de Galeno nos dão uma boa idéia a seu respeito.” 
“Hérófilo fez a primeira distinção clara entre artérias e veias.” 

SINGER, Charles (s/d). Uma breve história da anatomia e fisiologia - desde os gregos até Harvey. 
Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), pp. 48, 50. 

 

 
Herófilo 

 

Erasístrato 

 “A Fisiologia de Erasístrato [cerca de 290 a.C.] era baseada nas observações de que todo o 
órgão é dotado de um sistema tríplice de ‘vasos’, veias, artérias e nervos. Ele notou que os 
mesmos se dividem até os limites da visão, e considerou que o processo de divisão continua 
além daqueles limites. (…) O sangue é transportado pelas veias. O ar, por outro lado, é 
absorvido pelos pulmões e passa para o coração, onde começa a se transformar em um 
pneuma especial, o espírito vital, que é enviado para as várias partes do corpo através das 
artérias.” 

(op. cit : 50) 
 

“Fabricius nasceu a 20 de Maio de 1537 na cidade de Acquapendente e graduou-se em 
Pádua em 1559. Ele trabalhou como cirurgião e ensinou Anatomia a título particular, até ter 
sido nomeado para cátedra em Pádua em 1565: o cargo tinha sido deixado vago durante três 
anos a seguir à morte de Fallopio [1562], portanto Fabricius foi o sucessor direto de Fallopio 
apesar do interregno.” 

GRIBBIN, John (2005). História da Ciência – de 1543 ao Presente. Mem 
Martins (Portugal): Publicações Europa-América, p. 47. 

 

 
Fabricius 

 

“Fabrizi [Fabricius], também descobriu (…) que muitas das veias maiores têm válvulas. Essas válvulas estão 
sempre situadas de modo a que o sangue possa seguir apenas numa direção: para o coração.”  

BYNUM, William (2012). Breve História da Ciência. Lisboa: Clube do Autor, p. 85. 
 

“Podemos ver que a sua [Fabricius] contribuição mais importante para a ciência foi a primeira descrição exata e 
detalhada das válvulas das veias. As válvulas já eram conhecidas, mas Fabricius investigou-as completamente e 
descreveu-as em detalhe, primeiro em demonstrações públicas em 1579 e mais tarde num livro cuidadosamente 
ilustrado, publicado em 1603. Mas a sua capacidade como anatomista ao descrever as válvulas não foi igualada 
por qualquer intuição notável sobre o seu objetivo: ele pensou que elas estavam lá para abrandar o fluxo do sangue 
a partir do fígado para permitir que ele fosse absorvido pelos tecidos do corpo.” 

GRIBBIN, John (2005). História da Ciência – de 1543 ao Presente. Mem Martins (Portugal): Publicações Europa-América, p. 47. 
 

 

Marcello Malpighi 

 “Malpighi [1628-1694] estudou Filosofia e Medicina na Universidade de Bolonha, 
graduando-se em 1653, (…) antes de se mudar para a Universidade de Pisa, em 1656, 
como professor de Medicina teórica. (…) em 1659 ele regressou a Bolonha para ensinar 
Medicina. Em 1662 mudou-se de novo para a Universidade de Messina, mas em 1666 
tornou-se professor de Medicina em Bolonha e aí permaneceu durante os 25 anos seguintes. 
Em 1691 Malpighi mudou-se para Roma, onde se reformou do ensino mas tornou-se o 
médico pessoal do Papa Inocêncio XII (…); ele morreu aí, a 30 de Novembro de 1694. 

(op. cit.: 150-151) 
 

“[Malpighi] era especialista em utilizar um novo instrumento chamado microscópio. (…) descobriu os minúsculos 
canais que ligavam as artérias e as veias de menor dimensão: os capilares.” 

BYNUM, William (2012). Breve História da Ciência. Lisboa: Clube do Autor, p. 87. 
 

“[Malpighi] descobriu que a superfície interna dos pulmões [das rãs] está na realidade coberta por minúsculos 
capilares (…), através dos quais as artérias de um lado estão directamente ligadas às veias do outro lado.”  

GRIBBIN, John (2005). História da Ciência – de 1543 ao Presente. Mem 
Martins (Portugal): Publicações Europa-América, pp. 151. 
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1.1. Elaborem uma pequena biografia para cada uma das personalidades históricas que contribuíram para o 
conhecimento da morfofisiologia dos vasos sanguíneos, referindo o nome, a nacionalidade, o período de vida e a 
formação académica (estudos realizados). 
1.2. Identifiquem a época em que foi efetuada a: 

a) distinção entre artérias e veias. 
b) observação da divisão das veias e artérias em vasos mais pequenos. 
c) descrição detalhada das válvulas das veias. 
d) observação dos capilares. 

1.3. Selecionem um excerto de texto que ilustre a importância da tecnologia no conhecimento da morfologia dos vasos 
sanguíneos.  
1.4. Indiquem a função atribuída por Erasístrato às veias e às artérias? 
1.5. A figura seguinte mostra a morfologia dos vasos sanguíneos. 

 
1.5.1. Legendem a figura, indicando os vasos sanguíneos que correspondem a veias, artérias e capilares. 
1.5.2. Selecionem excertos de texto que permitam apoiar a identificação dos vasos acima efetuada. 

1.6. Diferenciem quanto à função desempenhada: 
a) as veias das artérias. 
b) as veias e as artérias dos capilares sanguíneos. 

1.7. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas dos outros grupos e com a vossa professora. Registem as 
alterações necessárias. 

 
SECÇÃO B/ ETAPA 2 
INTERPRETAÇÃO DE EXCERTOS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS: CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

 
 

Cláudio Galeno 

 “Originário de Pérgamo [atualmente faz parte da Turquia], cidade grega da Ásia Menor 
legada aos romanos, [Cláudio] Galeno (c. 131-201) faz estudos de medicina na escola 
de Alexandria, onde é influenciado pelas teorias de Platão e Aristóteles: como estes, 
adoptará o princípio de uma inteligência divina que se revela na natureza e que é 
perfeita e definitiva. De regresso a Pérgamo, pratica a sua arte durante alguns anos e, 
depois, com 33 anos de idade, parte para Roma, onde a sua notoriedade lhe permite 
tornar-se um médico pessoal do imperador Marco Aurélio.” 

COTARDIÈRE, Philippe (direc.) (2010). História das Ciências. Da antiguidade aos nossos dias, II 
volume, Ciências da Terra e Ciências da Vida. Lisboa: Edições texto & grafia, p. 104 

 

“Galeno tornou-se médico dos gladiadores (…). Adquiriu uma experiência enorme com o tratamento cirúrgico dos 
ferimentos. (…) Galeno inventou a prática de tomar o pulso ao doente, algo que os médicos continuam a fazer. 
Escreveu um tratado sobre a utilidade de tomar o pulso – lento ou rápido, forte ou fraco, regular ou irregular – no 
diagnóstico das doenças, embora não percebesse nada sobre a circulação do sangue. (…) Dissecava animais 
mortos e examinava esqueletos humanos sempre que podia. Dissecar corpos era mal visto nas sociedades antigas, 
portanto Galeno não podia fazê-lo, embora admitisse que alguns médicos anteriores tivessem sido autorizados a 
examinar os corpos de criminosos condenados ainda em vida. Galeno aprendeu anatomia dissecando animais, 
designadamente porcos e macacos, e devido a golpes de sorte – a descoberta de um cadáver em decomposição 
ou ferimentos graves que revelavam a estrutura da pele, dos músculos e dos ossos.(…) Galeno esquecia-se com 
frequência de mencionar onde observara determinados factos, o que por vezes gerava confusão.” 

BYNUM, William (2012). Breve História da Ciência. Lisboa: Clube do Autor, pp. 43-44 
 

“O sangue se movimentava num sistema aberto, tinha um princípio e um fim, passava uma só vez pelo coração e 
a sua produção pelo fígado era incessante.” 

DELIZOICOV, Nadir Castilho (2006) Ensino do sistema sanguíneo humano: a dimensão histórico-epistemológica. In C. 
B. Silva (2006). Estudos de história e Filosofia das Ciências. Brasil: Editora Livraria da Física, p. 271. 

 

“Para o sangue que entrava neste ramo importante, o lado direito do coração, o esquema galénico reservou dois 
possíveis destinos. A maior parte permaneceria por um tempo no ventrículo descartando suas impurezas, que 
eram eliminadas através da veia arterial – nossa artéria pulmonar – para o pulmão e ali exaladas. Com o descarte 
destas impurezas, o sangue venoso no ventrículo direito, fluía de volta para o sistema venoso geral. Pequena parte 
seguia curso diferente. Esta pequena porção escorria através de canais diminutos no septo interventricular e 
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entrava no ventrículo esquerdo gota a gota. Encontrava-se aí com o pneuma trazido do mundo exterior pela traqueia 
e a artéria venosa (nossa veia pulmonar). Estas gotas de sangue em contato com o ar no ventrículo esquerdo 
transformavam-se em um tipo superior de pneuma, o espirito vital, que era distribuído através das artérias com o 
sangue arterial. 
Algumas artérias iam para a cabeça, e desse modo o espírito vital era trazido para a base do crânio (…). Nesse 
misterioso órgão, o sangue recebia a carga de um terceiro pneuma, o espírito animal, que era distribuído pelos 
nervos, que se suponha ocos.” 

SINGER, Charles (s/d). Uma breve história da anatomia e fisiologia - desde os gregos até Harvey. 
Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), pp. 78-79. 

 

“Autor muito prolífico, Galeno escreveu 256 tratados, cuja maioria foi infelizmente destruída 
em 191, no incêndio do templo da Paz, onde estavam depositados os seus manuscritos.” 

COTARDIÈRE, Philippe (dir.) (2010). História das Ciências. Da antiguidade aos nossos dias, II 
volume, Ciências da Terra e Ciências da Vida. Lisboa: Edições texto & grafia, p. 104 

 

 

 

“Galeno escreveu um grande número de livros e tratados de medicina, dos quais mais de 
100 são conhecidos.” 

TINER, John Hudson (2002). 100 cientistas que mudaram a História do 
Mundo. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações SA, p. 28. 

 

2.1. Elaborem uma pequena biografia de Cláudio Galeno, referindo o nome, a nacionalidade, o período de vida e a 
formação académica (estudos realizados). 
2.2. Caracterizem o trabalho realizado por Galeno acerca da circulação sanguínea referindo: 

a) a época em que foi desenvolvido. 
b) os processos de investigação utilizados. 
c) o modo de divulgação das suas ideias. 

2.3. Selecionem um excerto do texto que mostre a Ciência como uma atividade influenciada por fatores sociais. 
2.4. Indiquem segundo Galeno: 

2.4.1. o órgão em que se forma o sangue. 
2.4.2. o modo como o sangue circula no coração. 
2.4.3. o modo como o sangue circula no organismo humano. 

2.5. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas dos outros grupos e com a vossa professora. Registem as 
alterações necessárias. 

 
 

SECÇÃO B/ ETAPA 3 
INTERPRETAÇÃO DE EXCERTOS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS: CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

 

“Nascido em Folkestone, em Inglaterra, William Harvey (1578-1657) faz os seus estudos de 
medicina em Pádua, sob a autoridade de Fabrici d’Acquapendente. Depois de regressar a 
Inglaterra, segue uma carreira brilhante. Em 1615, é nomeado professor de anatomia e cirurgia 
no Royal College de Medicina de Londres. Em 1618, torna-se médico pessoal do rei Jaime I e, 
em 1625, do seu sucessor, o futuro Carlos I. Após a execução deste e o estabelecimento da 
ditadura de Cromwell, em 1649, abandona toda a actividade e, em 1657, morre de hemorragia 
cerebral.” 

COTARDIÈRE, Philippe (dir.) (2010). História das Ciências. Da antiguidade aos nossos 
dias, II volume, Ciências da Terra e Ciências da Vida. Lisboa: Edições texto & grafia, 

p. 118. 

 

   

 

“Harvey queria compreender os movimentos do 
coração, ou seja, o que acontece de facto em cada 
batimento cardíaco. De cada vez que bate, o nosso 
coração contraí-se (um processo chamado «sístole») e 
em seguida relaxa (a «diástole»). Harvey dissecou 
muitos animais vivos para observar os seus batimentos 
cardíacos, sobretudo cobras e outros animais de 
sangue frio (os que não podem regular a temperatura 
do seu próprio corpo). Como o coração deles bate muito 
mais devagar do que os nossos, ele conseguiu ver os 
batimentos com mais facilidade. Viu como as válvulas 

 “Mas como pode esse sangue, saindo do sistema venoso, 
alcançar o lado esquerdo do coração, e como, a partir das 
artérias, chega às veias? Agora sabemos as respostas para essas 
perguntas cruciais. Vejamos como Harvey as respondeu. 
Ele observou que o sangue pode entrar na aurícula direita (…) 
através da veia cava, cuja abertura é patente. O sangue pode 
entrar no ventrículo direito, através da abertura da aurícula 
direita, igualmente patente, mas guardada por válvulas que 
impedem sua regurgitação. Portanto, Harvey argumentou que 
do ventrículo direito só pode haver uma saída, a artéria pulmonar 
(ou como Harvey a chamou, veia arterial). Se o sangue entra 
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dentro do coração se abrem e fecham, em cada 
batimento, numa sequência regular de acontecimentos. 
Durante a contração, as válvulas entre os 
compartimentos do coração fechavam-se, e as que 
ligavam o coração aos vasos sanguíneos abriam-se. 
Quando o coração relaxava, sucedia o contrário, e as 
válvulas internas abriam-se, enquanto as que estavam 
entre o coração e os vasos sanguíneos (a artéria 
pulmonar e a aorta) se fechavam. Harvey concluiu que 
estas válvulas funcionavam exatamente como as que o 
seu professor Fabrizi tinha descoberto e que 
aparentemente a função delas era manter o sangue a 
circular numa direção constante.” 

BYNUM, William (2012). Breve História 
da Ciência. Lisboa: Clube do Autor, p. 

86. 

nesse vaso, não pode retornar outra novamente, como ele vem 
sabia, por estar bem acostumado com a ação das válvulas 
sigmóides. 
(…) parece evidente que o sangue passa através dos pulmões 
vindo da veia arterial (artéria pulmonar) para as pequenas 
ramificações da artéria venosa (veia pulmonar).  
(…) Eu vi que o sangue, forçado pela ação do ventrículo esquerdo 
para dentro da artéria [aorta] era distribuído para o organismo 
todo. Da mesma maneira ele é enviado aos pulmões, impelido, 
pelo ventrículo direito para dentro da veia arterial (artéria 
pulmonar) (…)” 

 
SINGER, Charles (s/d). Uma breve história da anatomia e 

fisiologia - desde os gregos até Harvey. Campinas: Editora da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), pp. 200-201. 

 

 
William Harvey 

 “Todo esse sangue transportado continuamente pela aorta só pode vir das veias. Esta 
conclusão foi reforçada por um experimento muito simples. Se uma artéria é cortada, o animal 
sangra até à morte. Observe-se que o sangramento se torna cada vez mais lento até cessar 
finalmente, com o seu esgotamento total e a chegada da morte. A razão deve ser que o sangue 
perdido não atinge as veias, e assim não pode retornar às artérias.” 

(op. cit.: 200) 
 

“O pai de Harvey era um agricultor que se tornou um comerciante de sucesso, uma profissão 
que cinco de seis irmãos de Harvey também seguiram. No entanto, William Harvey escolheu 
medicina, e depois de concluir os estudos na universidade de Cambridge em 1600, foi para a 
Universidade de Pádua, onde Vesálio tinha trabalhado uns anos antes e onde Galileu 
investigava astronomia e física.” 

BYNUM, William (2012). Breve História da Ciência. Lisboa: Clube do Autor, p. 84 
 

3.1. Elaborem uma pequena biografia de William Harvey, referindo o nome, a nacionalidade, o período de vida e a 
formação académica (estudos realizados). 
3.2. Indiquem o processo de investigação mobilizado por Harvey. 
3.3. Descrevam, segundo Harvey, o modo de circulação do sangue no organismo humano. 

3.3.1. Indiquem os factos em que Harvey se baseou para definir o modo de circulação do sangue  
3.4. Indiquem os resultados das experiências realizadas por Harvey que apoiam a existência das válvulas descobertas 
por Fabricius. 
3.5. Distingam o modo de circulação do sangue proposto por Harvey do proposto por Galeno. 
3.6. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas dos outros grupos e com a vossa professora. Registem as 
alterações necessárias. 

 
 

SECÇÃO C 
INTERPRETAÇÃO DE DADOS LABORATORIAIS: CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

 

Apesar de Harvey ter demonstrado a necessidade da circulação do sangue, era necessário encontrar evidências que apoiassem a 
passagem do sangue das artérias para as veias. Foram por ele encontradas através de uma experiência que realizou e que vão agora reproduzir. 

 

MATERIAL 
§ Garrote 

PROCEDIMENTO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
Escolham o(a) aluno(a) do vosso grupo que tenha os vasos sanguíneos do antebraço mais visíveis em situação 
de repouso para executar o procedimento indicado nesta secção. 
 

1. Coloquem a ligadura no braço acima do cotovelo e mantenham o braço próximo do nível (altura) do coração. 
Desenhem e descrevam o que observam. 
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2. Indiquem a que estruturas correspondem os nódulos que observam no braço.  

 
 

As próximas etapas devem ser realizadas tendo em conta as letras que se encontram na seguinte imagem. 

 
3. Pressionem o sangue na região acima de uma válvula (D). Desenhem e descrevam o que observam. 

 
4. Coloquem o dedo na região distendida da veia e empurrem. Desenhem e descrevam o que observam. 

 
5. Com um dedo apertem um ponto da veia (D) e com outro empurrem o sangue (C para D). Desenhem e descrevam 
o que observam. 

 
6. Expliquem em que medida os resultados desta experiência se podem considerar uma prova: 

a) contra a ideia do sangue fluir como o mar nas marés.  
b) a favor de um movimento de tipo circular do sangue no organismo.  

7. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas dos outros grupos da turma e com a vossa professora. 
Registem as alterações necessárias. 

Após a consecução da presente secção, ser-vos-á fornecido um excerto de texto da autoria de Harvey. Nele, 
Harvey relata a experiência que acabas-te de realizar. 

 
 

SECÇÃO D - UMA REFLEXÃO 
 

I. Indica o esquema da figura seguinte que ilustra o modelo de circulação do sangue segundo Galeno e Harvey. 

    
 

II. Completa o quadro seguinte, indicando os objetivos de aprendizagem que se podem desenvolver através das tarefas 
realizadas em cada uma das secções desta atividade de aprendizagem. 
 

Secções 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Específicos de cada secção Comuns a todas as secções 

A. 
Um primeiro olhar sobre a atividade de 
aprendizagem 

 § Desenvolver a capacidade de 
cooperação 

B. 
Interpretação Excertos de Documentos 
Históricos 

§ Conhecer a estrutura e função dos vasos 
sanguíneos 
 

C. Interpretação de Dados Laboratoriais  
D. Uma Reflexão  

 

III. Explica em que medida a tarefa realizada na Secção B permite corroborar a seguinte afirmação: 
A ciência é dinâmica e inacabada. 

IV. Indica as dificuldades sentidas na: 
a) organização do trabalho de grupo efetuada na secção A. Justifica a tua resposta.  
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b) gestão do tempo de execução de cada uma das secções. Justifica a tua resposta. 
c) execução dos papéis assinalados no Quadro 2 da secção A e que te foram atribuídos. Justifica a tua 

resposta. 
d) execução da presente secção (D). Justifica a tua resposta.  

V. Discutam as vossas respostas às questões I, II e III com os vossos colegas e a vossa professora. Registem 
as alterações necessárias. 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 
 

Atividade de Aprendizagem 
Opção A 
Anexo 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DE CARÁTER HISTÓRICO 
E REPLICAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA DE CARÁTER HISTÓRICO 

Morfofisiologia dos Vasos Sanguíneos 
Circulação Sanguínea 

      

Grupo: ____________________________________________________________      Data: ___/___/_____ 

 
 

“Se (…) amarrarmos o braço de um homem vivo na altura do coração (como em AA da figura 1) 

do modo habitual para a prática da flebotomia, descobriremos em pouco tempo, especialmente 
naqueles homens que são fortes e varicosos, que surgem 

nódulos ou tubérculos B, C, DD, E, F, não somente onde 
existe alguma bifurcação como em EF, mas também 

aonde não existe nenhuma, como em CD; tais nódulos ou 
elevações são formados pelas válvulas. Se, uma vez que 

os nódulos se tornarem visíveis exteriormente, da mão até 
o cotovelo, aplicarmos o dedo indicador ou qualquer outro 

dedo sobre qualquer um deles pressionando-o, e 
deslizarmos o dedo para baixo para espremer o sangue 

das veias, se a válvula (H da figura 2) é capaz de impedir 
de modo perfeito, veremos que o sangue não pode 

atravessar para atingir o segmento (OH da figura 2) 
compreendido entre o nódulo e o ponto H, até onde se 

deslizou o dedo. Contrariamente, o segmento de veia OG 
que fica acima do nódulo ou da válvula se dilatará. Além 

disso, se enquanto a veia estiver vazia por causa do 
deslocamento do sangue até H, fizermos uma pressão na 

direção da válvula (O da Figura 3) com o dedo da outra 
mão aplicado diretamente sobre a parte superior 

distendida K, observar-se-á que não existe força capaz de 
obrigar o sangue a passar através da válvula O. De fato, observar-se-á, contrariamente, que quanto 

maior for a tentativa para se conseguir que o sangue passe, tanto mais túrgida ficará a porção 
situada acima da válvula ou tubérculo O da Figura 3, por mais que o segmento OH, situado abaixo, 

fique vazio. (…) Além disso, se após a colocação da ligadura AA para se manter as veias cheias e 
túrgidas, for mantido o dedo sobre o ponto L da Figura 4 a uma certa distância abaixo do nódulo 

ou válvula, enquanto que com outro dedo (M) se comprime o sangue acima da válvula superior (N), 
poder-se-á observar que o segmento LN da veia permanece vazio, porque o sangue não pode 

retornar através da válvula (exatamente como em HO da Figura 2), mas assim que se retira o dedo 
H, o segmento inferior volta a encher, de baixo para cima e volta a ter o aspecto de CD da primeira 

figura.” (Harvey, 1999: 65-67; Edição original: 1628) 
 

 
Referência bibliográfica: 
HARVEY, William (1999). Estudo anatómico sobre o movimento do coração e do sangue nos animais. In Cadernos de Tradução, 

nº 5. São Paulo: Universidade de S. Paulo (USP), 1999 (Edição original: 1628). 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                            9º ano: Turma ____ 
 

Atividade de Aprendizagem 
Opção B 

ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO A PARTIR DE TEXTOS ESCOLARES 
Morfofisiologia dos Vasos Sanguíneos 

Circulação Sanguínea 
    

Grupo: ___________________________________________________________      Data: ___/___/_____ 
 
 

SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 

ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 
A atividade de aprendizagem que vão agora realizar é uma atividade do tipo lápis e papel. Consiste na 

organização de informação em três modos diferentes (resumo, quadro comparativo e mapa de conceitos), selecionada 
a partir da consulta de manuais escolares. 

A atividade de aprendizagem está organizada em 5 secções – A a E – conforme está registado no Quadro 1. 
A presente secção - A - consiste na apresentação da estrutura desta atividade de aprendizagem e na organização do 
trabalho de grupo. As secções B, C e D consistem, respetivamente, na construção de um quadro comparativo, de um 
resumo e de um mapa de conceitos, no âmbito da temática Sistema Circulatório Sanguíneo. A secção E – Uma 
reflexão – incide na reflexão individual sobre o trabalho desenvolvido. Só passarão à secção seguinte após terem 
concluído e discutido no grupo turma a resolução da secção anterior.  

Os contributos para a aprendizagem dos vários modos de resolução são aqueles que já foram referidos na 
secção A da atividade de aprendizagem Morfofisiologia do Coração Humano. 

O Quadro 1 mostra o tempo de resolução das secções A e E e o modo de resolução de cada secção. Inclui 
ainda um espaço que indica a necessidade de ser efetuada a gestão do tempo de realização da atividade de 
aprendizagem. 
 
Quadro 1: Estrutura da Atividade de Aprendizagem 

SECÇÃO CONTEÚDO CIENTÍFICO 
RESOLUÇÃO 

MODO 
TEMPO (Min) 

GESTOR(A) DO TEMPO 
I/PG GT 

A. 
Um primeiro olhar sobre a 
atividade de aprendizagem 

----------- 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

15 Alunos + Professora 

B. Quadro Comparativo 
Morfofisiologia dos vasos 

sanguíneos 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

   

C. Resumo Circulação do sangue 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

   

D. Mapa de Conceitos 
Morfofisiologia do coração e dos 

vasos sanguíneos 
Circulação do sangue 

Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

   

E. Uma Reflexão ----------- Individual 20 Alunos + Professora 

Legenda – Min: Minutos; I: Individual; PG: Pequeno grupo; GT: Grupo turma. 
 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 
 

I. Sabendo que a presente atividade de aprendizagem deverá ser realizada no período de 9 blocos letivos de 
45 minutos, efetuem no Quadro 1 os seguintes registos: 

a) Tempo de resolução previsto para as secções B, C e D. 
b) Aluno(a) responsável pela gestão do tempo na realização das secções B, C e D. 

 
I.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

II. Discutam no grupo turma as várias propostas de tempo de resolução e tomem consensualmente, uma 
decisão. 
III. Escolham agora o(a) aluno(a) que ficará responsável por desempenhar cada uma das funções listadas em 
cada uma das secções referidas no quadro seguinte. O mesmo aluno não deverá desempenhar a mesma 
função em mais do que uma secção. 
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Quadro 2: Funções a desempenhar no grupo 

Função 
Aluno(a) responsável 

Secção B Secção C Secção D 
Estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora    
Registar a resposta consensualizada no grupo    
Representar o grupo na discussão no grupo turma    

 
III.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 
 

APÓS ESTA TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B 

 
 

SECÇÃO B - QUADRO COMPARATIVO 
MORFOFISIOLOGIA DOS VASOS SANGUÍNEOS 

 
1. Preencham, em pequeno grupo (PG), o Quadro 3 relativo à estrutura e função dos vasos sanguíneos, consultando 
apenas os manuais escolares que considerarem necessários, selecionados a partir do conjunto fornecido pela vossa 
professora. Registem as vossas respostas na linha Resposta do PG. 
 

No preenchimento deste quadro, deverão seguir as etapas a seguir indicadas: 
1º Ler o Quadro 3; 
2º Consultar os Manuais Escolares; 
3º Ler novamente o Quadro 3; 
4º Consultar novamente os manuais escolares e preencher o Quadro 3. 

 
 
2. Após terminarem os registos discutam as vossas respostas com os vossos colegas e com a vossa professora. 
Anotem as alterações necessárias na linha Debate no GT (Grupo Turma) do Quadro 3. 
 
 

a) Indiquem os manuais escolares que utilizaram para responder à questão anterior e as 
razões da escolha efetuada. 
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Quadro 3: Estrutura e Função dos Vasos Sanguíneos 

Vasos Sanguíneos 
 Estrutura  

Função 
 Espessura Diâmetro Constituição  

        

AR
TÉ

RI
AS

 Resposta 
do PG 

  
 
 

    

Debate no GT. 
Alteração? 

  
 

    

        

AR
TE

RÍ
O

LA
S 

Resposta 
do PG 

  
 
 

    

Debate no GT. 
Alteração? 

  
 

    

        

C
AP

IL
AR

ES
 Resposta 

do PG 

  
 
 

    

Debate no GT. 
Alteração? 

  
 

    

        

VÉ
N

U
LA

S 

Resposta 
do PG 

  
 
 

    

Debate no GT. 
Alteração? 

  
 

    

        

VE
IA

S 

Resposta 
do PG 

  
 

    

Debate no GT. 
Alteração? 
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SECÇÃO C – RESUMO 
CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

 

 

Respondam às questões a seguir enumeradas, utilizando apenas os manuais escolares 
que considerarem necessários, selecionados a partir do conjunto fornecido pela vossa 
professora. 

 
1. Selecionem os principais conceitos que permitam compreender as fases do ciclo cardíaco e o modo como o 
sangue circula no organismo humano. 
2. Elaborem afirmações em que relacionem dois ou mais conceitos dos que selecionaram. 
3. Discutam as vossas respostas às questões 1 e 2 com os vossos colegas e a vossa professora e registem as 
alterações necessárias. 
4. Elaborem agora um resumo que descreva as fases do ciclo cardíaco e a circulação do sangue no organismo 
humano. 

 
 
 
 
 

 
5. Comparem o vosso resumo com o dos vossos colegas e assinalem as alterações que permitam melhorar a 
qualidade do vosso resumo. 
 

a) Indiquem se utilizaram ou não os mesmos manuais escolares que mobilizaram na secção 
b) Justifiquem a vossa resposta. 

 
 
 
 

SECÇÃO D - MAPA DE CONCEITOS 
MORFOFISIOLOGIA DO CORAÇÃO E DOS VASOS SANGUÍNEOS & CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

 
1. Completem, em pequeno grupo, o esquema do mapa de conceitos apresentado na página seguinte, usando apenas 
dois dos manuais escolares do conjunto fornecido pela vossa professora. 
 
2. Discutam a vossa resposta com os vossos colegas e com a vossa professora e procedam 
às correções necessárias em função da resposta consensualizada no grupo turma. 
 
 
 

a) Indiquem se o modo como selecionaram os manuais escolares nesta secção 
foi o mesmo que utilizaram nas secções anteriores. Justifiquem a vossa 
resposta. 
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SECÇÃO E – UMA  REFLEXÃO 
 
I. Completa o quadro seguinte, indicando os objetivos de aprendizagem que se podem desenvolver através das tarefas 
realizadas em cada uma das secções desta atividade de aprendizagem. 
 

Secções 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Específicos de cada secção Comuns a todas as secções 

A. 
Um primeiro olhar sobre a atividade 
de aprendizagem 

 
 

§ Desenvolver a capacidade de 
cooperação 

B. Quadro Comparativo 

§ Conhecer a estrutura e função dos 
vasos sanguíneos 
 
 

C. Resumo 
 
 

D. Mapa de Conceitos 
§ Desenvolver a capacidade de 

elaboração de mapa de conceitos 
 

E. Uma Reflexão 
 
 

 
II. Assinala com uma cruz (X) os aspetos que caracterizam cada uma das formas de apresentação da informação. 
 

Características 
Apresentação da Informação 

Quadro 
Comparativo 

Resumo 
Mapa de 
Conceitos 

Apresentação sumária da informação    
Apresentação das ideias mais importantes do texto    
Representação em esquema/ gráfico/ tabela/etc.    
Utilização do menor número de palavras na apresentação das ideias    
Apresentação dos atributos de vários conceitos em função dos mesmos 
parâmetros  

   

Apresentação das ideias segundo a ordem do texto    
Organização hierárquica de conceitos    
Inter-relação dos conceitos através de palavras de ligação    
Utilização de palavras próprias na apresentação das ideias    

 
III. Indica o modo de apresentação da informação – Quadro Comparativo, Resumo, Mapa de Conceitos - que 
consideras mais útil para a tua aprendizagem. Justifica a tua resposta. 
 
IV. Indica em que secção – B (Quadro Comparativo), C (Resumo) ou D (Mapa de Conceitos) - sentiste mais 
dificuldades. Justifica a tua resposta. 
 
V. Indica as dificuldades sentidas na: 

a) organização do trabalho de grupo efetuada na secção A. Justifica a tua resposta.  
b) gestão do tempo de execução de cada uma das secções. Justifica a tua resposta.  
c) execução dos papéis assinalados no Quadro 2 da secção A e que te foram atribuídos. Justifica a 

tua resposta. 
d) execução da presente secção (D). Justifica a tua resposta.  

 
VI. Partilhem e discutam as vossas respostas com os vossos colegas e a vossa professora. Registem as alterações 
necessárias às questões I e II e/ou anotem ideias que consideram relevantes para a vossa aprendizagem. 
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ANEXO 6 
 
 

Atividade de Aprendizagem 
 

Onde Estamos? Para Onde Vamos? 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 

Atividade de Aprendizagem  
ONDE ESTAMOS? PARA ONDE VAMOS? 

Grupo: __________________________________________________________          Data: ___/___/____ 
 

INTRODUÇÃO 
A presente atividade de aprendizagem é semelhante à atividade de aprendizagem que realizaram nas 

primeiras aulas do conjunto de aulas que estão agora a ser lecionadas por mim – a professora Joana Soares. Consiste, 
de igual modo, na interpretação da estratégia de aprendizagem que foi planeada e está a ser desenvolvida na 
abordagem do Sistema Circulatório. Pretende-se que tomem consciência não só das atividades já executadas e do 
papel que têm assumido mas também das atividades que ainda estão por executar e do papel que ainda têm de 
assumir para terminar a exploração da temática Sistema Circulatório. 

Esta atividade está estruturada em duas secções (A e B). A primeira secção – Organização do Trabalho de 
Grupo – é comum a outras atividades que já realizaram e incide na distribuição de papéis pelos vários elementos do 
grupo de trabalho. A segunda secção – Interpretação da Estratégia de Aprendizagem – consiste na interpretação de 
um quadro ilustrativo das várias etapas do trabalho desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da aprendizagem do 
Sistema Circulatório. 

O Quadro seguinte mostra o modo de resolução de cada secção. Inclui ainda um espaço que indica a 
necessidade de ser efetuada a gestão do tempo de realização da atividade. 

 
 

Quadro 1: Estrutura da Atividade de Aprendizagem 

SECÇÃO 
RESOLUÇÃO 

MODO TEMPO (min) GESTOR 

Introdução 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

10  

A. Organização do Trabalho de Grupo Pequeno Grupo 10  
B. Interpretação da Estratégia de Aprendizagem Pequeno Grupo1 40  

Nota 1) A execução das tarefas no pequeno grupo é seguida de debate no grupo turma. 

 
 

SECÇÃO A: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 
 

I. Registem no quadro anterior o(a) aluno(a) que ficará responsável por controlar e assegurar o 
cumprimento do tempo de resolução de cada uma das secções. 

I.I. Justifiquem as razões das vossas escolhas. 
II. Registem o(a) aluno(a) que ficará responsável por: 

a) estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora. 
b) registar a resposta consensualizada no pequeno grupo para cada uma das questões. 
c) representar o grupo nas discussões no grupo turma. 

II.I. Justifiquem as razões das vossas escolhas. 
 

APÓS ESTÁ TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B 

 



148	

SECÇÃO B: INTERPRETAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 
 
Quadro 2: Atividades de aprendizagens desenvolvidas e a desenvolver 

   
 Momentos  /   Fases 

de Aprendizagem 
Atividades de aprendizagem disponíveis Atividades realizadas 

Responsável pela 
seleção das atividades 

 

   
 

I 
(3

 A
U

LA
S)

  

-------- 

 

O Que Vou Fazer e Como Vou Fazer! O Que Vou Fazer e Como Vou Fazer! Professora 

 

         
 

II 
(2

3  
A U

LA
S)

 

 1  Observação de um Coração – Tarefa Laboratorial Observação de um Coração – Tarefa Laboratorial Professora  
        
  

2 
A. Interpretação de Textos de caráter Histórico e Replicação de 

uma Experiência de caráter Histórico 
A. Interpretação de Textos de caráter Histórico e 

Replicação de uma Experiência de caráter Histórico Grupo Turma 
 

  B. Organização de Informação a partir de Textos Escolares   
        
  -------  Onde estamos? Para onde Vamos? Onde estamos? Para onde Vamos? Professora  
        
  

3 

C. Interpretação de Textos Escolares 

 

Pequeno Grupo 

 
  D. Seleção e Organização de Informação a partir de Textos 

Escolares 
 

  E. Observação de Células Sanguíneas – Tarefa Laboratorial   
        
  

4  

Pesquisa e Comunicação: 
Um Processo de 

aprendizagem por Nós 
Idealizado 

Tarefas de Pesquisa  
Pequeno Grupo 

 

Tarefas de Comunicação 
 

         
 

III
 

(2
 A

U
LA

S)
  

-------  Reflexão Global sobre as Atividades de Aprendizagem Reflexão global sobre as atividades de aprendizagem Professora 

 

         
Nota: Uma aula corresponde a um período de 45 minutos. 
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Após analisarem o Quadro 2, resolvam as questões que a seguir se apresentam. 

 
 
1. Preencham o quadro seguinte, registando quer o número que identifica os momentos/fases de aprendizagem já 
concluídas e ainda por concluir quer o nome das respetivas atividades de aprendizagem já realizadas e ainda por 
realizar. 
 

O QUE JÁ FIZEMOS!  O QUE NOS FALTA FAZER! 
 
 
 

  

 
 
2. Preencham o quadro seguinte, indicando as decisões que já foram por vós tomadas, as decisões que foram 
tomadas pela vossa professora e as decisões que, ainda, têm de ser por vós tomadas para concluírem a abordagem 
do Sistema Circulatório. 
 

O QUE JÁ DECIDIMOS!  O QUE TEMOS AINDA DE DECIDIR!  O QUE A PROFESSORA DECIDIU! 
 
 
 

    

 
 
3. Justifiquem a seguinte afirmação: 

A intervenção dos alunos na decisão das tarefas a realizar é um processo gradual. 
4. Relembrem as fontes de informação que foram mobilizadas na realização da atividade de aprendizagem da Fase 1 
– Atividade de cariz laboratorial: Morfofisiologia do coração humano –, da Fase 2 – Opção A: Interpretação de Textos 
de caráter histórico e Replicação de uma Experiência de caráter Histórico – e aquelas que seriam mobilizadas na 
realização da opção B da Fase 2 - Organização de Informação a partir de Textos Escolares. Registem-nas no quadro 
seguinte. 
 

FONTES DE INFORMAÇÃO FASE 1 
FASE 2 

OPÇÃO A OPÇÃO B 
Livros de História da Ciência    
Livros de autoria de cientistas    

O teu manual escolar    
Outros manuais escolares    

Atividade laboratorial    
Dicionários    

Replicação de experiência de carácter histórico    
 
 
5. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas dos outros grupos e com a vossa professora. Registem as 
alterações necessárias. 
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ANEXO 7 

 
 

Atividade de Aprendizagem 
 

Decidir o que Fazer para Aprender II 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 

 
Atividade de Aprendizagem 

DECIDIR O QUE FAZER PARA APRENDER II 
Opção C? Opção D? Opção E? 

(3ª Fase do Momento II) 

Grupo: ___________________________________________________________________               Data: ___/___/____ 
 

INTRODUÇÃO 
 
A execução da presente atividade de aprendizagem é uma condição necessária para o desenvolvimento de 

uma outra atividade de aprendizagem que permitirá estudar os constituintes e funções do sangue. Consiste, 
globalmente, na seleção pelo grupo turma de uma atividade de aprendizagem a partir de três opções fornecidas pela 
tua professora: Opção C – Interpretação de Textos Escolares – , Opção D – Organização de Informação a partir de 
Manuais Escolares – e Opção E – Atividade Laboratorial e Interpretação de Textos Escolares. 

 
O Quadro 1 apresenta uma visão global desta atividade de aprendizagem. É iniciada com uma introdução que 

mostra a finalidade e a estrutura que a caracteriza bem como o modo de resolução que irão seguir. Inclui ainda três 
secções: a secção A em que terão de selecionar no pequeno grupo a atividade de aprendizagem (Opção C, D ou E) 
que desejam realizar e a secção B em que terão de refletir em pequeno grupo e a secção C onde tem de refletir 
individualmente sobre o processo de seleção. 
 
Quadro 1: Organização da Atividade de Aprendizagem 

ITEM 
RESOLUÇÃO 

MODO TEMPO (min) 
Introdução Pequeno Grupo 10 

A. A decisão do pequeno grupo Pequeno Grupo 50 
B. Reflexão no pequeno grupo Pequeno Grupo 15 
C. Reflexão individual Individual 15 

Legenda – Min: Minutos 
 

SECÇÃO A: A DECISÃO DO PEQUENO GRUPO 
 

A seleção da atividade deverá ser feita em função dos vossos interesses e objetivos pessoais, para vos 
ajudar na seleção, analisem as três atividades de aprendizagem e respondam as seguintes questões: 

 
1. Preencham o Quadro 1, assinalando a presença de cada um dos parâmetros nas atividades de aprendizagem que 
tem à vossa disposição (C, D e E) e de acordo com as seguintes instruções:  

a) No preenchimento do parâmetro – Papéis a desempenhar – assinalem com uma cruz (X) aquele(s) que 
é(são) desempenhados em cada uma das atividades. 

b) No preenchimento do parâmetro – Objetivos de aprendizagem – selecionem da lista seguinte aqueles que 
são possíveis de serem desenvolvidos em cada atividade de aprendizagem. 

 
§ Conhecer os constituintes do sangue 
§ Conhecer a morfologia dos vasos sanguíneos 
§ Conhecer as funções dos constituintes do sangue 
§ Desenvolver a capacidade de gestão do 

trabalho de grupo 
§ Desenvolver a capacidade de tomada de 

decisão 
§ Desenvolver a capacidade de seleção de 

informação 

§ Desenvolver a capacidade de organização 
da informação 

§ Desenvolver capacidades de manipulação de 
equipamento laboratorial 

§ Desenvolver capacidades de interpretação de texto 
§ Desenvolver capacidades de interpretação de dados 

laboratoriais 
§ Desenvolver capacidades de observação 
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Quadro 1: Estrutura das Atividades de Aprendizagem 

PARÂMETROS 

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

ESCOLARES 
(OPÇÃO C) 

ORGANIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO 
A PARTIR DE TEXTOS 

ESCOLARES 
(OPÇÃO D) 

OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS 

SANGUÍNEAS – TAREFA 

LABORATORIAL  
(OPÇÃO E) 

NÚMERO DE SECÇÕES    
TAREFAS DE CADA SECÇÃO    

MATERIAL NECESSÁRIO    
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM     

PA
PÉ

IS
 A

 D
ES

EM
PE

N
H

AR
 

Estabelecer o diálogo entre o 
grupo e a professora 

   

Registar a resposta 
consensualizada no grupo 

   

Representar o grupo na 
discussão no grupo turma 

   

Elaborar os desenhos    
Preparar o equipamento 
necessário 

   

FONTES DE INFORMAÇÃO    
TEMÁTICA A EXPLORAR    
MODO DE EXECUÇÃO    

 
4. Indiquem as semelhanças entre as três atividades de aprendizagem. 
5. Indiquem as diferenças entre as três atividades de aprendizagem. 
6. Indiquem a atividade de aprendizagem que consideram mais importante para a vossa aprendizagem e que será 
aquela que vão executar. Justifiquem a razão da vossa escolha e apresentem os motivos que vos levaram a excluir as 
outras opções. 

 
 

SECÇÃO B: REFLEXÃO NO PEQUENO GRUPO 
 
1. Indiquem o parâmetro que: 

a) identificaram mais facilmente. Justifiquem a vossa resposta. 
b) tiveram maior dificuldade em identificar. Justifiquem a vossa resposta. 

 
 

SECÇÃO C: REFLEXÃO INDIVIDUAL 
 
1. Indica as dificuldades sentidas na seleção da atividade a realizar. 
2. Explica como chegaram a um consenso no seio do pequeno grupo. 
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ANEXO 8 

 
 

Atividades de aprendizagem opcionais na abordagem dos constituintes e funções do sangue: 
 

Opção C: Interpretação de Textos Escolares 
Opção D: Seleção e Organização de Informação a partir de Textos Escolares  

Opção E: Observação de Células Sanguíneas (Tarefa laboratorial) 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 
 

Atividade de Aprendizagem 
Opção C 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS ESCOLARES 
Constituintes e Funções do Sangue 

 
 

 

Grupo: _________________________________________________________________               Data: ___/___/____ 
 

SECÇÃO A: UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 
ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

A atividade de aprendizagem que vão agora realizar é uma atividade de lápis e papel. Consiste 
fundamentalmente na interpretação de textos e imagens, retirados de manuais escolares. 

A atividade de aprendizagem está dividida em 4 secções. A presente secção – A – consiste na apresentação 
da estrutura da atividade de aprendizagem e na organização do trabalho de grupo. A secção B consiste na 
interpretação de imagens e excertos de textos relativos aos constituintes do sangue. A secção C incide na interpretação 
de um texto relativo as funções do sangue. A secção D – Uma Reflexão – consiste na reflexão em pequeno grupo 
acerca do processo de aprendizagem, em particular, dos objetivos de aprendizagem passíveis de serem desenvolvidos 
com esta atividade. 

Efetuem agora a organização do trabalho no vosso grupo, tomando as decisões que são a seguir solicitadas. 
 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 

I. Sabendo que a concretização desta atividade de aprendizagem deverá ser realizada no período de 2 blocos 
letivos de 90 minutos, efetuem no Quadro 1 os seguintes registos:  

a) secção da atividade de aprendizagem; 
b) conteúdo científico explorado em cada uma das secções focalizadas neste tipo de conteúdo; 
c) modo de resolução em cada secção; 
d) tempo de resolução previsto para cada secção; 
e) aluno(a) responsável pela gestão do tempo de realização de cada secção. 

 
Quadro 1: Estrutura e definição do procedimento de resolução da atividade de aprendizagem 

SECÇÃO CONTEÚDO CIENTÍFICO 
RESOLUÇÃO 

MODO TEMPO (min) GESTOR(A) 
     
     

Legenda – Min: minutos 
 
I.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

II. Escolham o(a) aluno(a) que ficará responsável por desempenhar em cada secção (B, C e D) as funções 
indicadas no Quadro 2. O mesmo aluno não deverá desempenhar a mesma função em mais do que uma 
secção. 
 
Quadro 2: Distribuição das funções a desempenhar no grupo 

FUNÇÃO 
SECÇÃO 

B C D 
Estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora    
Registar a resposta consensualizada no grupo    
Realizar os desenhos    
Preparar o equipamento necessário    

 
II.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

APÓS ESTÁ TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B 
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SECÇÃO B: INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS E EXCERTOS DE TEXTO 
MORFOLOGIA DOS CONSTITUINTES DO SANGUE E FAGOCITOSE 

 

I. Observem atentamente as seguintes figuras: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig.1. ________________ Fig.2. ________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3. ________________ Fig.4. ________________ 
 
 
 

 
 

 

Fig.5. ________________ Fig.6. ________________ 
 

 
 

II. Leiam atentamente os seguintes textos: 
 

Texto 1: O sangue  Texto 3: Fagocitose 

O sangue é um líquido fluído, como o leite ou a água, 
fundamentalmente constituído por um líquido [fração 
líquida] chamado plasma no qual estão em suspensão 
milhões de células [fração figurada]. 

 Alguns deles [glóbulos brancos], tal como acertadamente 
observou Metchnikoff, funcionam como um exército ativo e 
vigilante para proteger o nosso corpo das invasões por 
bactérias e outros micróbios nocivos. (…) Dos glóbulos 
brancos cerca de 60% a 70% correspondem às células 
«devoradoras» de micróbios que Metchnikoff observou [a 
este processo chama-se fagocitose]. 

   
Texto 2: Leucócitos  Texto 5: Plaquetas 
Células sanguíneas nucleadas, cujo núcleo apresenta 

diferentes formas, produzidas na médula 
vermelha dos ossos, nos gânglios 
linfáticos, no baco e no timo. Existem 
aproximadamente 8000 por mm3.  

 
As plaquetas sanguíneas são células sem núcleo, muito 
pequenas, incolores. Formam-se na medula óssea e têm 
tendência para se aglomerarem. 

   
Texto 4: Plasma  Texto 6: Hemácias 
O plasma é a parte líquida do sangue é um líquido orgânico 
constituído essencialmente por água (cerca de 90% a 93%) 
que tem dissolvidos ou em suspensão diferentes 
substâncias. 

 As hemácias são células com a forma de um disco 
bicôncavo pouco espesso no centro e sem núcleo, existem 
em média 4 a 5 milhões por mm3. Cada hemácia contém 
cerca de 300 milhões de moléculas de hemoglobina, uma 
proteína que contém ferro e dá cor ao sangue. 

 
1. Com base na leitura dos textos, atribuam um título a cada uma das figuras e identifiquem os constituintes do 
sangue que nela estão representados. 
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SECÇÃO C: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
FUNÇÃO DO SANGUE 

 

1. Com o objetivo de estudarem as funções desempenhadas pelos constituintes do sangue leiam, atentamente, os 
seguintes dados:  

A. Uma análise química à constituição da parte líquida do sangue – plasma – permite concluir que esta é 
constituída por: 

§ Água (90 - 93%); 
§ Substâncias orgânicas dissolvidas, tais como aminoácidos, ácidos gordos, monossacarídeos 

(glicose) e vitaminas; 
§ Outras substâncias dissolvidas, nomeadamente vários sais minerais; 
§ Dióxido de carbono; 
§ Produtos de excreção das células como, por exemplo, ureia e ácido úrico; 
§ Proteínas complexas como albumina, o fibrinogénio e as imunoglobulinas (que intervêm em reações 

de defesa do organismo contra agentes infeciosos como por exemplo as bactérias). 
B. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, constituintes da fração figurada são um dos dois grandes tipos de 
células do sangue, são células muito especiais: não possuem núcleo e estão repletas de uma proteína chamada 
hemoglobina; 
C. O sangue de um indivíduo com uma infeção apresenta um maior número de glóbulos brancos ou leucócitos (o 
outro grande tipo de células do sangue) que o de um indivíduo sem qualquer infeção; 
D. Se numa solução aquosa de hemoglobina se fizer borbulhar oxigénio esta adquire cor vermelho vivo; se na solução 
de hemoglobina se fizer borbulhar dióxido de carbono a cor da solução passará a ser vermelho escuro (acastanhado); 
E. Junto a um foco infecioso é possível encontrar leucócitos (mesmo que esse foco se encontre afastado de um vaso 
sanguíneo); 
F. O coágulo que se forma à superfície de um golpe é constituído por plaquetas (fragmentos de células que integram 
a parte líquida do sangue) e uma fina rede constituída por uma proteína, a fibrina. 

 
1. Sublinhem nos dados acima os constituintes do sangue. 
2. Indiquem os constituintes do sangue responsáveis pelo(a): 

2.1. transporte de nutrientes. 
2.2. transporte gases (dióxido de carbono e oxigénio). 
2.3. defesa do organismo. 
2.4. coagulação do sangue. 

 
SECÇÃO D: UMA REFLEXÃO 

 
1. Relembrem os objetivos de aprendizagem que, na atividade de aprendizagem “Decidir o Que Fazer Para Aprender 
II”, indicaram como sendo aqueles que seriam contemplados nesta atividade de aprendizagem.  

1.1. Refiram se todos os objetivos que indicaram anteriormente foram ou não concretizados. Justifiquem a 
vossa resposta. 
1.2. Indiquem outros objetivos de aprendizagem que não tenham referido anteriormente e no caso de 
considerarem que a atividade de aprendizagem permite o seu desenvolvimento. 

 
APÓS A CONSECUÇÃO DAS TAREFAS QUE COMPÕEM ESTA ATIVIDADE, SERÁ EFETUADA A ANÁLISE DA RESOLUÇÃO NO 

GRUPO TURMA 

 
 

Atividade de aprendizagem adaptada de uma atividade do manual escolar: 
FREITAS, Mário; LIMA, Jorge & RUIVO, Lurdes (1996). O “Bicho” Homem – caderno de atividades. Rio Tinto:  
Edições Asa. 1ª ed.  
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 
 

Atividade de Aprendizagem 
Opção D 

SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO A PARTIR DE TEXTOS ESCOLARES 
Constituintes e Funções do Sangue 

    

Grupo: ___________________________________________________________      Data: ___/___/_____ 
 

SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 
ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 
A atividade de aprendizagem que vão agora realizar é uma atividade de lápis e papel. Consiste na interpretação 

de textos escolares. 
A atividade de aprendizagem está dividida em 3 secções, de modo a facilitar a concretização da tarefa e assim 

promover o sucesso do pequeno grupo. A presente secção – A – consiste na apresentação da estrutura da atividade 
de aprendizagem e na organização do trabalho de grupo. A secção B – Quadro Comparativo – consiste na construção 
de um quadro comparativo. A secção C – Uma Reflexão – consiste na reflexão em pequeno grupo acerca do processo 
de aprendizagem, em particular, dos objetivos de aprendizagem passíveis de serem desenvolvidos com esta atividade. 

 
Efetuem agora a organização do trabalho no vosso grupo, tomando as decisões que são a seguir solicitadas. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 
 

I. Sabendo que a concretização desta atividade de aprendizagem deverá ser realizada no período de 2 blocos 
letivos de 90 minutos, efetuem no Quadro 1 os seguintes registos:  

a) secção da atividade de aprendizagem; 
b) conteúdo científico explorado em cada uma das secções focalizadas neste tipo de conteúdo; 
c) modo de resolução em cada secção; 
d) tempo de resolução previsto para cada secção; 
e) aluno(a) responsável pela gestão do tempo de realização de cada secção. 

 
Quadro 1: Estrutura e definição do procedimento de resolução da atividade de aprendizagem 

SECÇÃO CONTEÚDO CIENTÍFICO 
RESOLUÇÃO 

MODO TEMPO (Min) GESTOR(A) 
     
     

Legenda – Min: minutos 
 
I.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

 
II. Escolham o(a) aluno(a) que ficará responsável por desempenhar em cada secção as funções indicadas no 
Quadro 2. O mesmo aluno não deverá desempenhar a mesma função em mais do que uma secção. 
 
Quadro 2: Distribuição das funções a desempenhar no grupo 

FUNÇÃO 
SECÇÃO 

B C D 
Estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora    
Registar a resposta consensualizada no grupo    
Realizar os desenhos    
Preparar o equipamento necessário    

 
II.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 
 

APÓS ESTÁ TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B  
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SECÇÃO B: QUADRO COMPARATIVO  
CONSTITUINTES E FUNÇÕES DO SANGUE 

 
1. Preencham, em pequeno grupo (PG), o Quadro 3 relativo as Características e funções dos constituintes do sangue, 
consultando apenas os manuais escolares que considerem necessários, selecionados a partir do conjunto fornecido 
pela vossa professora. Registem as vossas respostas na linha Resposta do PG. 

a) Indiquem os manuais escolares que utilizaram para responder à questão anterior e as razões da escolha 
efetuada. 

2. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas dos outros grupos da turma e com a vossa professora. 
Registem as alterações necessárias na linha Debate no GT (Grupo Turma). 
 
Quadro 3: Características e funções dos constituintes do sangue 

CONSTITUINTES DO SANGUE  CARACTERÍSTICAS  FUNÇÕES 
       

FR
AÇ

ÃO
 F

IG
U

RA
D

A 

Glóbulos 
vermelhos 

Resposta do 
PG 

 

 
 

 

 

Debate no 
GT. 

Alteração? 
  

Glóbulos 
brancos 

Resposta do 
PG 

 
 

 

Debate no 
GT. 

Alteração? 
  

Plaquetas 

Resposta do 
PG 

 
 

 

Debate no 
GT. 

Alteração? 
  

 

      

FR
AÇ

ÃO
 

LÍ
Q

U
ID

A 

Plasma 

Resposta do 
PG 

    

Debate no 
GT. 

Alteração? 
    

 
 

SECÇÃO C: UMA REFLEXÃO 
 
1. Relembrem os objetivos de aprendizagem que, na atividade de aprendizagem “Decidir o Que Fazer Para Aprender 
II”, indicaram como sendo aqueles que seriam contemplados nesta atividade de aprendizagem.  

1.1. Refiram se todos os objetivos que indicaram anteriormente foram ou não concretizados. Justifiquem a 
vossa resposta. 
1.2. Indiquem outros objetivos de aprendizagem que não tenham referido anteriormente e no caso de 
considerarem que a atividade de aprendizagem permite o seu desenvolvimento. 

 
 

APÓS A CONSECUÇÃO DAS TAREFAS QUE COMPÕEM ESTA ATIVIDADE, SERÁ EFETUADA A ANÁLISE DA RESOLUÇÃO NO 

GRUPO TURMA 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 
 

Atividade de Aprendizagem 
Opção E 

OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS  
(TAREFA LABORATORIAL) 

Constituintes e Funções do Sangue 
 

Grupo: __________________________________________________________          Data: ___/___/____ 
 

SECÇÃO A – UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 
 
PROBLEMA 

Quais são os constituintes e as funções do sangue? 
 
ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

A atividade de aprendizagem que vão agora realizar é uma atividade de lápis e papel. Consiste 
fundamentalmente na observação de células sanguíneas ao microscópio ótico e na interpretação de textos escolares. 

A atividade de aprendizagem está dividida em 5 secções, de modo a facilitar a concretização da tarefa e assim 
promover o sucesso do pequeno grupo. A presente secção – A – consiste na apresentação do problema em estudo, 
da estrutura da atividade de aprendizagem e na organização do trabalho de grupo. A secção B – Uma Previsão – 
permitir-vos-á tomar consciência das ideias que possuem acerca dos constituintes do sangue. A secção C – Recolha 
e análise de dados laboratoriais – consiste na recolha e análise de dados laboratoriais, esta secção exige informações 
adicionais que, oportunamente, ser-vos-ão fornecidas. A secção D incide na interpretação de um texto relativo as 
funções do sangue. Por último a secção E – Uma Reflexão – consiste na reflexão em pequeno grupo acerca do 
processo de aprendizagem, em particular, dos objetivos de aprendizagem passíveis de serem desenvolvidos com esta 
atividade. 

Efetuem agora a organização do trabalho no vosso grupo, tomando as decisões que são a seguir solicitadas. 
 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO 

I. Sabendo que a concretização desta atividade de aprendizagem deverá ser realizada no período de 2 blocos 
letivos de 90 minutos, efetuem no Quadro 1 os seguintes registos:  

a) secção da atividade de aprendizagem; 
b) conteúdo científico explorado em cada uma das secções focalizadas neste tipo de conteúdo; 
c) modo de resolução em cada secção; 
d) tempo de resolução previsto para cada secção; 
e) aluno(a) responsável pela gestão do tempo de realização de cada secção. 

 
Quadro 1: Estrutura e definição do procedimento de resolução da atividade de aprendizagem 

SECÇÃO CONTEÚDO CIENTÍFICO 
RESOLUÇÃO 

MODO TEMPO (min) GESTOR(A) 
     
     

Legenda – Min: minutos 
 
I.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

II. Escolham o(a) aluno(a) que ficará responsável por desempenhar em cada secção as funções indicadas no 
Quadro 2. O mesmo aluno não deverá desempenhar a mesma função em mais do que uma secção. 
 
Quadro 2: Distribuição das funções a desempenhar no grupo 

FUNÇÃO 
SECÇÃO 

B C D 
Estabelecer o diálogo entre o grupo e a professora    
Registar a resposta consensualizada no grupo    
Realizar os desenhos    
Preparar o equipamento necessário    

 
II.I. Explicitem as razões das vossas escolhas. 

APÓS ESTÁ TOMADA DE DECISÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO B 
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SECÇÃO B – UMA PREVISÃO 
 
1. Imagina que te picavas e, depois, colocavas uma gota de sangue numa lâmina de vidro e a observavas ao 
microscópio ótico. Elabora num esquema legendado, aquilo que esperas encontrar na tua observação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indica, na tua opinião, qual: 

a) a constituição do sangue. 
b) o papel dos constituintes do sangue. 
 

3. Discute as tuas respostas com os teus colegas do pequeno grupo e a tua professora e regista as respostas 
diferentes da tua. 
 

APÓS ESTÁ DISCUSSÃO PASSEM À RESOLUÇÃO DA SECÇÃO C 
 

SECÇÃO C: RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS LABORATORIAIS  
CONSTITUINTES DO SANGUE 

 

Para responderem ao problema anteriormente enunciado, vão agora executar uma atividade laboratorial, que consiste na 
observação ao microscópio ótico de uma preparação definitiva de sangue humano. 

 
MATERIAL 

§ Microscópio ótico 
§ Preparação definitiva de sangue humano 

 
PROCEDIMENTO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
1. Coloquem a preparação definitiva de sangue humano na platina do microscópio. 
2. Esquematizem o que observam no campo do microscópio com: 

a) a objetiva de menor ampliação. b) a objetiva de maior ampliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliação: ________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliação: ________ 
 

4. Comparem o desenho por vos efetuado com uma representação esquemática do sangue humano (solicitem-na a 
vossa professora). Legendem o vosso desenho. 

I. Observem a preparação e respondam às questões que se seguem: 
I.I. Indiquem as células mais numerosas e que forma têm. 
I.II. Indiquem as células (hemácias ou leucócitos.) que apresentam maiores dimensões. 
I.III. Refiram as diferenças estruturais entre as hemácias e os leucócitos. 

5. Discutam as vossas respostas com os vossos colegas de grupo e a vossa professora. Registem as conclusões a 
que chegaram. 
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SECÇÃO D: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
FUNÇÕES DO SANGUE 

 

1. Com o objetivo de estudarem as funções desempenhadas pelos constituintes do sangue leiam, atentamente, os 
seguintes dados:  

A. Uma análise química à constituição da parte líquida do sangue – plasma – permite concluir que esta é 
constituída por: 

§ Água (90 - 93%); 
§ Substâncias orgânicas dissolvidas, tais como aminoácidos, ácidos gordos, monossacarídeos (glicose) 
e vitaminas; 
§ Outras substâncias dissolvidas, nomeadamente vários sais minerais; 
§ Dióxido de carbono; 
§ Produtos de excreção das células como, por exemplo, ureia e ácido úrico; 
§ Proteínas complexas como albumina, o fibrinogénio e as imunoglobulinas (que intervêm em reações 
de defesa do organismo contra agentes infeciosos como por exemplo as bactérias). 

B. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, constituintes da fração figurada são um dos dois grandes tipos 
de células do sangue, são células muito especiais: não possuem núcleo e estão repletas de uma proteína 
chamada hemoglobina; 
C. O sangue de um indivíduo com uma infeção apresenta um maior número de glóbulos brancos ou leucócitos 
(o outro grande tipo de células do sangue) que o de um indivíduo sem qualquer infeção; 
D. Se numa solução aquosa de hemoglobina se fizer borbulhar oxigénio esta adquire cor vermelho vivo; se na 
solução de hemoglobina se fizer borbulhar dióxido de carbono a cor da solução passará a ser vermelho escuro 
(acastanhado); 
E. Junto a um foco infecioso é possível encontrar leucócitos (mesmo que esse foco se encontre afastado de um 
vaso sanguíneo); 
F. O coágulo que se forma à superfície de um golpe é constituído por plaquetas (fragmentos de células que 
integram a parte líquida do sangue) e uma fina rede constituída por uma proteína, a fibrina. 

1. Sublinhem nos dados acima os constituintes do sangue. 
2. Indiquem os constituintes do sangue responsáveis pelo(a): 

2.1. transporte de nutrientes. 
2.2. transporte gases (dióxido de carbono e oxigénio). 
2.3. defesa do organismo. 
2.4. coagulação do sangue. 

 
SECÇÃO E – UMA REFLEXÃO 

 
1. Relembrem os objetivos de aprendizagem que, na atividade de aprendizagem “Decidir o Que Fazer Para Aprender 
II”, indicaram como sendo aqueles que seriam contemplados nesta atividade de aprendizagem.  

1.1. Refiram se todos os objetivos que indicaram anteriormente foram ou não concretizados. Justifiquem a 
vossa resposta. 
1.2. Indiquem outros objetivos de aprendizagem que não tenham referido anteriormente e no caso de 
considerarem que a atividade de aprendizagem permite o seu desenvolvimento. 

 
APÓS A CONSECUÇÃO DAS TAREFAS QUE COMPÕEM ESTA ATIVIDADE, SERÁ EFETUADA A ANÁLISE DA RESOLUÇÃO NO 

GRUPO TURMA 
 

Atividade de aprendizagem adaptada de uma atividade do manual escolar: 
FREITAS, Mário; LIMA, Jorge & RUIVO, Lurdes (1996). O “Bicho” Homem – caderno de atividades. Rio Tinto:  
Edições Asa. 1ª ed.  
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ANEXO 9 

 

 

Atividade de Aprendizagem 
 

Pesquisa e Comunicação: Um Processo de Aprendizagem por Nós Idealizado 
 

Sistema Linfático 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 
 

Atividade de Aprendizagem 
PESQUISA E COMUNICAÇÃO: UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM POR NÓS IDEALIZADO 

Sistema Linfático 
      

 
Grupo: ___________________________________________________________________               Data: ___/___/____ 
 
ESTRUTURA E MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

 
Atingimos finalmente a última fase que completa as aprendizagens no âmbito da temática Sistema 

Circulatório e que dá mais um contributo para o desenvolvimento da vossa capacidade de decisão na estruturação de 
tarefas para aprender. É este o momento que vos permite o maior grau de decisão na vossa aprendizagem. Está na 
estrutura geral do vosso plano de aulas identificado pela 4ª fase do momento II, apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro1: Estruturação das aulas da temática Sistema Circulatório 

1º MOMENTO: REFLEXÃO INICIAL (3 aulas) 
Enfoque Modo de resolução 

Exploração da estrutura da intervenção pedagógica Grupo turma 
 
2º MOMENTO: PLANIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM (4+9+4+6=23 aulas) 
Grau de decisão Fases Conhecimento 

Científico 
Modo de 
resolução Aluno professor 

 

 1 
Todos os grupos realizam uma mesma atividade de 
aprendizagem que é fornecida pela professora. 

Morfofisiologia do 
Coração Humano 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

2 
O grupo turma escolhe e executa uma atividade de 
aprendizagem, selecionada a partir de um conjunto 
de duas atividades fornecidas pela professora. 

Morfofisiologia 
dos vasos 

sanguíneos 
Circulação 
Sanguínea 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

3 

Cada pequeno grupo escolhe e executa uma atividade 
de aprendizagem, selecionada a partir de um 
conjunto de três atividades fornecidas pela 
professora.  

Constituintes e 
funções do 

sangue 

Individual 
Pequeno grupo 
Grupo turma 

4 
Cada pequeno grupo é responsável por planificar e 
realizar uma atividade de pesquisa e de comunicação 
da informação. 

Sistema linfático 
Individual 

Pequeno grupo 
Grupo turma 

 
3º MOMENTO: REFLEXÃO FINAL (2 aulas) 

Enfoque Modo de resolução 
Reflexão global sobre a intervenção pedagógica Grupo turma 

Legenda: 1 aula corresponde a 45 minutos 
 
1. Nesta atividade têm de tomar várias decisões: 

a) Definir os conteúdos a explorar, para efetuar esta tarefa têm à vossa disposição alguns livros fornecidos pela 
professora. Após a leitura das páginas de cada livro correspondentes ao Sistema Linfático, têm de selecionar os 
conteúdos que estão interessados em explorar e, consequentemente, decidir quantos manuais escolares vão 
utilizar. Registem no Quadro 2. 
b) Definir os objetivos de aprendizagem, isto é, o que poderás aprender com a concretização das atividades de 
pesquisa e comunicação de informação. 
c) Idealizar as tarefas para concretizar a pesquisa de informação. Deverão dividir a parte do Quadro 3 
correspondente à pesquisa em tantas colunas quantas as tarefas que considerem necessárias para a concretizar. 
d) Idealizar as tarefas para concretizar a comunicação de informação no grupo turma. Aqui deverão seguir o 
mesmo procedimento executado para a planificação da pesquisa de informação. Assim, deverão dividir a parte do 
Quadro 3 correspondente à comunicação de informação em tantas colunas quantas as tarefas para a concretizar. 

-             + 

+            - 
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d.1. Decidir se recorrem a um Poster ou a uma aplicação em PowerPoint, que tem de ser por vós construído, 
para comunicar esta atividade de comunicação de informação. 

e) Decidir em função das tarefas definidas: 
§ O material necessário para as concretizar; 
§ O período de tempo a dedicar a cada uma; 
§ O ou os alunos responsáveis pela execução de cada uma. 

 
Quadro 2: Conteúdos a explorar no âmbito da temática Sistema Linfático 
 
 
 
Quadro 3: Definição das tarefas a implementar para explorar os conteúdos 

ITEMS 
TAREFAS 

PESQUISA COMUNICAÇÃO 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
 
 

 

MATERIAL 

NECESSÁRIO 
 
 

 

TEMPO DE 

EXECUÇÃO 
 

 
 

RESPONSÁVEL(EIS)   
 

Quadro 4: Estruturação da apresentação em powerpoint	
TÍTULO DO POWERPOINT	 	

DIAPOSITIVOS (Nº) TÍTULO CONTEÚDO TEXTO IMAGEM 
TIPO E TAMANHO 

DE LETRA 
TEMPO DE 

EXPLORAÇÃO 
	
	

	 	 	 	 	 	

 
Quadro 5: Estruturação da apresentação em Poster 
TÍTULO DO POSTER  

CAIXAS 
TÍTULO CONTEÚDO TEXTO/IMAGEM 

TIPO E 

TAMANHO DE 

LETRA 
TEXTO IMAGEM 

 
 

     

 
 
 

 
UMA REFLEXÃO 

 
1. Assinala, em cada um dos conjuntos que se seguem, a tarefa em que sentiste maior dificuldade. 
 

1.1. 1.2. 
a) Definição dos objetivos de aprendizagem; e) Definição das tarefas de pesquisa de informação; 
b) Definição do material necessário; 

f) Definição das tarefas de comunicação de informação. 
c) Definição do tempo de execução das tarefas; 
d) Distribuição de funções pelos vários alunos do 
grupo; 

 
Justifica a tua resposta.
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ANEXO 10 

 

 

Questionário 
Opinião dos Alunos sobre as Práticas de Planificação da Aprendizagem desenvolvidas 
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Escola Básica de Freixo                                                                                                                                  2013/2014 
Ciências Naturais                                                                                                                              9º ano: Turma ____ 

 
Questionário 

OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE AS PRÁTICAS DE PLANIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DESENVOLVIDAS 
 

 
 

 
Estimado(a) aluno(a), 

 
Nas últimas semanas contactas-te com um metodologia diferente que te permitiu aprender de maneira diferente 
daquela a que estás habituado. Tiveste a oportunidade de escolher como aprender (fase 2 e 3 do momento II) e o 
que aprender (fase 4 do momento II).  
Desta forma integras-te um estudo académico que permitirá concluir acerca da utilidade da Planificação da 
Aprendizagem no processo de ensino e aprendizagem. Assim é crucial que respondas às seguintes questões com 
a maior precisão possível tendo por base as aulas do Sistema Circulatório. 

 
Este questionário tal como o Questionário Perceções e Representações dos Alunos Sobre Práticas de Planificação 
da Aprendizagem, também este é anónimo e sem qualquer caráter classificativo. 

 
Muito obrigada pelo teu empenho e colaboração. 

 

Joana Soares 
Junho de 2014 

 
 
 
 
1. Indica a fase – 2 ou 3 – em que tiveste maior dificuldade em tomar uma decisão acerca da atividade de 
aprendizagem que deverias realizar. Justifica a tua resposta. 
2. Indica a fase – 2 ou 3 – em que mais gostaste de participar na tomada de decisão. Justifica a tua resposta. 
3. Explica a importância que atribuis à realização da fase 2 e 3 para a execução da fase 4. 
4. Indica a importância que atribuís à participação dos alunos na definição das tarefas de aprendizagem a realizar 
nas aulas. 
5. Se voltasse ao início do estudo do Sistema Circulatório escolherias as mesmas atividades de aprendizagem. Justifica 
a tua resposta. 
6. Indica, se achares conveniente, sugestões à professora para melhorar de futuro a metodologia seguida durante o 
estudo do Sistema Circulatório. 
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ANEXO 11 

 

 

Declaração de autorização/consentimento de divulgação do nome da escola 
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