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Apresentação

Ao longo dos últimos quatro anos, a Academi@ STEM Mangualde desenvolveu mais de 100 
atividades letivas do pré-escolar ao secundário, com alguns exemplos divulgados no caderno 
de atividades (volume II) lançado em julho de 2021. Para dar continuidade a esta divulgação, a 
equipa STEM da Academi@ STEM Mangualde lança este novo caderno de atividades (volume III), 
com dez exemplos de vários anos de escolaridade, do 1.º ao 3.º Ciclos. 

Este volume III concretiza várias ideias apresentadas no volume I, aconselhando-se a sua leitura 
para uma melhor contextualização dos pressupostos de uma metodologia STEM e desta Academi@. 

Para o desenvolvimento (conceção, produção, implementação e avaliação) de cada atividade 
interdisciplinar elaborou-se uma planificação, organizada da seguinte forma: 

a) Sobre a atividade, o respetivo enquadramento curricular, baseado nas competências 
previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, articuladas com as 
Aprendizagens Essenciais (AE) das componentes de currículo integradas, inclusivamente as 
novas AE de Matemática que vão entrar en vigor no ano letivo de 2022/23; 
b) Guião do Professor, com sugestões metodológicas, questões, materiais, equipamentos a 
usar, tecnologias e aplicações web de suporte, sugestão de instrumentos a usar na avaliação 
dos alunos, atividades de extensão, bibliografia, entre outras; 
c) Guião do Aluno, com materiais e instrumentos de apoio às atividades a realizar pelos alunos. 

As atividades apresentadas são reformuláveis em função dos materiais de que determinada 
escola disponha, bem como do contexto local de cada uma e dos recursos humanos necessários à 
sua dinamização. Assim, encoraja-se a sua adaptação, para que possam ser autênticas e efetivas 
nas respetivas comunidades escolares. 

É de realçar que, no planeamento destas atividades, é necessário garantir o alinhamento das 
Aprendizagens Essenciais de todas as disciplinas envolvidas. Por exemplo, se um grupo de 
professores de CN, FQ e MAT decidir replicar a atividade do 8.º ano “Jovens engenheiros tentam 
ajudar os utilizadores do IP3”, deverá ter em atenção as respetivas AE (exemplo ilustrativo - 
consultar todas as AE definidas para a atividade): 
 
CN – Sustentabilidade na Terra

Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as necessidades 
humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia na sua conservação.
Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica, identificando as 
causas das principais catástrofes de origem antrópica e valorizando saberes de outras disciplinas.
Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica 
nos ecossistemas, em geral, e nos ecossistemas da zona envolvente da escola, em particular. 

FQ – Tipos de Reações Químicas

Pesquisar, numa perspetiva interdisciplinar, sobre a dureza da água de consumo da região onde 
vive, bem como as consequências da utilização das águas duras a nível doméstico e industrial e 
formas de as tratar, comunicando as conclusões.
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MAT – Álgebra

Usar funções para representar e analisar situações, em contextos matemáticos e não matemáticos.
Representar e interpretar graficamente uma função afim e relacionar a representação gráfica com 
a algébrica e reciprocamente.
Para aceder aos guiões de atividades, materiais de apoio e outros recursos, faça a leitura do 
seguinte código QR.

Tecnologias usadas 
em atividades STEM Breve descrição

Google Sheets Aplicação de folha de cálculo online

Google Earth Aplicação de visualização 3D do globo terrestre

Google Forms Aplicação de formulários online

Excel Aplicação de folha de cálculo

PowerPoint Aplicação de apresentações eletrónicas

Canva Aplicação de design gráfico online

Power BI Aplicação de análise visual de dados

PhET
Repositório de simulações de Física, 

Química, Biologia e Geologia

GeoGebra Aplicação de Geometria

Mindomo Aplicação de mapas conceptuais

ActionBound Aplicação de  caças ao tesouro interativas

Einstein™LabMate II + sensores de pH 
oxigénio dissolvido e temperatura

Interface de sensores

Microbit
Computador de bolso com software 

e hardware que funcionam em simultâneo

Tabela 1 - Exemplos de tecnologias usadas nas atividades STEM
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Características e estrutura do livro de atividades

Sendo a profissão docente exercida por homens e mulheres, faria sentido denominar ambos os 
géneros quando nos reportamos a determinado papel nas planificações, por exemplo, “o(a) 
professor(a) solicita aos alunos…”. Outros exemplos se poderiam encontrar ao longo das planificações 
como “o(a) funcionário(a) auxilia…” ou “o(a) auxiliar técnico presta apoio…”. Eventualmente, o(a) 
leitor(a) seria confrontado com dificuldades de leitura com diversas frases como as que agora leu, 
ao longo de todo o Volume III. Assim, quando nos referimos ao “professor” ou “aluno”, assumimos 
que poderá ser de qualquer género. Este livro de atividades encontra-se em versão digital e papel, 
sendo a principal diferença a interação multimédia que cada um potencia.

Elementos diferenciadores

Botão (QR code + link)

Na versão digital basta clicar num botão de código QR e será direcionado para a respetiva página 
do website da Academi@ STEM. Na versão em papel poderá ler o botão código QR com suporte 
a um leitor de códigos QR no telemóvel e será direcionado para a respetiva página do website da 
Academi@ STEM.

Na versão digital, encontram-se diversos links que direcionam para assuntos específicos como, 
por exemplo, recursos de formação sobre uma determinada ferramenta digital ou propostas de 
consulta para aprofundar conhecimentos sobre um determinado tópico. Para tal, basta clicar
sobre a palavra ou frase sublinhada a cor azul.
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Propostas ou sugestões de avaliação

No final de cada atividade, na secção “Evidências da mobilização de competências e aprendizagens” 
do guião do professor, apresentam-se instrumentos que podem orientar o docente na avaliação 
formativa e/ou sumativa das aprendizagens dos alunos.



2.º ano de 
Escolaridade
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Detetive de micróbios

Sobre a atividade

Esta atividade surge no âmbito de uma 
parceria com o SalivaTec, laboratório do 
Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde, da Universidade Católica 
Portuguesa em Viseu. Os alunos 
realizam atividades práticas em 
grupo, manipulando alguns materiais 
como tintas, sabão, placas de Petri, 
entre outros, para compreenderem o 
efeito de alguns comportamentos no 
desenvolvimento de microrganismos. 
Desafiam-se os alunos a conceber 
materiais de divulgação sobre a temática, 
para partilhar com os encarregados de 
educação e divulgar no ambiente escolar 
e nas redes sociais. Por último, os alunos 
resolvem problemas de matemática 
relacionados com o desperdício 
resultante da atividade prática.

enquadramento curricular

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Informação e comunicação

Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos, de forma adequada e 
segura, utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente.

EM – Natureza

Identificar situações e comportamentos 
de risco para a saúde e a segurança 
individual e coletiva, propondo medidas 
de prevenção e proteção adequadas.

Sociedade/ Natureza/ Tecnologia

Saber colocar questões, levantar 
hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicar, 
reconhecendo como se constrói o 
conhecimento.

Duração: 1 dia
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MAT - NÚMEROS 

Números naturais - Usos do número 
natural: Estimar o número de objetos 
de um dado conjunto pelo menos até 
100, explicar as suas razões, e verificar 
a estimativa realizada através de uma 
contagem organizada.

Cálculo mental - Estimativas de cálculo: 
Produzir estimativas através do cálculo 
mental, adequadas à situação em 
contexto.

Dados

Questões estatísticas, recolha e 
organização de dados - Recolha de 
dados (fontes primárias e métodos): 
Participar na definição de quais os 
dados a recolher num dado estudo e 
decidir sobre a fonte primária de dados. 

Tabela de frequências absolutas: Usar 
tabelas de frequência absolutas para 
organizar dados referentes a uma 
característica qualitativa, e indicar o 
respetivo título.

Representações gráficas: Representar 
através de gráficos de barras os dados 
recolhidos, incluindo fonte, título e 
legenda.

Análise crítica de gráficos: Decidir sobre 
qual(is) as representações gráficas a 
adotar num dado estudo e justificar a(s) 
escolha(s).

Análise de dados: Interpretação e 
conclusão - Ler, interpretar e discutir 
a distribuição dos dados, relacionando 
tabelas, representações gráficas e a 
moda, salientando criticamente os 
aspetos mais relevantes, ouvindo 
os outros e discutindo de forma 
fundamentada.

Comunicação e divulgação de um 
estudo: Público-alvo - Decidir a quem 
divulgar um estudo realizado.

pRÉ REQUISITOS

Folha de cálculo colaborativa para registo dos resultados a obter na atividade II.
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mATERIAIS

gUIÃO DO PROFESSOR

Introdução da atividade

Inicia-se a atividade com uma apresentação eletrónica sobre microrganismos, formulando-se 
questões como:

O que são micróbios ou microrganismos?
É possível observar micróbios a olho nu?
Onde podemos encontrar micróbios?
Existem micróbios “bons”? E maus?

Desenvolvimento da atividade

Informam-se os alunos sobre a realização de duas atividades práticas e projeta-se o protocolo 
seguinte, explorando cada um dos passos:

Atividade 1 – “Mãos limpas” 

Organiza-se a turma em 5 grupos. Cada elemento do grupo irá desempenhar uma função distinta: 

Aluno(s) - Cobrir as mãos com tinta 
Aluno(s) - Contar o tempo 
Aluno(s) - Registar os resultados 

Distribui-se uma bata por cada aluno e apresenta-se cada uma das seguintes condições 
experimentais descritas na Tabela A: 

Tinta para colocar nas mãos (vermelha, amarela, azul)
3 placas de Petri com meio de cultura por grupo 
Batas 
Marcador permanente para escrever nas placas de Petri
Fita cola
Água
Álcool 
Gel desinfetante 
Cronómetro
Documento de escrita colaborativa, Google Sheets
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Tabela A – Condições experimentais para cada grupo de alunos

Condição experimental Tempo de lavagem das mãos
 (em segundos, s)

I 0

II 5

III 20

Distribuem-se três folhas de papel A4, por grupo, devidamente identificadas e com os 
intervalos de tempo correspondentes a cada experiência (ver exemplo seguinte - Tabela B). 

Tabela B – Exemplo dos registos de cada experiência, a realizar por cada grupo de alunos

3 folhas A4

Condição 
experimental I II III

Tempo de 
lavagem 
das mãos

0 segundos 5 segundos 20 segundos

Impressão 
da mão

Um aluno cobre as mãos com tinta com a ajuda de um colega e, de seguida, “imprime” as 
mãos no respetivo campo da folha de registo (0 segundos). 

O aluno volta a cobrir as mãos com tinta e lava as mãos apenas com água durante 5 segundos 
(o colega responsável por contar o tempo utiliza o cronómetro para o efeito). 

Após lavar as mãos, o aluno seca as mãos numa toalha/papel absorvente, sem as esfregar. 

Seguidamente, com ajuda dos colegas de grupo “imprime” as mãos no respetivo campo da 
folha de registo (5 segundos). 
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Figura 1 - Realização da atividade prática

O aluno volta a cobrir as mãos com tinta e lava as mãos apenas com água durante 20 
segundos (o colega responsável por contar o tempo utiliza o cronómetro para o efeito).

Os alunos repetem os passos 6 e 7 (imprimindo as mãos no respetivo campo da folha de 
registo - 20 segundos). 

Recolhem-se os registos dos resultados de cada grupo, devidamente identificados, e expõem-se na 
sala de aula para que todos os alunos possam observar os resultados e estabelecer comparações. 
Orienta-se a discussão a partir das respostas dos alunos, formulando-se questões como:

Em qual das três experiências que realizaram a impressão da mão é mais visível? Porquê?
Todos os grupos obtiveram o mesmo resultado? Algum grupo obteve um resultado diferente? 
Em caso afirmativo, discutem-se possíveis razões para o sucedido.
Qual(ais) a(s) conclusão(ões) possível(eis) que podemos apresentar para os resultados obtidos? 

Em seguida, projeta-se o segundo protocolo, analisando cada etapa com os alunos.

Atividade 2 –  “Os meus dedos têm vida”

Limpa-se a bancada de trabalho com álcool. Como os microrganismos estão em todo o 
lado, até mesmo na bancada de trabalho, facilmente podem contaminar as placas de Petri 
que serão utilizadas na atividade. Assim, para que na placa de Petri cresçam apenas os 
microrganismos provenientes das mãos, é necessário desinfetar a bancada com álcool, antes 
do início da atividade. 
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Distribuem-se 3 placas de Petri com meio de cultura (TSA, Tryptic Soy Agar ou NA, Nutrient 
Agar) por cada grupo. O professor ou os alunos devem identificar a placa com o nome do 
grupo, usando para isso um marcador permanente (identificar na parte da placa que contém 
o meio de cultura e não na tampa, pois é possível que em algum momento se confundam/
troquem as tampas). 

Um aluno de cada grupo passa suavemente os dedos pelo meio de cultura da primeira placa de 
Petri, deixando as suas ‘impressões digitais’. Em seguida, fecha a placa com a respetiva tampa.

Nota: Deve evitar-se perfurar o meio de cultura. Os alunos vão estranhar o facto de não observarem 
no imediato uma alteração no meio, tendendo a imprimir com maior força os dedos, o que pode 
danificar a superfície do meio. Devem ser informados de que é suficiente tocar com os dedos para 
o sucesso da experiência, algo que irão descobrir mais tarde. 

O mesmo aluno de cada grupo lava as mãos apenas com água e repete o procedimento 3, 
na segunda placa de Petri.
 

O mesmo aluno de cada grupo lava as mãos com gel desinfetante e repete o procedimento 
2, na terceira placa de Petri.

Recolhem-se todas as placas e selam-se com fita-cola ou película aderente.

Figura 2 - Placas de Petri identificadas 
após realização da atividade prática

Colocam-se as 3 placas de cada grupo numa incubadora entre 30 ⁰C  e 37 ⁰C, durante 24 h a 
48 h. Se a escola não possuir este equipamento, colocam-se as placas num ambiente quente 
(sem exposição direta à luz do sol).

Retiram-se as placas da incubadora (ou do ambiente quente) e distribuem-se pelos 
respetivos grupos de alunos. 
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Observam-se as colónias que se desenvolveram nas placas (sem abrir). 

Nota: Se não for possível observar os resultados após este período, as placas devem ser guardadas 
dentro de um saco de plástico (fechado), no frigorífico (para evitar condensação na tampa, devem 
guardar-se as placas com a tampa virada para baixo). Deste modo, promove-se uma melhor 
visualização dos resultados: no frigorífico o crescimento dos microrganismos abranda, impedindo 
que a placa fique com muitas colónias sobrepostas ou que, sem espaço para se multiplicarem, os 
microrganismos comecem a morrer.

Após o surgimento dos resultados (formação de colónias – ou não – nas placas de Petri), pega-
se em três placas de um grupo cujas diferenças de resultados sejam muito claros e formulam-se 
questões como:

Que manchas serão estas que se formaram na placa (apontando para aquela em que o aluno 
tocou sem lavar as mãos)?
Por que razão nesta placa (apontando para aquela em que o aluno tocou depois de passar as 
mãos com gel desinfetante) não se desenvolveram microrganismos?
Qual é a conclusão que é possível tirar depois de observarmos os resultados desta atividade prática? 

Finaliza-se esta parte projetando um folheto da DGS relacionada com Normas Gerais sobre 
Lavagem de Mão a propósito do Corona vírus COVID-19 ou um vídeo sobre o tema. 

Solicita-se aos alunos que, em grupo, respondam aos desafios da parte II do guião do aluno. 
Quanto à questão 1, ao circular pelos grupos, questiona-se os alunos sobre os raciocínios/
estratégias usadas para a resolução da questão. 

No que toca à questão 2, auxiliar os alunos a contar as colónias, ajudando a diferenciar as mesmas.

Figura 3 – Colónias de bactérias em crescimento 
em placa de Petri com meio de cultura

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/DGS_LavagemDasMaos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_TzLRKoCHxQ&ab_channel=Dire%C3%A7%C3%A3o-GeraldaSa%C3%BAde
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Na construção de uma tabela solicitada na questão 2.1 (Guião do aluno, Parte II), questionam-se 
os alunos sobre quais os dados que podem ser organizados numa tabela. Sugere-se que explorem 
diferentes formas de construção da tabela:

Placa de Petri N.º de colónias

I x

II y

III z

Placa de Petri I II III

N.º de colónias x y z

Para responder à questão 2.2 (Guião do aluno, Parte II), pede-se aos alunos que abram o ficheiro 
“Colónias nas placas de Petri” disponibilizado no ambiente de trabalho dos computadores de cada 
grupo para que preencham os respetivos dados numa mesma folha de cálculo de escrita colaborativa.

Figura 4 - Folha de cálculo colaborativa para registos

A partir do gráfico resultante dos dados colocados na folha de cálculo, questiona-se os alunos sobre a 
relação entre as condições experimentais nas várias caixas e o número de colónias observado.
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Figura 5 - N.º de colónias observadas por placa de Petri do grupo 4

Conclusão da atividade

Solicita-se aos alunos que, em grupo, elaborem um panfleto informativo para partilhar com os 
encarregados de educação. Um dos grupos pode ser incumbido de criar um poster para afixar na 
escola. O panfleto/poster pode conter respostas à seguintes questões:

O que são microrganismos?
Onde os podemos encontrar?
São visíveis a olho nu?
Como são transmitidos?

Os alunos pesquisam imagens para integrar nos seus trabalhos. Estes podem ser concebidos com 
ferramentas digitais, tais como:

Canva
PowerPoint
Google Slides
Outros

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.
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Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Informação e comunicação

Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos, de forma adequada e segura, 
utilizando diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente.

Realização das duas atividades práticas.

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Identificar situações e comportamentos de 
risco para a saúde e a segurança individual 
e coletiva, propondo medidas de prevenção 
e proteção adequadas.

Informação a constar no panfleto 
informativo que deverá ser enviado 
para os EE.

Saber colocar questões, levantar hipóteses, 
fazer inferências, comprovar resultados e 
saber comunicar, reconhecendo como se 
constrói o conhecimento.

Participação oral durante a formulação de 
questões pelo docente, por exempo, no 
final da realização das atividades práticas.

Questões estatísticas, recolha e 
organização de dados - Recolha de 
dados (fontes primárias e métodos): 
Participar na definição de quais os dados 
a recolher num dado estudo e decidir 
sobre a fonte primária de dados.

Respostas dos alunos à questão 2 (e 
respetivas alíneas) do Guião do AlunoRepresentações gráficas: Representar 

através de gráficos de barras os dados 
recolhidos, incluindo fonte, título e legenda.

Análise crítica de gráficos: Decidir sobre 
qual(is) as representações gráficas a adotar 
num dado estudo e justificar a(s) escolha(s).
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Análise de dados: Interpretação e 
conclusão - Ler, interpretar e discutir 
a distribuição dos dados, relacionando 
tabelas, representações gráficas e a moda, 
salientando criticamente os aspetos mais 
relevantes, ouvindo os outros e discutindo 
de forma fundamentada.

Discussão em grande grupo das 
respostas dos alunos à questão 2.3 do 
Guião do Aluno.

Comunicação e divulgação de um estudo: 
Público-alvo - Decidir a quem divulgar 
um estudo realizado.

Informação a constar no panfleto 
informativo que deverá ser enviado 
para os EE.

Tabela 2 - Evidências da mobilização 
de competências e aprendizagens - detetive de micróbios

rEFERÊNCIAS bIBLIOGRÁFICAS

Direção-Geral da Saúde. (2020). Novo coronavirus COVID-19: Lavagem das mãos. Acedido em 
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/DGS_LavagemDasMaos.pdf em 30 de 
junho de 2022

Instituto Gulbenkian de Ciências. (s.d.). Aqui há Ciência! Mãos limpas, corpo saudável. Acedido 
em https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/aquihaciencia/experiencias/Documents/1%20
Maos_limpas_corpo_saudavel_atualizado.pdf em 30 de junho de 2022

guião do aluno

Parte I
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Parte II

Já finalizaste a atividade denominada “Os meus dedos têm vida”?  Nessa atividade estiveste a 
investigar qual é a importância da lavagem das mãos para a remoção de microrganismos! Agora, 
vais analisar alguns números interessantes que resultam dessa atividade. 

Estima a quantidade de caixas de Petri usadas na atividade prática por todas as turmas do 
2.º ano. Apresenta os cálculos que efetuares para apresentar o resultado.

Consegues contar o número de colónias formadas nas placas de Petri usadas na experiência 
I, II e III? Em caso de dúvida, pede ajuda ao teu professor para identificar o número total de 
colónias, por condição experimental.

Organiza numa tabela os dados obtidos na questão anterior.

Abre o documento “Colónias nas placas de Petri” disponível no ambiente de trabalho do teu 
computador e regista os resultados (número de colónias) obtidos.

O que podes concluir acerca do gráfico resultante dos dados da tabela preenchida no 
documento “Colónias nas placas de Petri”? Justifica a tua resposta.





3.º ano de 
Escolaridade





3.º ANO

33

O ciclo da água 
num saco

Sobre a atividade

Nesta atividade os alunos têm a 
oportunidade de realizar atividades 
práticas para relacionar os diferentes 
estados físicos da matéria e fazer 
a ligação destes estados ao ciclo 
da água. São ainda desafiados a 
resolver problemas sobre os números 
racionais não negativos, convocando 
aprendizagens nos domínios Números 
e Operações e Organização e 
Tratamento de Dados, analisando as 
estratégias e os resultados obtidos.

Enquadramento Curricular

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Os alunos compreendem processos e 
fenómenos científicos e tecnológicos, 
colocam questões, procuram informação 
e aplicam conhecimentos adquiridos na 
tomada de decisão informada, entre as 
opções possíveis. Os alunos trabalham 
com recurso a materiais, instrumentos, 
[…], relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.  

EM – Natureza

Distinguir as diferenças existentes entre 
sólidos, líquidos e gases. 

MAT - Números
 
Frações: Reconhecer a fração como 
representação de uma relação parte-
todo e de quociente, sendo o todo uma 
unidade discreta, e explicar o significado 
do numerador e do denominador em 
contexto de resolução de problemas.

Dados

Tabela de frequências: Organizar 
tabelas de frequência absolutas para 
organizar dados referentes a uma 
característica qualitativa discreta e 
indicar o respetivo título. 

Duração: 1 dia
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 Materiais

Guião do professor

Introdução da atividade

Começa-se por questionar os alunos sobre o estado do tempo no próprio dia e nos dias anteriores 
(sol/céu limpo, vento, chuva, neve, nevoeiro...). 

Projeta-se o site do IPMA com a previsão meteorológica para Mangualde.

Questionam-se os alunos sobre as mudanças dos estados do tempo de modo a concluírem que 
estes variam ao longo do dia, ao longo do ano e de lugar para lugar.  

De seguida, questionam-se os alunos sobre a relação entre temperatura e o estado da água na 
natureza. Formulam-se questões como: 

Qual é o estado físico da água quando...

abrimos a torneira da casa de banho para lavar as mãos?  
a deixamos no congelador durante algum tempo? 
quando é aquecida a uma temperatura elevada, por exemplo, para cozinhar? 

Desenvolvimento da atividade

Realizam-se demonstrações com o apoio de um visualizador, de forma a ilustrar a relação entre 
os diferentes estados físicos da água com o ciclo da água. 

Antes de cada passo da demonstração, pede-se aos alunos que prevejam o que vai acontecer, 
justificando a sua hipótese e, no final, que confirmem se a sua previsão estava correta.

Pede-se a um aluno para medir com o termómetro a temperatura do gelo numa tina de vidro. 
Inicia-se a fusão do gelo colocando a tina numa placa de aquecimento (mudança do estado físico 
de sólido para líquido), pedindo-se ao aluno para medir com o termómetro a temperatura da água 
já no estado líquido, depois de remover a tina da placa e aguardando alguns minutos. 

Gelo 
Placa de aquecimento 
Visualizador/câmara para projetar a partir do computador da sala de aula
Termómetro (radiação)
Tina de vidro com tampa de vidro 
Sacos plásticos com fecho 
Marcadores (preto e azul) 
Copo de 100 mL

https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade.hora/#Viseu&Mangualde
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Questionam-se os alunos acerca de exemplos na natureza onde se observa esta mudança de estado 
físico da água. Associa-se a solidificação à mudança contrária do estado físico de líquido para sólido.

Coloca-se novamente a tina com a água no estado líquido sobre a placa de aquecimento, iniciando-
se a vaporização. Se esta mudança de estado for realizada lentamente e sem aquecimento direto 
chama-se evaporação, e de forma rápida, com aquecimento, ebulição. 

Quando esta for visível a olho nu, pede-se ao aluno para medir com o termómetro a temperatura 
superficial da água. Refere-se que o sueco Anders Celsius no séc. XVIII utilizou as temperaturas 
de fusão e de ebulição da água para definir uma escala de temperatura, a chamada escala Celsius. 

Propõe-se de seguida a observação da condensação do vapor de água em contacto com a tampa 
de vidro transparente colocada sobre a tina.

Esquematiza-se na projeção uma tabela com os estados físicos iniciais e finais e os conceitos 
apresentados, ilustrada com desenhos, questionando-se os alunos sobre as mudanças de estado 
físico da água a partir da interpretação de gráficos simples de aquecimento e arrefecimento de água.

Estado físico 
- Sólido

Mudança de 
estado físico

Estado físico 
- Líquido

Mudança de 
estado físico

Estado físico 
- Gasoso

Água no estado 
sólido (gelo)

Fusão

Solidificação

0 graus Celsius 
(°C)

Água no estado 
líquido

Vaporização 
(ebulição)

Condensação

100 graus 
Celsius (°C)

Água no estado 
gasoso (vapor de 

água)

Gráfico 1 - Representação gráfica 
de uma mudança de estado, (Libretexts, 2020)

Gráfico 2 - Representação gráfica 
de uma mudança de estado, (Libretexts, 2020)
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De seguida, apresenta-se aos alunos um vídeo sobre o ciclo da água, explorando-se também o 
ciclo urbano da água. 

Na projeção, associam-se os estados físicos e as mudanças de estado físico aos conceitos 
apresentados no ciclo da água – precipitação, evapotranspiração, degelo, etc.

Propõe-se, de seguida, a criação do “ciclo da água num saco”, como mostra a figura seguinte.

Figura 6 – Ciclo da água num saco

Quando a água vaporiza (evapora) o vapor de água sobe e condensa na parte superior do saco.
 
Propõe-se depois, em grupos de três ou quatro alunos, a resolução de problemas no guião do 
aluno, a partir da análise de uma grelha com os estados do tempo observados durante o último 
mês.  A tabela de frequências é preenchida numa folha de cálculo, analisando-se graficamente as 
frequências absolutas de estados de tempo observadas.

Conclusão da atividade

No final da atividade, registam-se fotograficamente os “ciclos da água num saco” e corrige-se em 
grande grupo as tarefas do Guião do Aluno.

https://www.youtube.com/watch?v=PSSEboGnXVk&ab_channel=RED
https://youtu.be/tWvcWQ26nG0
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Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Saber científico, técnico e tecnológico 

Os alunos compreendem processos e 
fenómenos científicos e tecnológicos, 
colocam questões, procuram 
informação e aplicam conhecimentos 
adquiridos na tomada de decisão 
informada, entre as opções possíveis.

Resposta dos alunos ao questionamento 
oral do docente durante a realização de 
demonstrações sobre a relação entre os 
diferentes estados físicos da água.

Os alunos trabalham com recurso 
a materiais, instrumentos, […], 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais. 

Realização da tarefa: elaboração do ciclo 
da água num saco

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Distinguir as diferenças existentes 
entre sólidos, líquidos e gases. Resposta dos alunos ao questionamento 

oral do docente durante a realização de 
demonstrações sobre a relação entre os 
diferentes estados físicos da água.

Identificar a existência de 
transformações reversíveis 
(condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução e fusão)

Reconhecer a fração como 
representação de uma relação parte-
todo e de quociente, sendo o todo uma 
unidade discreta, e explicar o significado 
do numerador e do denominador em 
contexto de resolução de problemas.

Respostas dos alunos à questão 1 da 
parte C do Guião do Aluno

Organizar tabelas de frequência 
absolutas para organizar dados 
referentes a uma característica qualitativa 
discreta e indicar o respetivo título.

Resposta dos alunos à questão 2 da 
parte C do Guião do Aluno.

Tabela 3 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens – o ciclo da água num saco
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Guião do aluno

Questão-Problema: Qual é o efeito da temperatura no estado físico da água? 

A professora vai agora, com a ajuda de um de vocês, variar a temperatura da água. Será que és 
capaz de prever o que vai acontecer ao estado físico da água em cada passo desta demonstração?

A. Demonstração - Mudanças de estado físico da água

Parte 1

Mede-se a temperatura do gelo com o termómetro (radiação);

Coloca-se o gelo dentro da tina de vidro; 

Coloca-se a tina na placa de aquecimento e aumenta-se a temperatura da placa até 10 ºC; 

Mede-se a temperatura final da água com o termómetro.

Regista, no ponto seguinte, o que julgas que acontecerá ao gelo se for colocado, durante algum 
tempo, a uma temperatura superior, por exemplo, a 10 ºC. E, depois disso, se se continuar a 
aumentar a temperatura até cerca de 40 ºC? 

A) Prevejo que a água...

B) Após a demonstração verificamos que... 
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Parte 2

Mede-se a temperatura da água com o termómetro;

Coloca-se a tina na placa de aquecimento e aumenta-se a temperatura da placa até 100 ºC; 

Mede-se a temperatura final da água com o termómetro.

A) Prevejo que a água...

B) Após a demonstração verificamos que... 

Parte 3

Mede-se a temperatura da água com o termómetro;

Coloca-se uma tampa de vidro na tina com água, envolvendo-a em gelo;

Mede-se a temperatura final da água com o termómetro.

A) Prevejo que a água...

B) Após a demonstração verificamos que... 

B. Vamos representar o ciclo da água no rio Dão! 

mATERIAIS

Saco de plástico com fecho
Canetas permanentes de várias cores 
Água
Copo de 100 mL
Corante alimentar azul 
Etiquetas 
Fita cola 
Imagem do rio impressa
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Procedimento 

Recorta a imagem com a forma de um declive do rio Dão e coloca-a de um dos lados do saco 
com fita-cola; 

Desenha vários elementos do ciclo da água conforme o modelo apresentado de uma margem 
do rio Dão. Desenha uma pequena linha de referência para a altura da água; 

Prepara as etiquetas dando nomes aos vários processos envolvidos no ciclo da água 
(evaporação, solidificação, evapotranspiração, precipitação, condensação, escorrência 
superficial, infiltração, armazenamento) 

Num copo de 100 mL, adiciona corante alimentar azul à água; 

Transfere com cuidado a água do copo de 100 mL para o saco até à linha de referência; 

Cola as etiquetas nos locais corretos; 

Pendura o saco na janela usando fita cola. 

C. Estados do tempo

Observa o seguinte calendário, que mostra os estados do tempo ao longo de um mês.
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Preenche a tabela de frequência absoluta a partir dos dados apresentados no calendário 
anterior, com o auxílio da tabela seguinte.

Estados do 
tempo Céu limpo Céu pouco 

nublado Céu nublado Chuva

 Frequência 
absoluta 
(n.º de 

ocorrências)

 4

Representa, em forma de fração, o número de dias de: 

a) Céu limpo -  
b) Céu pouco nublado - 
c) Céu nublado -  
d) Chuva -  

Compara as frações obtidas nas alíneas b e c. O que podes concluir? 

Compara as frações obtidas nas alíneas a e d. O que podes concluir? 

Pinta nas quadriculas seguintes a frequência absoluta para cada um dos estados de tempo.

Com os dados anteriores, constrói um gráfico com a frequência absoluta de cada estado de tempo.
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O senhor João é proprietário de uma pecuária e preocupa-se bastante com a proteção do 
ambiente. Ele utiliza responsavelmente a água da chuva. Num dos tanques de recolha da 
água da chuva caíram, no mês de janeiro, 5000 litros de água. Ele utilizou 1 décimo desse 
volume de água na limpeza da sua pocilga.  

Quantos litros de água gastou na limpeza da pocilga? 

Quantos litros de água ficaram no tanque? 

Escreve a relação entre a quantidade de água que ficou no tanque e a quantidade de água 
que inicialmente existia no tanque. Escreve essa relação na forma de fração na forma mais 
“simples” (irredutível).

Anexo – Imagem do rio Dão para utilizar na experiência do saco de plástico
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Explorando a Europa 
com o Google Earth

Sobre a atividade

Nesta atividade os alunos exploram 
imagens de satélite do planeta tendo 
em conta diferentes dimensões 
como continentes, países, oceanos, 
montanhas e rios, recorrendo ao 
Google Earth. Desafiam-se os alunos 
a resolver problemas matemáticos 
relacionados com a fuga de umas 
irmãs da guerra na Ucrânia.

eNQUADRAMENTO CURRICULAR

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Os alunos compreendem processos e 
fenómenos científicos e tecnológicos, 
colocam questões, procuram informação 
e aplicam conhecimentos adquiridos na 
tomada de decisão informada, entre as 
opções possíveis.

Os alunos trabalham com recurso a 
materiais, instrumentos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.
 

EM – Natureza

Localizar, no planisfério ou no globo 
terrestre, as principais formas físicas 
da superfície da Terra (continentes, 
oceanos, cadeias montanhosas, rios, 
florestas, desertos);

Identificar alguns Estados Europeus, 
localizando-os no mapa da Europa.

MAT - Números
 
Factos básicos da multiplicação e sua 
relação com a divisão: Compreender e 
usar a regra para calcular o produto de 
um número por 10, 100 e 1000. 

Duração: 1 dia
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pré requisitos

Google Earth instalado nos computadores;
Pasta no ambiente de trabalho com as imagens de bandeiras, rios, montanhas.

materiais

Guião do professor

Introdução da atividade

Projeta-se uma imagem alusiva aos continentes e formulam-se questões como:

O que representa a imagem projetada?
Que continentes observam?

Através do Google Earth, projeta-se o continente europeu e faz-se referência a diversos países 
que o compõe. Delimita-se com um polígono na aplicação o continente europeu, de forma a 
representar as suas fronteiras terrestres e marítimas (clicar no botão indicado na imagem para 
executar a tarefa).

Figura 7 - Layout do Google Earth Pro

Computadores portáteis
Ratos de computador
Guião para colocar “marcadores” e imagens no Google Earth
Material de desenho
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Questiona-se os alunos se já visitaram algum país da Europa.

Por que razão saíram de Portugal? Férias, passeio, visita a familiares,...?
Têm familiares em algum país da Europa? Qual ou quais?

Regista-se no quadro os nomes apontados pelos alunos para, em seguida, se solicitar que 
pesquisem no Google Earth.

Desenvolvimento da atividade

Criam-se grupos de trabalho de três alunos e distribui-se um computador portátil com rato por cada grupo.

A partir da aplicação Google Earth, explora-se a pesquisa de locais, demonstrando com o termo 
de pesquisa “Mangualde”.

Solicita-se que iniciem a aplicação do Google Earth nos respetivos computadores e pesquisem 
pelo nome da sua localidade.

Pede-se que pesquisem pelos países que referiram anteriormente e que estão registados no 
quadro. Sugere-se que usem o Google Street View para observar, por exemplo, as ruas e edifícios 
da capital de um país mencionado.

Apresentam-se as bandeiras de seis países (Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e 
Inglaterra) e questiona-se os alunos se sabem a que país se refere cada bandeira.

Em seguida, informa-se os alunos que é possível inserir marcadores no Google Earth e associar, 
por exemplo, imagens de bandeiras a esses marcadores. Demonstra-se a partir do computador 
de sala de aula e faculta-se um guião (Guião do Aluno - parte I) com instruções.

Depois, solicita-se que observem a pasta disponibilizada no ambiente de trabalho dos respetivos 
computadores, que contém bandeiras de países e pede-se aos alunos que insiram marcadores no 
Google Earth nos países mencionados, assocando as respetivas bandeiras aos marcadores.

Figura 8 - Alunos a explorar o Google Earth
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Na pasta referida, encontram-se imagens de cadeias montanhosas (Serra da Estrela e Serra da 
Freita), de rios (Douro, Tejo e Dão), de florestas (Buçaco e Gerês) e de desertos (Tabernas, Espanha; 
Oltenian Sahara, Roménia). Pede-se aos alunos que insiram marcadores com as imagens nos 
respetivos locais. Questiona-se os alunos se conhecem outros rios, montanhas, etc. e registam-se 
no quadro algumas respostas que a turma poderá usar para pesquisar imagens (por exemplo, na 
Wikimedia Commons, uma coleção de imagens de uso livre), guardá-las no ambiente de trabalho 
e inseri-las como marcadores nos respetivos locais.

Apresenta-se um texto sobre a crise dos migrantes originários da Ucrânia. De forma a discutir a 
situação apresentada no texto, formulam-se questões como:

Qual é o assunto principal de que trata do texto?
Concordas com o facto de muitos países da Europa ainda continuarem a fazer negócios com 
a Rússia? Porquê?
Muitos ucranianos e russos perdem a vida nesta guerra. Consideras que os diversos países 
europeus deviam tomar medidas para tentar reverter a situação? Justifica.
Sabendo que receber milhares de refugiados envolve custos para todos os europeus, és da 
opinião de que devemos recebê-los? Justifica.
Se tivesses a possibilidade de receber uma família de refugiados na tua casa, aceitarias? Se 
sim, o que farias para que eles gostassem de viver em Mangualde? Se não, porquê?

Apresenta-se o seguinte artigo Refugiados ucranianos partilham as suas histórias angustiantes, 
da National Geographic, para contextualizar a situação apresentada e suportar a discussão.

Solicita-se aos alunos que resolvam os problemas do guião do aluno.

Conclusão da atividade

Os alunos apresentam a toda a turma os seus marcadores no Google Earth, assim como os 
resultados obtidos na resolução do problema matemático.

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.natgeo.pt/historia/2022/03/refugiados-ucranianos-partilham-as-suas-historias-angustiantes
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Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Saber científico, técnico e tecnológico

Os alunos compreendem processos e 
fenómenos científicos e tecnológicos, 
colocam questões, procuram 
informação e aplicam conhecimentos 
adquiridos na tomada de decisão 
informada, entre as opções possíveis.

Utilização do Google Earth para executar 
diferentes tarefas como medir, inserir 
marcadores e imagens, etc.

Os alunos trabalham com recurso a 
materiais, instrumentos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Localizar, no planisfério ou no globo 
terrestre, as principais formas físicas 
da superfície da Terra (continentes, 
oceanos, cadeias montanhosas, rios, 
florestas, desertos).

Utilização do Google Earth para 
executar diferentes tarefas como 
identificar rios, montanhas, países, etc.

Identificar alguns Estados Europeus, 
localizando-os no mapa da Europa.

Compreender e usar a regra para calcular o 
produto de um número por 10, 100 e 1000. 

Resposta dos alunos à questão 2.2. do 
Guião do Aluno

Tabela 4 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– explorando a Europa com o Google Earth

rEFERÊNCIAS bIBLIOGRÁFICAS

Mvs.gov.ua. 2022). Ukrainian refugees from 2022, crossing into Poland. Acedido em https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukrainian_refugees_from_2022,_crossing_into_Poland.jpg em 
30 de junho de 2022
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National Geographic. (2022). Refugiados ucranianos partilham as suas histórias angustiantes. 
Acedido em https://www.natgeo.pt/historia/2022/03/refugiados-ucranianos-partilham-as-suas-
historias-angustiantes em 30 de junho de 2022

Operational Data Portal. (2022). Ukraine refugee situation. Acedido em https://data.unhcr.org/en/
situations/ukraine em 30 de junho de 2022

Parlamento Europeu. (2022). A resposta da União Europeia à crise de refugiados da Ucrânia. 
Acedido em https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/world/20220324STO26151/a-
resposta-da-ue-a-crise-de-refugiados-da-ucrania em 30 de junho de 2022
Referências Bibliográficas (títulos a itálico):

Guião do aluno

Parte I – Bandeiras e o Google Earth

A tarefa seguinte consiste na colocação de marcadores com bandeiras de países no Google Earth. 
Observa com atenção as bandeiras que se encontram dentro da pasta “Bandeiras” que está no 
ambiente de trabalho do teu computador e executa as seguintes instruções com a ajuda da professora.

Iniciar a aplicação Google Earth.

Clicar no “marcador” amarelo.
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Arrastar com o rato o marcador para o país pretendido e escrever o respetivo nome.

Adicionar imagem da bandeira ao marcador - Procurar e selecionar a bandeira pretendida 
dentro da pasta “Bandeiras” que se encontra no ambiente de trabalho.
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Exemplo da bandeira de Portugal.

Repete o mesmo procedimento para as restantes bandeiras que se encontram dentro da pasta.

Parte II – Refugiados oriundos da Ucrânia

A Irina e a Sattennik são irmãs. Habitam na Ucrânia e desejam migrar para  um país europeu 
para fugir à guerra.

A Irina prefere viver num país do norte da Europa, com muita neve para patinar e brincar. A Sattennik 
prefere os países do sul da Europa, com praias de areia dourada e mais calor.

Olharam para o mapa da Europa e selecionaram os países onde gostariam de viver.

A Irina selecionou quatro países do Norte e a Sattennik selecionou dois países do Sul.

Com a ajuda do Google Earth, identifica os países que cada uma das irmãs poderá ter 
escolhido. Regista na tabela seguinte os nomes desses países.

Irina Sattenik
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Imagina que as irmãs vêm viver para um dos países que a Sattenik selecionou.

Determina a distância entre uma cidade específica da Ucrânia e uma cidade específica do 
país de destino, usando o Google Maps.

Assumindo que as irmãs se deslocaram de carro entre estas cidades, e que este consome em 
média 7 litros de gasolina por cada 100 km, calcula a quantidade de gasolina em litros que 
têm de armazenar para realizar toda a viagem.

Anexo

A resposta da União Europeia à crise de 
refugiados da Ucrânia

A invasão russa da Ucrânia forçou milhões de 
pessoas a abandonarem as suas casas. Saiba 
o que a UE faz para os ajudar e gerir as suas 
fronteiras externas.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, criou uma das maiores crises humanitárias 
da História recente da Europa, com a guerra em curso a provocar um número crescente de vítimas, 
destruição e deslocamentos dentro e fora das fronteiras da Ucrânia.

A população civil da Ucrânia está a ser sujeita a bombardeamentos e violência, com milhões de 
pessoas que tiveram se deslocar, quer no interior do país, quer para Estados vizinhos - sobretudo 
para a Polónia, mas também para a Roménia, a Eslováquia, a Hungria e a Moldávia. Estima-se 
que 90% dessas pessoas sejam mulheres e crianças, as quais incorrem maior risco de violência e 
abusos, incluindo o tráfico de seres humanos, contrabando e adoção ilegal.

Texto adaptado de Parlamento Europeu (2022). A resposta da União Europeia à crise de refugiados da 
Ucrânia. Acedido em https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/world/20220324STO26151/
a-resposta-da-ue-a-crise-de-refugiados-da-ucrania em 6 de junho de 2022. Fotografia de Ministério 
de Assuntos Internos da Ucrânia, (2022). Ukrainian refugees from 2022, crossing into Poland. Acedido 
em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukrainian_refugees_from_2022,_crossing_into_Poland.
jpg em 7 de julho de 2022.

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/world/20220324STO26151/a-resposta-da-ue-a-crise-de-refugiados-da-ucrania
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/world/20220324STO26151/a-resposta-da-ue-a-crise-de-refugiados-da-ucrania
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukrainian_refugees_from_2022,_crossing_into_Poland




5.º ano de 
Escolaridade





5.º ANO

55

ReFLorestação da Serra 
de Santo António

Sobre a atividade

Nesta atividade, os alunos deslocam-
se à Serra de Santo António, uma zona 
fustigada por incêndios, para resolver 
problemas matemáticos em contexto, 
particularmente sobre áreas, mínimo 
múltiplo comum e o máximo divisor 
comum de uma parcela de terreno 
identificada para reflorestação. Após os 
cálculos, os alunos plantam arbustos no 
terreno, caracterizando a biodiversidade 
local e discutindo o papel da sociedade 
na conservação da natureza.

enquadramento curricular

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Raciocínio e resolução 
de problemas

Os alunos colocam e analisam questões 
a investigar, distinguindo o que se sabe 
do que se pretende descobrir. Definem 
e executam estratégias adequadas para 
investigar e responder às questões iniciais. 
Analisam criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas.

Pensamento crítico e 
pensamento criativo

Os alunos concetualizam cenários de 
aplicação das suas ideias e testam e 
decidem sobre a sua exequibilidade.

CN – Natureza

Caracterizar alguma da biodiversidade 
existente a nível local, regional e 
nacional, apresentando exemplos de 
relações entre a flora e a fauna nos 
diferentes habitats;

Formular opiniões críticas sobre 
ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância da 
sua preservação.

Duração: 1 manhã



Atividades STEM

56

Relacionamento interpessoal

Os alunos juntam esforços para atingir 
objetivos, valorizando a diversidade de 
perspetivas sobre as questões em causa, tanto 
lado a lado como através de meios digitais.

MAT - Números
 

Calcular perímetros e áreas de polígonos, 
por enquadramento ou por decomposição 
e composição de figuras planas.

Reconhecer múltiplos e divisores de 
números naturais, dar exemplos e 
utilizar as noções de mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos.

PRÉ REQUISITOS

Visitar o terreno da Serra de Santo António para verificar as condições para a plantação de 
medronheiros;

Garantir 5 arbustos por grupo para plantar na Serra de Santo António;  

Garantir um arbusto para oferecer a cada aluno para levar para casa;

Garantir transporte dos alunos da escola até à Serra de Santo António.

MATERIAIS

Computador com a aplicação Google Earth Pro instalada
1 tablet por grupo
Guião de atividade em Google Forms
Caderno diário de apoio
Placa identificativa do trabalho dos alunos
Odómetro
Cordel vermelho ou amarelo
Estacas de 30 cm
Utensílio agrícola para plantação
Água para rega
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Guião do professor

Atividades Prévias

Abordam-se os incêndios ocorridos na região de Mangualde no passado recente questionando os 
alunos sobre o tema e alguma história que gostassem de partilhar.

Questiona-se os alunos acerca do impacto dos incêndios para os animais, as plantas e os fungos, 
explorando as consequências para a biodiversidade.

Pergunta-se aos alunos se conhecem a Serra de Santo António e, a partir do computador da sala 
de aula, explora-se a zona com o Google Earth, verificando se existem áreas ardidas.

Distribui-se um computador por cada dois alunos e exploram-se algumas funcionalidades do 
Google Earth como:

Pesquisa de diferentes locais no planeta;
Zoom;
Medição de distâncias;
Cálculo de áreas e perímetros de polígonos.

Depois de explorarem estas funcionalidades do Google Earth, pede-se aos alunos que localizem a 
Serra de Santo António e observem zonas ardidas. Em seguida, apresenta-se a seguinte imagem 
e pede-se que observem as zonas assinaladas a vermelho. Nos respetivos computadores, solicita-
se que marquem e calculem o perímetro e a área de uma zona ardida. Informa-se os alunos que 
na próxima sessão a atividade realiza-se na Serra de Santo António.

Figura 9 - Zona ardida assinalada no Google Earth 
(Serra de Santo António - Mangualde)
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Introdução da atividade

No dia da saída de campo para a Serra de Santo António, divide-se a turma em grupos de 3 a 4 
alunos e distribuem-se tablets por cada um com o respetivo guião do aluno.

Desenvolvimento da atividade

Já no local, pede-se aos alunos para responderem ao guião do aluno até à questão n.º 4. Questiona-
se e monitoriza-se o trabalho de todos os grupos, formulando questões como:

Concordam com a afirmação apontada no ponto 1?
Que ações humanas têm um impacto negativo sobre a biodiversidade aqui na serra de Santo 
António?
Há ações humanas que podem ser consideradas positivas? Porquê?
A reflorestação contribui para o aumento da biodiversidade (plantas, animais, fungos)? 
Justifica a tua resposta referindo o meio envolvente onde te encontras.
Será que o medronheiro pode ser considerado uma espécie exótica na nossa região? Porquê?

Na questão 5 do guião do aluno os alunos devem usar o caderno diário, tornando explícito o 
raciocínio matemático usado na resolução do problema.

Figura 10 - Resolução do problema de matemática 
sobre plantação de árvores

Os alunos devem fazer um esboço da área a reflorestar, registando o seu perímetro e área. Pede-
se depois que troquem a resolução com outro grupo e a corrijam, dando feedback aos colegas.

Depois de validar todas as respostas dos grupos, inicia-se a plantação de medronheiros, quatro 
por grupo, na área identificada previamente. Para tal, com ajuda do docente, medem com ajuda 
do odómetro, o compasso (a distância entre pés), fazendo marcações no terreno com um utensílio 
agrícola. Devem observar com atenção o ponto 6 do guião e cumprir todos os passos indicados, 
fazendo um registo fotográfico com o tablet.
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Conclusão da atividade

Na sala de aula, corrige-se em grande grupo o Guião do Aluno, partilhando algumas das fotos 
tiradas pelos grupos.

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Raciocínio e resolução de problemas

Os alunos colocam e analisam questões 
a investigar, distinguindo o que se sabe 
do que se pretende descobrir.

Discussão em grande grupo sobre a 
área a reflorestar, como delimitar a 
mesma, medidas, espaçamento entre 
medronheiros a plantar, etc.

Definem e executam estratégias 
adequadas para investigar e responder 
às questões iniciais. 

Resolução da questão 5 do Guião do Aluno.
Analisam criticamente as conclusões 
a que chegam, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas.

Pensamento crítico 
e pensamento criativo

Os alunos concetualizam cenários de 
aplicação das suas ideias e testam e 
decidem sobre a sua exequibilidade.

Elaboração e discussão acerca dos 
esboços a criar pelos diferentes grupos 
sobre a área a reflorestar.

Relacionamento interpessoal

Os alunos juntam esforços para atingir 
objetivos, valorizando a diversidade 
de perspetivas sobre as questões em 
causa, tanto lado a lado como através 
de meios digitais.

Resolução do Guião do Aluno;

Plantação do medronheiro (envolvimento e 
ajuda de vários alunos em todas as etapas).
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Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Caracterizar alguma da biodiversidade 
existente a nível local, regional e 
nacional, apresentando exemplos de 
relações entre a flora e a fauna nos 
diferentes habitats;

Respostas ao questionamento oral 
formulado durante a resolução das 
questões 1, 2, 3, 4 e 5;

Respostas dos alunos às questões 
mencionadas anteriormente.

Formular opiniões críticas sobre 
ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância 
da sua preservação.

Calcular perímetros e áreas de polígonos, 
por enquadramento ou por decomposição 
e composição de figuras planas;

Resolução da questão 6 do Guião do Aluno.Reconhecer múltiplos e divisores de 
números naturais, dar exemplos e 
utilizar as noções de mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos.

Tabela 5 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– reflorestação da serra de Santo António

rEFERÊNCIAS bIBLIOGRÁFICAS

ICNF. (2022). BDG/areas_ardidas (Map server). Acedido em https://sigservices.icnf.pt/server/rest/
services/BDG/areas_ardidas/MapServer em 30 de junho de 2022

Guião do aluno

Agora que já te encontras na serra de 
Santo António, vais desfrutar do meio 
envolvente e observar atentamente 
possíveis interações entre os seres vivos 
e o seu meio. Vais perceber que o local 
onde te encontras foi, no passado recente, 
fustigado por um incêndio, causando 
perdas para a biodiversidade local. 
Depois de despenderes algum tempo 
a observar o local onde te encontras, 
com o teu grupo, encontra um espaço 
agradável (sombra, banco, espaço verde) 
para responder às seguintes questões.
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A humanidade é uma das responsáveis pela diminuição da biodiversidade vegetal no planeta. 
Partindo deste pressuposto responde às questões seguintes.

Identifica três exemplos de ações humanas que provoquem impactos negativos na 
biodiversidade vegetal. 

Discute com os teus colegas as ações apontadas e justifica as mesmas, tendo em conta 
possíveis impactos locais.

Apresenta três razões que justifiquem que a reflorestação é uma das medidas que contribui 
para a promoção de biodiversidade vegetal.

Das ações seguintes, seleciona as que consideras que podem promover o aumento da 
biodiversidade vegetal.

Criação de jardins botânicos
Controlo do uso de pesticidas e fertilizantes
Proteção de espécies em vias de extinção
Eliminação ou controlo de plantas invasoras
Promoção do uso de papel reciclado

Imagem de um exemplar da espécie Arbutus unedo 
(Bernard Dupont, Jardim Botânico UTAD, Flora Digital de Portugal)
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Sabias que o medronheiro é uma espécie de origem mediterrânica que está distribuída por 
todo o País, à exceção de habitats muito frios ou secos? Para além de apresentar resistência 
ativa a incêndios florestais, produz frutos comestíveis, bastante apreciados, usados na 
produção de licores e aguardentes.

O medronheiro será uma boa espécie para reflorestar a zona onde te encontras? Justifica 
a tua resposta remetendo a mesma para a importância do medronheiro não apenas para o 
local, mas também para a sociedade.

O medronheiro é uma espécie autóctone porque… (seleciona a opção correta)

… é nativa de Portugal
… porque é nativa de outro país
… é uma planta de folha caduca

Como já tiveste oportunidade de observar, o local onde te encontras foi fustigado por um 
incêndio. Como sabes, estes são responsáveis pela destruição da flora no nosso país. Para 
ajudar a mitigar este problema, hoje vais efetuar uma plantação de medronheiro, iniciando o 
processo de reflorestação desta área ardida. Antes de começares a plantar, tens de efetuar 
alguns cálculos e medições tendo em conta os seguintes dados:

 
Perímetro total da área de terreno a reflorestar: 100 metros;

Comprimento de um dos quatro lados: 30 metros
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Calcula a medida da largura da área a reflorestar. Com o odómetro, a partir de um dos vértices 
da área ardida, percorre o perímetro, colocando uma estaca em cada vértice.
Calcula a área do terreno delimitado para a plantação de medronheiros.
Calcula o n.º de medronheiros que se podem plantar na fração de terreno, sabendo que o 
compasso aconselhado é de 4 metros.

Etapas para plantar o medronheiro... (assinala com um X sempre que cumprires uma 
determinada etapa)

Marcar com estacas e com o cordel uma linha de plantação, respeitando o compasso de 4 m;

Abrir um buraco com ferramenta adequada com cerca de 30 cm de profundidade e largura;

Colocar no interior do buraco um medronheiro;

Cobrir com terra (solo) metade do buraco;

Colocar água até encharcar a terra e esperar tempo suficiente para a água se infiltrar;

Colocar novamente terra até tapar todo o buraco;

Regar novamente o medronheiro;

Colocar por cima da terra (solo) remexida matéria orgânica em decomposição;

Colocar uma placa identificativa da atividade realizada.

NOTA: Guião criado em formato digital para facilmente conseguirem responder no espaço exterior

https://forms.gle/K489hiCfF6iaPstk6
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Escolhas conscientes 
no supermercado

Sobre a atividade

Partindo do Prato: Alimentação 
Saudável, os alunos exploram diferentes 
opções de alimentos para a elaboração 
de refeições, selecionando alimentos 
para compor refeições saudáveis 
para o pequeno-almoço, almoço e 
lanche, usando um descodificador de 
rótulos. Nesta atividade, os alunos são 
acompanhados por um nutricionista 
que questiona as opções tomadas 
pelos diferentes grupos de trabalho, 
registadas numa folha de cálculo.

enquadramento curricular

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Informação e comunicação

Avaliam e validam a informação recolhida, 
cruzando diferentes fontes, para testar a 
sua credibilidade.

Organizam a informação recolhida 
de acordo com um plano, com vista à 
elaboração e à apresentação de um novo 
produto ou experiência.

Os alunos apresentam e explicam 
conceitos em grupos, apresentam ideias 
e projetos diante de audiências reais, 
presencialmente ou a distância. Expõem o 
trabalho resultante das pesquisas feitas, 
de acordo com os objetivos definidos, junto 
de diferentes públicos, concretizado em 
produtos discursivos, textuais, audiovisuais 
e/ou multimédia, respeitando as regras 
próprias de cada ambiente.

CN – Processos vitais 
comuns aos seres vivos

Relacionar a existência dos nutrientes 
com a função que desempenham no 
corpo humano […];

Elaborar algumas ementas equilibradas 
e discutir os riscos e os benefícios dos 
alimentos para a saúde humana;
Interpretar informação contida em rótulos 
de alimentos familiares aos alunos;

Duração: 2 HORAS
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Raciocínio e resolução de problemas

Analisam criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas.
Os alunos generalizam as conclusões de 
uma pesquisa, criando modelos e produtos 
para representar situações hipotéticas ou 
da vida real.

Relacionamento interpessoal

Os alunos juntam esforços para atingir 
objetivos, valorizando a diversidade de 
perspetivas sobre as questões em causa, 
tanto lado a lado como através de meios 
digitais. Desenvolvem e mantêm relações 
diversas e positivas entre si e com os 
outros (comunidade, escola e família) em 
contextos de colaboração, cooperação e 
interajuda.

MAT - Organização e 
tratamento de dados

 
Recolher, organizar e representar dados 
recorrendo a tabelas de frequência 
absoluta e relativa, […], e interpretar a 
informação representada.

Resolver problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados e utilizar 
medidas estatística (média, moda e 
amplitude) para os interpretar e tomar 
decisões.

Comunicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, utilizando linguagem própria 
da estatística, baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados.

PRÉ REQUISITOS

Solicitar a um supermercado a realização de uma visita de estudo

Convidar um nutricionista a acompanhar toda a atividade

Preparar uma folha de cálculo para registo

Materiais
Folha de cálculo
Descodificador de rótulos
5 Tablets/computadores
Balança
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Guião do professor

Atividades Prévias

Previamente, explora-se o “Prato: Alimentação Saudável”, nomeadamente as proporções de 
diferentes tipos de alimentos, nutrientes e as suas funções no organismo. Discutem-se questões 
relacionadas com a alimentação saudável:

O que se entende por alimentação saudável? No teu dia-a-dia alimentas-te de forma saudável?
Para ser considerada saudável, a alimentação deve ser variada. Concordas com a afirmação? 
Explica porquê.
Existe alguma relação entre as calorias ingeridas diariamente e uma alimentação saudável?

Introdução da atividade

Divide-se a turma em grupos de 4 alunos e explicam-se as tarefas a realizar no supermercado: 
escolher alimentos para um pequeno-almoço, almoço e lanche saudável e analisar as embalagens 
da zona da fruta e legumes.

Desenvolvimento da atividade

Os responsáveis do supermercado recebem os alunos à entrada do mesmo e explicam o seu 
funcionamento.

De seguida, os alunos deslocam-se para uma sala onde se explicam as tarefas a realizar dentro 
do supermercado, distribuindo-se todos os materiais necessários à sua realização. Com suporte 
a alguns alimentos disponíveis no supermercado como, por exemplo, pacote de leite e batata 
frita, o nutricionista convidado para acompanhar esta atividade apresenta, explora e discute o 
descodificador de rótulos.

Figura 11 - Descodificador de rótulos
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Apresenta-se aos alunos a folha de cálculo criada para servir de suporte à atividade. Pede-se 
aos alunos que circulem pelo supermercado com uma cesta para recolher os alimentos de entre 
duas opções apresentadas para cada refeição. os alunos devem selecionar a opção mais saudável 
tendo por base o descodificador de rótulos.

Figura 12 - Folha de cálculo de suporte à realização da atividade

O nutricionista e as docentes acompanham os diferentes grupos e discutem as opções a selecionar, 
questionando os alunos sobre outros produtos disponíveis no supermercado.

A folha de cálculo permite também a recolha de informação sobre as embalagens dos alimentos. 
Na zona das frutas e legumes, os alunos devem recolher informação sobre:

Designação
Rubrica
Tipo de material da embalagem
Massa da embalagem em gramas
Estimativa de unidades expostas
Total da massa das embalagens expostas

Figura 13 - Exemplo de produtos a inserir na folha de cálculo

Nesta tarefa, um responsável pelo supermercado apoia os grupos no preenchimento da folha de cálculo.
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Em sala de aula e com auxílio do nutricionista, os diferentes grupos partilham as experiências, 
aprendizagens adquiridas e os resultados das obtidos através da recolha e análise de dados.

Promove-se a discussão entre os grupos, comparando resultados e solicitando justificações do ponto 
de vista nutricional e de desenvolvimento sustentável no que toca à redução de produtos embalados.

Conclusão da atividade

Entrega-se o guião do aluno e solicita-se a sua resolução individual, corrigindo-o no final em 
grande grupo.

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Informação e comunicação

Organizam a informação recolhida 
de acordo com um plano, com vista à 
elaboração e à apresentação de um 
novo produto ou experiência.

Recolha e organização de dados sobre 
packaging e informação nutricional de 
diferentes produtos através da folha de 
cálculo.

Os alunos apresentam e explicam 
conceitos em grupos, apresentam 
ideias e projetos diante de audiências 
reais, presencialmente ou a distância. 

Em grande grupo, os alunos apresentam 
os resultados da recolha e análise de 
dados. Cada grupo deverá criticar as 
diferentes opções dos colegas;

Discussão com o nutricionista das 
diferentes opções de pequeno-almoço, 
almoço e lanche escolhidos.

Expõem o trabalho resultante das 
pesquisas feitas, de acordo com os 
objetivos definidos, junto de diferentes 
públicos, concretizado em produtos 
discursivos, textuais, audiovisuais e/
ou multimédia, respeitando as regras 
próprias de cada ambiente.

Raciocínio e resolução de problemas

Analisam criticamente as conclusões 
a que chegam, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas.
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Relacionamento interpessoal

Os alunos juntam esforços para atingir 
objetivos, valorizando a diversidade 
de perspetivas sobre as questões em 
causa, tanto lado a lado como através 
de meios digitais.

Realização da atividade de grupo no 
supermercado.

Desenvolvem e mantêm relações 
diversas e positivas entre si e com 
os outros (comunidade, escola e 
família) em contextos de colaboração, 
cooperação e interajuda.

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

CN - Processos vitais comuns 
aos seres vivos

Relacionar a existência dos nutrientes 
com a função que desempenham no 
corpo humano […].

Resposta à questão 2.1 do Guião do Aluno.

Elaborar algumas ementas equilibradas 
e discutir os riscos e os benefícios dos 
alimentos para a saúde humana.

Resposta à questão 2;

Discussão em grande grupo acerca da 
mesma, bem como com o nutricionista.

Interpretar informação contida em rótulos 
de alimentos familiares aos alunos.

Análise de diferentes produtos 
disponíveis no supermercado com 
recurso ao descodificador de rótulos.

MAT - Organização e 
tratamento de dados

Recolher, organizar e representar dados 
recorrendo a tabelas de frequência 
absoluta e relativa, […], e interpretar a 
informação representada.

Preenchimento da folha de cálculo 
com informações sobre packaging e 
nutricionais dos produtos escolhidos.

Resolver problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados 
em contextos familiares variados e 
utilizar medidas estatística (média, 
moda e amplitude) para os interpretar 
e tomar decisões.

Recolha e organização de dados sobre 
packaging através da folha de cálculo
Resposta à questão 2, da parte II, do 
Guião do Aluno.

Comunicar raciocínios, procedimentos 
e conclusões, utilizando linguagem 
própria da estatística, baseando-se nos 
dados recolhidos e tratados.

Discussão sobre as diferentes opções 
escolhidas (pequeno-almoço, almoço e 
jantar) do ponto de vista nutricional e dos 
custos associados com o nutricionista.

Tabela 6 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– escolhas conscientes no supermercado
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Guião do aluno

Hoje tiveste oportunidade de observar e analisar uma grande diversidade de produtos alimentares 
que consomes no teu dia-a-dia. Analisaste diferentes opções para um pequeno-almoço, almoço 
e lanche saudáveis, usaste um descodificador de rótulos para descobrir qual é “o alimento 
mais saudável”, verificaste os nutrientes que compõem os diferentes alimentos e estimaste a 
quantidade de embalagens de certos alimentos. Lê as questões seguintes, responde às mesmas 
e torna-te um cidadão mais informado em termos alimentares!

Parte I

Descreve uma boa opção para um pequeno-almoço saudável. Justifica.

Faz uma estimativa de custos desse pequeno-almoço saudável.

Descreve uma boa opção para um almoço saudável. Justifica a tua opção e compara-a com 
o do Prato: Alimentação Saudável.
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Copyright © 2011 Harvard University Para mais informações sobre o Prato: 
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Chan School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org 
and Harvard Health Publications, health.harvard.edu

Quais são os nutrientes do almoço saudável que escolheste? Qual é a função de cada um deles?

Qual é a estimativa de custos desse almoço?

Descreve uma boa opção para um lanche saudável. Justifica.

Qual é a estimativa de custos desse lanche?

Apresenta em grande grupo os teus resultados para as três refeições do dia analisadas.
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Parte II

Na visita ao supermercado tiveste oportunidade de observar diversos produtos cujas embalagens 
se tornarão resíduos. Este é um problema quando pensamos na escala que poderá atingir e a 
poluição que originará. Será este um problema com solução? Responde às questões seguintes e 
discute com o teu professor as propostas a apresentar.

Depois de analisares os diferentes produtos na zona das frutas e legumes, calcula a massa 
de embalagens (resultante de estimativas totais) usadas durante um mês e durante um ano.

Propõe alternativas à venda dos produtos analisados tendo em conta a redução do número 
de embalagens.
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Porque treme a Terra nos Açores? Da crise 
sismovulcânica de SãO Jorge ao carbono azul

Sobre a atividade

Nesta atividade exploram-se conteúdos 
relacionados com a temática dos sismos, 
partindo de uma problemática real – A 
crise sismovulcânica nos Açores (São 
Jorge) em abril de 2022. A atividade 
vulcânica é também responsável pela 
libertação de gases como o dióxido 
de carbono, pelo que se desafiará os 
alunos a explorar e analisar formas 
de sequestrar este gás com recurso à 
agricultura do carbono azul. Com vista 
a garantir uma melhor articulação das 
diferentes aprendizagens, bem como 
um apoio adequado às diferentes 
dificuldades que surjam, realiza-se esta 
atividade em regime de coadjuvação 
com docentes de CN, FQ e MAT.

eNQUADRAMENTO CURRICULAR

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Raciocínio e Resolução 
de problemas

Os alunos colocam e analisam questões 
a investigar, distinguindo o que se sabe 
do que se pretende descobrir. Definem 
e executam estratégias adequadas para 
investigar e responder às questões iniciais. 
Analisam criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas.

Os alunos generalizam as conclusões de 
uma pesquisa, criando modelos e produtos 
para representar situações hipotéticas ou 
da vida real. Testam a consistência dos 
modelos, analisando diferentes referenciais 
e condicionantes.

CN - Consequências da 
dinâmica interna da terra

Distinguir hipocentro de epicentro sísmico 
e intensidade de magnitude sísmica.

Discutir medidas de proteção de bens 
e de pessoas, antes, durante e após um 
sismo, bem como a importância da ciência 
e da tecnologia na previsão sísmica.

Explicar a distribuição dos sismos e 
dos vulcões no planeta Terra, tendo em 
conta os limites das placas tectónicas.

Duração: 1 mANHÃ
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Pensamento crítico 
e Pensamento criativo

Os alunos observam, analisam e discutem 
ideias, processos ou produtos centrando-se 
em evidências.

Os alunos concetualizam cenários de 
aplicação das suas ideias [...].

Avaliam o impacto das decisões adotadas.

FQ - Transformações
 físicas e químicas

 
Identificar, laboratorialmente e no dia a 
dia, transformações químicas através da 
junção de substâncias, por ação mecânica, 
do calor, da luz, e da eletricidade.

MAT - Tratamento de dados

Analisar e interpretar informação 
contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais 
adequadas (mediana, média, moda) 
e reconhecer o seu significado no 
contexto de uma dada situação.

Capacidades matemáticas 

Resolução de problemas 

Processo - Reconhecer e aplicar as etapas 
do processo de resolução de problemas.
Aplicar ideias matemáticas na resolução de 
problemas de contextos diversos (outras 
áreas do saber, realidade, profissões).
Reconhecer a presença de funções de 
proporcionalidade direta em situações, 
estudadas noutras disciplinas, 
estabelecendo conexões matemáticas 
entre temas matemáticos e com outras 
áreas do saber.

pRÉ REQUISITOS

Preparação de Power BI com dados sobre os sismos nos Açores durante a crise sismovulcânica a 
partir do site do IPMA
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mATERIAIS

Material de laboratório:
Dicromato de amónia
Açúcar
Sal
Limalha de ferro
Fósforo
“Cone de vulcão”

8 computadores e 8 tablets
Ficheiro KMZ com dados do sismo de Sumatra
Ficheiro Power Bi
Vídeo da RTP sobre situação sísmica nos Açores

gUIÃO DO PROFESSOR

Introdução da atividade

Apresenta-se a situação sísmica atual dos Açores a partir do vídeo da RTP Açores de 21 de março de 
2022, “Sismos em S. Jorge são de origem tectónica”.

Apresenta-se a localização da ilha no Google Earth e realizam-se algumas medições como, por 
exemplo, a distância até Mangualde.

Figura 15 - Imagem do Google Earth da Ilha de São Jorge

https://www.rtp.pt/acores/local/sismos-em-sao-jorge-sao-de-origem-tectonica-video_75423
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Discute-se com os alunos a situação formulando questões como:

Após visualização do vídeo anterior, explica por palavras tuas o que poderá significar 
“magnitude de um sismo”.
A magnitude dos sismos ocorridos é suficiente para causar danos nas habitações? Os danos 
serão iguais em habitações diferentes?
O que é que os valores de dióxido de carbono no solo permitem perceber?
O número (frequência) de sismos aumentou nos últimos dias do período referido no vídeo? E 
a sua magnitude, como tem variado?
Caso ocorra uma erupção vulcânica e se verifique uma grande libertação de CO2, será possível 
“sequestrar”/“capturar” este gás? 

Figura 16 - Guião e Google Earth

Entrega-se o Guião do Aluno e explora-se a situação de partida. Formulam-se questões como:

Como se designa a situação que está a ocorrer na ilha de São Jorge? Quais são as suas causas? 
Porque é que é preocupante?
Qual foi a maior magnitude registada até agora?
Depois de lerem o texto introdutório, conseguem explicar o que é a “magnitude” e a 
“intensidade” de um sismo? (informam-se os alunos que a 1.ª questão do Guião do Aluno 
remete para pesquisas sobre estes conceitos e que no momento da resolução dessa questão, 
será validada a resposta).

Desenvolvimento da atividade

Após leitura da situação de partida, criam-se quatro grupos e solicita-se que realizem as tarefas 
propostas no Guião do Aluno. Os grupos podem iniciar a realização das atividades propostas no guião 
do aluno do guião do aluno em pontos diferentes.
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Ponto A – CN 

Neste ponto pretende-se que os alunos realizem pesquisas relacionadas com os termos “magnitude” 
e “intensidade” de um sismo.

Na questão 2 do guião do aluno, relativa ao ponto A, pede-se aos alunos que abram o ficheiro KMZ 
com dados do sismo de Sumatra e analisem:

o local do epicentro;
a magnitude do sismo de Sumatra;
o número de mortes na Indonésia e em locais mais distantes;
a distância entre o epicentro e, por exemplo, o Sri Lanka, relacionando-a com o número de mortes.

Ponto B1 – FQ 

Discute-se com os alunos a relação entre o CO2  e o efeito de estufa, fazendo referência ao texto introdutório.

Discutem-se com os alunos os valores de libertação deste gás no vulcão de Cumbre Vieja, nas 
ilhas Canárias.

Explora-se a equação de palavras relacionada com o processo de sequestro de CO2 nos oceanos.

Ponto B2 – FQ e CN

Figura 17 -  Atividade prática relacionada como a simulação de uma erupção vulcânica

Solicita-se a cada grupo que realize a atividade prática no exterior da sala de aula. Um dos alunos 
do grupo lê a informação apresentada no ponto B2 do guião do aluno.

Com o material adequado, pede-se a dois/três alunos para executarem a atividade com apoio da 
professora. Os restantes alunos registam os resultados.

A professora pode explorar o conceito de termólise, simulando uma erupção vulcânica apenas com 
dicromato de amónia e uma fonte de calor.
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Depois de regressarem à sala de aula, discutem-se as conclusões registadas.

Ponto C1 – MAT 

Com suporte ao PowerBi, exploram-se dados referentes à magnitude e profundidade do foco ou 
hipocentro dos sismos ocorridos nos Açores até ao momento.

Figura 18 - Dados sobre magnitude e profundidade do foco 
relacionadas com ocorrências sísmicas nos Açores

Pede-se aos alunos que analisem os dados apresentados no PowerBi a partir dos seus computadores. 
Formulam-se questões de interpretação dos dados utilizando os filtros existentes e que realizem 
diferentes cálculos como, por exemplo, a média e a moda da magnitude sísmica nos últimos 5 dias.

Ponto C2 – MAT  

Informa-se os alunos que o estudo da utilização de algas marinhas para o sequestro de CO2 é uma 
área de investigação recente, com o surgimento de novos estudos, novas empresas tecnológicas 
(“start-ups”) e linhas de financiamento bancário.

Em função dos dados facultados, pede-se aos alunos que calculem a quantidade de algas secas que 
será necessário produzir para se garantir o sequestro de determinado valor de CO2 (ver atividade 
no Guião do Aluno - ponto C2).

Conclusão da atividade

Para concluir a atividade, sugere-se aos alunos que escrevam um texto informativo, apresentando 
razões com base nos cálculos efetuados, sobre a agricultura de carbono azul para apresentar ao 
município de Mangualde, de forma dar a conhecer algumas oportunidades para o desenvolvimento 
da economia local.

Os alunos devem mobilizar conhecimentos relacionados com a importância das algas ao nível do 
sequestro de CO2, bem como da utilização destas para outros fins como, por exemplo, fertilizantes 
e rações para animais.
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Atividade de extensão

Modelar um plano de evacuação dos locais mais afetados com suporte ao InoBot.
Usar o InoBot/Scratch para simular a deslocação de um barco entre diferentes ilhas.
Analisar as rotas marítimas habituais e a localização dos portos.

As atividades de extensão apresentadas permitem explorar triângulos e estabelecer conjeturas sobre 
as medidas dos ângulos e os comprimentos dos lados opostos, recordar a soma das amplitudes 
dos ângulos internos de um triângulo e estabelecer uma relação entre um ângulo externo de um 
triângulo e a somas das amplitudes dos ângulos internos não adjacentes a esse ângulo.

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Raciocínio e Resolução de problemas 

Os alunos colocam e analisam questões 
a investigar, distinguindo o que se sabe 
do que se pretende descobrir. 

Resolução do ponto A do Guião do Aluno.

Definem e executam estratégias 
adequadas para investigar e responder 
às questões iniciais. 

Resolução do ponto B1 do Guião do Aluno.

Analisam criticamente as conclusões 
a que chegam, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas.

Resolução de parte das conclusões do 
Guião do Aluno.

Pensamento crítico 
e pensamento criativo

Os alunos observam, analisam 
e discutem ideias, processos ou 
produtos centrando-se em evidências.

Realização da atividade prática - 
simulação da erupção de um vulcão;

Resolução do ponto B1 do Guião do Aluno.

Os alunos concetualizam cenários de 
aplicação das suas ideias [...].

Respostas dos alunos à alínea b das 
conclusões do Guião do Aluno.
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Avaliam o impacto das decisões adotadas.
Resolução das questões: 2 a) do ponto B1 e 
alínea b das conclusões do Guião do Aluno

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Discutir medidas de proteção de bens 
e de pessoas, antes, durante e após um 
sismo, bem como a importância da ciência 
e da tecnologia na previsão sísmica.

Questionamento oral sobre o vídeo;

Questão 1.3 e 1.4 do ponto A do Guião 
do aluno.

Explicar a distribuição dos sismos e 
dos vulcões no planeta Terra, tendo em 
conta os limites das placas tectónicas.

Discussão em grande grupo partindo da 
observação da localização dos Açores 
com recurso ao Google Earth.

Identificar, laboratorialmente e no dia a 
dia, transformações químicas através da 
junção de substâncias, por ação mecânica, 
do calor, da luz, e da eletricidade.

Realização da atividade prática - 
simulação de um vulcão em erupção.

Analisar e interpretar informação 
contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas 
mais adequadas (mediana, média, 
moda) e reconhecer o seu significado 
no contexto de uma dada situação.

Resolução do ponto C1 do Guião do Aluno.

Resolução de problemas 

Processo - Reconhecer e aplicar as etapas 
do processo de resolução de problemas.

Resolução do ponto C1 do Guião do Aluno.

Aplicar ideias matemáticas na 
resolução de problemas de contextos 
diversos (outras áreas do saber, 
realidade, profissões).

Resolução da parte das conclusões do 
Guião do Aluno.

Reconhecer a presença de funções de 
proporcionalidade direta em situações, 
estudadas noutras disciplinas, 
estabelecendo conexões matemáticas 
entre temas matemáticos e com outras 
áreas do saber.

Resolução de propostas apresentadas em 
C2 e na alínea a das conclusões do Guião 
do Aluno.

Tabela 7 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– porque a Terra treme nos Açores?
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Guião do aluno

Morro pelado na ilha de S. Jorge

O sismo mais energético, desde o início da crise, teve uma magnitude de 4,1 na escala de Richter.

O CIVISA (Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores) afirmou este domingo 
que São Jorge, nos Açores, continua a registar uma sismicidade “muito acima” do que é 
“considerado normal”, apesar da “acalmia” nos abalos sentidos, reiterando que “todos os cenários 
estão em cima da mesa”.

A coordenadora das operações do CIVISA em São Jorge reiterou que desde 19 de março, início da 
crise, que o registo sísmico está “muito acima do que é considerado normal”, mesmo “comparando 
com toda a sismicidade do resto do arquipélago”.

“No total, desde o início da crise, temos então 26.348 sismos registados e um total de 225 sismos 
sentidos. As profundidades continuam naquela gama entre os 7 e os 13 quilómetros, como tem 
vindo a ser reportado”, acrescentou.

Segundo disse, “todos os cenários” continuam em “cima da mesa”, como a possibilidade da 
ocorrência de uma erupção vulcânica ou de um sismo de maior magnitude.

Cerca de 2500 pessoas já saíram do concelho das Velas, centro da crise sísmica, das quais 1500 
por via aérea e marítima, e as restantes para o concelho vizinho da Calheta, considerado mais 
seguro pelos especialistas.

https://cnnportugal.iol.pt/acores/sismo-acores/tres-sismos-sentidos-pela-populacao-em-sao-jorge-nas-ultimas-24-horas/20220402/62482e9d0cf21847f0b4fc0a
https://cnnportugal.iol.pt/acores/sismos/quase-25-mil-eventos-registados-na-ilha-de-sao-jorge-desde-19-de-marco-221-foram-sentidos-pela-populacao/20220401/62470bb90cf2cc58e7eba1c4
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Retirado e adaptado de CNN Portugal. (2022). Sismicidade em São Jorge 
continua acima do normal apesar da “acalmia”. Nas últimas 24horas, 

registaram-se 603 sismos. acedido a 5 de abril de 2022

A situação que se vive atualmente nos Açores exige um conhecimento de diferentes áreas para 
que se possa acompanhar e intervir, por exemplo, em caso de evacuação. Esta situação requer, 
também, uma especial atenção à libertação de CO2, dado que se trata de um gás de efeito estufa 
que contribui para o aquecimento global. Atualmente, uma das áreas que está a ser amplamente 
investigada para atenuar este problema é a produção de algas para o sequestro de CO2.

Ao longo da manhã assumirás o papel de um cientista para conhecer mais sobre sismos e vulcões 
e estudar soluções que permitam mitigar as alterações climáticas.

Ponto A

Tendo em conta a crise sismovulcânica que teve início em março, na ilha de São Jorge, responde 
às seguintes questões.

Efetua uma pesquisa, no manual escolar e/ou na internet, e explica o significado da expressão 
“uma magnitude de 4,1 na escala de Richter” retirada do texto.

Qual é a causa ou causas prováveis do elevado número de sismos que se tem verificado nos Açores?

Muitos dos sismos não são sentidos pela população. Explica como sabemos da sua ocorrência.

Uma crise sísmica como esta pode estar associada a uma eminente crise vulcânica. Explica 
como é feita a monitorização de um vulcão ativo e qual é a importância dessa monitorização.

https://cnnportugal.iol.pt/sismos-acores/sismicidade-em-sao-jorge-continua-acima-do-normal-apesar-da-acalmia-nas-ultimas-24-horas-registaram-se-603-sismos/20220403/6249aa800cf2cc58e7ebe500
https://cnnportugal.iol.pt/sismos-acores/sismicidade-em-sao-jorge-continua-acima-do-normal-apesar-da-acalmia-nas-ultimas-24-horas-registaram-se-603-sismos/20220403/6249aa800cf2cc58e7ebe500
https://cnnportugal.iol.pt/sismos-acores/sismicidade-em-sao-jorge-continua-acima-do-normal-apesar-da-acalmia-nas-ultimas-24-horas-registaram-se-603-sismos/20220403/6249aa800cf2cc58e7ebe500
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Sismo de Sumatra – abre o ficheiro KMZ “Sumatra 2004” e analisa o impacto do sismo ocorrido no 
que se refere ao número de mortes em locais distantes como Sri Lanka, Maldivas, Seychelles e outros. 
Verifica a distância entre o epicentro do sismo de Sumatra e os locais mencionados.

Imaginando que ocorreria um sismo de magnitude semelhante nos Açores, qual seria o 
provável impacto em Portugal continental? Explica a tua resposta.

Ponto B1 

Como tiveste oportunidade de ouvir no vídeo da RTP apresentado no início da sessão, existe 
uma equipa responsável por realizar medições de dióxido de carbono (CO2) no solo. Esta é uma 
substância essencial à vida na Terra, tendo também uma responsabilidade direta no efeito de 
estufa do planeta. É, também, um motivo de preocupação para a comunidade científica, dado que 
a elevada concentração de CO2 na atmosfera provoca graves desequilíbrios no clima. Tal acontece 
porque o CO2 é o gás do efeito estufa que mais contribui para o aquecimento global. Esta situação 
tem merecido a atenção de vários cientistas que têm estudado formas de mitigar este problema 
através do sequestro de CO2 e sua transformação em soluções de energia limpa.

Abre as seguintes notícias no teu computador/tablet:

CO2 vira combustível líquido com sistema de baixo custo

O oceano e o sequestro de carbono: aproveitando o potencial de captura de carbono do oceano

Tendo em conta essas notícias, responde às questões seguintes:

A) De que forma a intervenção humana pode contribuir para mitigar a elevada concentração 
de CO2 na atmosfera?

https://www.ecycle.com.br/aquecimento-global/
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sistema-baixo-custo-transformar-co2-combustivel&id=010125170608#.YksFfyiZPSI
https://docs.google.com/document/d/1CHIMeKA3-6HaC1eLdkA0NtsoGiMduqU642JdBcVMrIw/edit
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B) Qual é a importância dos oceanos para o sequestro de CO2 (carbono azul)?

Agora que já sabes qual é a importância dos oceanos para o sequestro de dióxido de carbono 
(CO2), nomeadamente que as microalgas (fitoplâncton) e as macroalgas absorvem CO2 e libertam 
oxigénio através da fotossíntese, vamos analisar a seguinte equação de palavras relacionada com 
este processo:

água (l) + dióxido de carbono (g)                glucose (aq) + oxigénio (g)

Faz a leitura da equação de palavras.

Ponto B2

Como visualizado no vídeo apresentado no início da aula, uma crise sísmica pode culminar numa 
erupção vulcânica. Vais simular a erupção de um vulcão realizando uma atividade prática.

Materiais

Procedimentos

Coloca no cone uma camada de dicromato de amónia (aproximadamente uma colher e meia 
de sopa), açúcar, sal, limalha de ferro e 7 cabeças de fósforo, misturando tudo; 

Coloca uma última camada de dicromato de amónia (1 colher de sopa), e espeta até ao fundo 
do copo 8 fósforos, só com as cabeças à vista;

Lança um fósforo aceso para o interior do cone; 

Observa a “erupção” e regista os resultados, utilizando um esquema adequado.

A) Análise de resultados.

Dicromato de amónia;
Açúcar;
Sal;
Limalha de ferro;
Fósforo;
“Cone de vulcão”
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B) Conclusões (Inclui nas conclusões qual é o fator que desencadeou a reação).

Ponto C1 

Analisa com atenção os dados apresentados no PowerBi, relacionados com a magnitude e 
a profundidade de todos os sismos ocorridos nos Açores, no período de 19 de março a 18 
de abril de 2022.

Na tabela anterior conseguimos verificar que à profundidade de 27 km só houve uma ocorrência. 
É também possível confirmar que à profundidade de 8 km se registaram 29 sismos.

Quantos sismos tiveram o seu hipocentro à profundidade de 11 km?
 
 

Relaciona a profundidade do hipocentro com a possibilidade de ocorrência de danos à superfície.

Quais são as modas das duas variáveis em estudo?
 
 
 
 
De acordo com a informação obtida na questão anterior, terá ocorrido destruição de paisagem 
(derrocadas, queda de árvores,…)/construções humanas (queda de pontes, postes, edifícios…)? 
Justifica a tua resposta recorrendo aos dados do PowerBi. 

Calcula a média da magnitude dos sismos ocorridos em São Jorge, no período em análise.



7.º ANO

93

A média das magnitudes dos sismos no período considerado foi elevada ou baixa? Que 
importância deves atribuir a esta medida? O facto de o valor da média ser baixo pode deixar-nos 
tranquilos ou não? Justifica, atendendo à interpretação de média e ao conceito de magnitude.

Ponto C2

O CO2 é um dos gases libertados em erupções vulcânicas, sendo um dos principais responsáveis 
pelo efeito de estufa. Caso ocorresse, na sequência da atual crise sismovulcânica, uma erupção 
vulcânica em S. Jorge semelhante à de Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, com emissões médias 
diárias de 800 toneladas de CO2, que medidas de sequestro deste gás poderiam ser tomadas pelo 
governo regional dos Açores? Sendo os Açores um arquipélago, o oceano poderá ter um papel 
fundamental neste processo de sequestro, enquadrado numa estratégia de carbono azul.

Analisa os seguintes textos para responder às questões apresentadas.

O oceano e o sequestro de carbono: aproveitando o potencial de captura de carbono do oceano

O maior lago de crescimento de algas do mundo usa tecnologia baseada na natureza para 
capturar as emissões de CO2

Revisão do estado da tecnologia – Bioenergia de algas

Fertilização com algas

Produção de rações com algas reduzem as emissões de metano em 20%

Considera o seguinte valor de referência para sequestro de CO2 a partir de macroalgas frescas, 
obtido a partir da literatura:

1 kg de CO2 sequestrado por 10 kg de macroalga fresca

Se o vulcão de São Jorge estiver ativo durante dois meses (considera cada mês como tendo 
30 dias), calcula a quantidade de CO2 libertada neste período.

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/uploads/2021/10/241021-PEVOLCA-paying-special-attention-to-progress-of-yesterday’s-new-lava-flow-as-it-advances-slowly-southwards.pdf
https://www.thebluecarboninitiative.org
https://www.thebluecarboninitiative.org
https://www-yankodesign-com.translate.goog/2022/04/18/the-worlds-largest-algae-growth-pond-uses-nature-based-technology-to-capture-co2-emissions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
https://www-yankodesign-com.translate.goog/2022/04/18/the-worlds-largest-algae-growth-pond-uses-nature-based-technology-to-capture-co2-emissions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
https://www-ieabioenergy-com.translate.goog/blog/publications/state-of-technology-review-algae-bioenergy/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
https://genesisalgaeinnovation-com.translate.goog/algaefert-natural-organic-fertilizer/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
https://genesisalgaeinnovation-com.translate.goog/algaefeed-natural-animal-feed/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00100/full
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Determina a massa, em toneladas, de macroalgas frescas que seria necessário cultivar para 
sequestrar todo o CO2 emitido na erupção anterior.

Considerando que o quociente entre a massa de macroalga seca e a macroalga fresca é de 
1/10, determina a quantidade, em toneladas, de macroalgas secas que seria necessária para 
sequestrar todo o CO2 libertado pelo vulcão para a atmosfera.

Conclusões

Atualmente, várias empresas a nível mundial estão a desenvolver soluções ligadas ao carbono 
azul, relacionadas com a mitigação de alterações climáticas, como é o caso da Brilliant Planet 
(Reino Unido), bem como outras em Portugal. Tanto para sequestro direto de CO2, como também, 
de forma indireta, através da produção de rações que reduzem as emissões de metano pelos 
animais ou da produção de fertilizantes de uso geral não químico.

Prepara um texto informativo para o Município de Mangualde sobre estas soluções como, por 
exemplo, os apresentados pela empresa Genesis Algae Innovation, como forma de partilhar ideias 
para o desenvolvimento da economia local ligadas ao carbono azul. Na proposta tem em conta os 
seguintes aspetos:

A) Explica qual é a sua importância ao nível do sequestro de CO2 .

B) Sendo Mangualde uma zona em que o sector primário (agricultura e pecuária) é muito 
importante para a economia local, explica de que forma esta empresa poderia contribuir para 
este sector.

http://genesisalgaeinnovation.com
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O IMPACTO DOS SISMOS
NA SUPERFÍCIE TERRESTRE

Sobre a atividade

Ao longo desta atividade os alunos terão 
oportunidade de continuar a explorar o 
impacto dos sismos, nomeadamente o 
sismo de Sumatra de 2004 (Indonésia). 
Explica-se o fenómeno que levou 
à ocorrência de um sismo naquele 
local, utilizam-se simulações e outras 
ferramentas digitais como o Google 
Earth e constrói-se um sismógrafo com 
vista à aprendizagem de conteúdos 
como calcular a magnitude de um sismo, 
relacionando com a escala de Richter. 
Desafiam-se os alunos a calcular áreas de 
impacto do sismo referido e a estabelecer 
semelhanças entre figuras. Com vista 
a garantir uma melhor articulação das 
diferentes aprendizagens, bem como 
um apoio adequado às diferentes 
dificuldades que surjam, realiza-se esta 
atividade em regime de coadjuvação com 
docentes de CN, FQ e MAT.

ENQUADRamento curricular

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Saber científico, técnico e tecnológico

Os alunos compreendem processos e 
fenómenos científicos e tecnológicos, 
colocam questões, procuram informação 
e aplicam conhecimentos adquiridos na 
tomada de decisão informada, entre as 
opções possíveis.

Os alunos trabalham com recurso a 
materiais, instrumentos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.

CN - Consequências da 
dinâmica interna da terra

Explicar a distribuição dos sismos e dos 
vulcões no planeta Terra, tendo em conta 
os limites das placas tectónicas.

Relacionar os fenómenos vulcânicos 
e sísmicos com os métodos diretos e 
indiretos e com a sua importância para o 
conhecimento da estrutura interna da Terra, 
explicitando os contributos da ciência e da 
tecnologia para esse conhecimento

Duração: 1 DIA
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Os alunos consolidam hábitos de 
planeamento das etapas do trabalho, 
identificando os requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos.

Raciocínio e Resolução de Problemas

Os alunos generalizam as conclusões de 
uma pesquisa, criando modelos e produtos 
para representar situações hipotéticas ou 
da vida real.

Avaliam diferentes produtos de acordo 
com critérios de qualidade e utilidade em 
diversos contextos significativos.

Os alunos colocam e analisam questões a 
investigar, distinguindo o que se sabe do 
que se pretende descobrir.

Definem e executam estratégias adequadas 
para investigar e responder às questões iniciais.

Analisam criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas.

Identificam necessidades e oportunidades 
tecnológicas numa diversidade 
de propostas e fazem escolhas 
fundamentadas.

FQ - Transformações 
Físicas e Químicas

 
Compreender o conceito de massa 
volúmica e efetuar cálculos com base na 
sua definição.

MAT - Geometria e Medida

Semelhança de Figuras

Identificar e representar semelhanças 
de figuras no plano, usando material 
e instrumentos apropriados, incluindo 
os de tecnologia digital, e utilizá-las 
em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo 
os resultados obtidos, incluindo o seu 
efeito em comprimentos e áreas.

Resolver problemas usando ideias 
geométricas em contextos matemáticos 
e não matemáticos, concebendo e 
aplicando estratégias de resolução, 
incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados.

Materiais 
e objetos

1 computador portátil com o Excel Office 
365 com o Data Streamer
Ficheiro Hacking STEM
1 micro:bit com o ficheiro com o programa 
Hacking STEM instalado;
10 tablets com a simulação PhET Plate 
tectonics
Ficheiros kmz limites_placas_tectonicas.
kmz e sumatra_2004.kmz
Google Earth
5 copos de plástico transparentes
5 ímanes
Crocodilos de ligação
5 micro:bit (1 por grupo)
5 rolhas de cortiça
Pratos de plástico
Pistola de cola quente
Tubos de cola quente
Excerto do filme “O impossível”

Figura 19 - Algum material 
usado na atividade
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Guião do professor 

Introdução da atividade

Introduz-se a atividade questionando os alunos sobre possíveis causas para a ocorrência de sismos.

Projeta-se um breve excerto do filme “O impossível” que se baseia no sismo ocorrido em 2004 em Sumatra.

Após a visualização, explora-se o ficheiro “sumatra_2004.kmz” que se relaciona com o 
acontecimento do vídeo observado. Explora-se com o grande grupo os diferentes dados que o 
ficheiro apresenta como:

Epicentro
Magnitude
Danos causados
Locais afetados pelo tsunami
Distâncias ao epicentro

Figura 20 – Eventos sísmicos no Google Earth

Exploram-se eventos sísmicos a partir do mesmo ficheiro ativando a camada “Seismic Events”, 
relacionando-se estes eventos com os limites de placas tectónicas (KMZ disponível no drive limites_
placas_tectonicas.kmz) e os diferentes tipos de limites, remetendo para os limites divergentes, 
convergentes e outros. Estabelece-se a ligação entre os limites de placas tectónicas observados com 
a placa em que Portugal se insere. Questionam-se os alunos sobre os diferentes limites de placas.

Explora-se o vídeo 240 million years ago to 250 millions years in the future da autoria de Chris 
Scotese, professor do Departamento de Ciências Planetárias e da Terra na Northwestern 
University (EUA), que simula o movimento de placas tectónicas desde há 240 milhões de anos 
até 250 milhões de anos no futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=oIq88dHTetY
https://d32ogoqmya1dw8.cloudfront.net/files/sp/library/google_earth/examples/google_earth_kmz_file.v2.kmz
https://www.youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4
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Desenvolvimento da atividade

Após a exploração dos ficheiros KMZ referidos, discutem-se com os alunos medidas de proteção 
dos efeitos dos sismos e questiona-se os alunos sobre a existência de métodos de deteção deste 
fenómeno natural, que permita antecipar um evento como o visualizado no filme.

Propõe-se aos alunos que criem um sismógrafo, em grupo, alertando para os cuidados necessários 
à utilização de certas ferramentas como a pistola de cola-quente, que servirá para todos os grupos.

Divide-se a turma em grupos de 4 a 5 elementos, entrega-se o guião do aluno e projeta-se o 
ponto 1 do mesmo para analisar os principais passos para a construção de um sismógrafo. Cada 
grupo acede aos seguintes materiais:

Copo de plástico transparente
Íman
Crocodilos
Micro:bit e cabo de ligação a computador
Computador com o Office 365 instalado e o módulo Data Streamer do Hacking STEM
Rolha de cortiça
Prato de plástico
Fio de cobre

Auxiliam-se os alunos na construção do sismógrafo e questionam-se os grupos acerca dos 
assuntos explorados anteriormente, como por exemplo:

Qual é a função dos sismógrafos?
Qual é a utilidade dos sismogramas?
Qual é a diferença entre hipocentro e epicentro
Que relação há entre a energia libertada no hipocentro e o comportamento das ondas sísmicas?
Qual é a diferença entre magnitude e intensidade?
Quais são as consequências dos sismos?

Figura 21 - Alunos a construir o sismógrafo



7.º ANO

99

Depois de construído, solicita-se aos alunos para ligarem o micro:bit com o sismógrafo ao computador, 
abrindo a aplicação Excel com o módulo Data Streamer, conforme instruções no guião de aluno, 
iniciando a aquisição de dados do sismógrafo simulando um sismo (agitando o prato ou a mesa).

Solicita-se aos alunos que resolvam a tarefa 2 do guião do aluno.

Para a resolução da tarefa 3 do guião do aluno, solicita-se aos alunos que usem a simulação 
PhET plate-tectonics_pt_BR.jar para explorar a diferença das densidades de diferentes placas 
litosféricas, as várias ferramentas (medição de densidade, temperatura e espessura) e as 
consequências da interação entre diferentes tipos de limites de placas. Projeta-se a simulação 
na frente de sala, explorando algumas funcionalidades e solicita-se a um aluno que, a partir da 
projeção, explore a densidade em determinado local. Formulam-se questões como:

Num movimento convergente de placas iguais, quando a densidade da placa A é maior que a 
de B, qual é o resultado esperado? Justifica a tua resposta.
Num movimento convergente de placas iguais, quando a densidade da placa A é igual ao da 
placa B, qual é o resultado esperado? Justifica a tua resposta.
Num movimento convergente de uma placa de crosta terrestre contra uma placa de crosta 
oceânica, qual é o resultado esperado? Justifica a tua resposta.

Distribuem-se 2 tablets com a aplicação instalada por grupo e solicita-se aos alunos que 
explorem outras funcionalidades da aplicação e retirem conclusões relacionadas com a densidade 
dos materiais, particularmente, usando como fatores a temperatura, a densidade e a espessura. 
A professora circula pelos grupos e questiona-os sobre os diferentes resultados obtidos na 
exploração das variáveis da simulação.

Antes dos alunos realizarem a tarefa 4 do guião do aluno, relacionada com ondas sísmicas, 
explora-se a animação produzida pelo instituto Incorporated Research Institutions for Seismology 
2004 Sumatra Quake & Tsunami, do sismo de 2004 na ilha de Sumatra. Explora-se a animação 
com os alunos formulando questões relacionadas com as ondas P e S. Questionam-se os alunos 
sobre a área afetada pelo sismo, estabelecendo a relação entre a razão de semelhança de figuras 
e a razão dos perímetros/áreas.

Na tarefa 4 do guião do aluno os grupos medem com Google Earth as diferentes distâncias entre pontos

Figura 22 – Distância percorrida pelas ondas P desde 
o epicentro do sismo de Sumatra

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/plate-tectonics
http://ds.iris.edu/seismon/swaves/index.php?lat=3.31&lon=95.85&depth=30&mag=9.1&title=2004%20Sumatra%20Quake%20%26%20Tsunami&date=2004-12-26T00:58Z&w_terrain=false&wiki=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F2004_IndianOcean_earthquake_and_tsunami
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Conclusão da atividade

Estabelece-se uma relação com o contexto nacional criando um caso simulado a partir da 
seguinte questão: Se ocorresse um sismo em Lisboa de magnitude 9 na escala de Richter, um 
Mangualdense teria tempo de se preparar para o seu impacto em Mangualde?

Apresentam-se e discutem-se os dados da tabela seguinte.

Tipo de ondas
Velocidade média aproximadas numa 

rocha semelhante ao granito

Ondas P 5000 m/s

Ondas S 3000 m/s

Questionam-se os alunos acerca da distância de Lisboa a Mangualde e sugere-se que verifiquem 
no Google Earth a distância. Depois, com base na análise do quadro anterior e na distância, 
formula-se novamente a questão anterior. Pede-se aos alunos que expliquem o seu raciocínio.

Figura 23 - Distância entre Lisboa e Mangualde
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Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Saber científico, técnico 
e tecnológico

Os alunos compreendem processos e 
fenómenos científicos e tecnológicos, 
colocam questões, procuram 
informação e aplicam conhecimentos 
adquiridos na tomada de decisão 
informada, entre as opções possíveis.

Resolução da tarefa 1 e 2 do Guião do Aluno.

Os alunos trabalham com recurso a 
materiais, instrumentos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais.

Utilização do Google Earth para a 
realização das diferentes tarefas.

Os alunos consolidam hábitos de 
planeamento das etapas do trabalho, 
identificando os requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos.

Construção do sismógrafo seguindo todas 
as etapas.

Raciocínio e resolução de problemas

Os alunos generalizam as conclusões 
de uma pesquisa, criando modelos e 
produtos para representar situações 
hipotéticas ou da vida real.

Construção do sismógrafo.

Avaliam diferentes produtos de acordo 
com critérios de qualidade e utilidade 
em diversos contextos significativos.

Discussão sobre a importância do 
sismógrafo construído e do avanço da 
tecnologia para a sociedade.

Os alunos colocam e analisam questões 
a investigar, distinguindo o que se sabe 
do que se pretende descobrir

Discussão sobre a importância dos 
sismógrafos e a sua aplicação na vida real.

Analisam criticamente as conclusões 
a que chegam, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas.

Resolução da tarefa 5 do Guião do Aluno.
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Identificam necessidades e 
oportunidades tecnológicas numa 
diversidade de propostas e fazem 
escolhas fundamentadas.

Discussão sobre a importância dos 
sismógrafos e a sua aplicação na vida real.

Utilização do Google Earth para 
exploração da temática.

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Explicar a distribuição dos sismos e 
dos vulcões no planeta Terra, tendo em 
conta os limites das placas tectónicas.

Exploração do ficheiro KMZ relacionado 
com o movimento de placas tectónicas 
- discussão sobre os diferentes 
fenómenos possíveis de observar.

Relacionar os fenómenos vulcânicos 
e sísmicos com os métodos diretos e 
indiretos e com a sua importância para 
o conhecimento da estrutura interna da 
Terra, explicitando os contributos da ciência 
e da tecnologia para esse conhecimento.

Em grande grupo, discussão sobre 
o excerto do filme “O impossível” 
apresentado, relacionando-o com os 
factores que originaram o tsunami.

Compreender o conceito de massa 
volúmica e efetuar cálculos com base 
na sua definição.

Discussão em grupo sobre a(s) 
simulação(ões) que a aplicação “plate-
tectonics” potencia.

Identificar e representar semelhanças 
de figuras no plano, usando material 
e instrumentos apropriados, incluindo 
os de tecnologia digital, e utilizá-las 
em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo 
os resultados obtidos, incluindo o seu 
efeito em comprimentos e áreas. Resolução da tarefa 4 do Guião do Aluno

Resolver problemas usando ideias 
geométricas em contextos matemáticos 
e não matemáticos, concebendo e 
aplicando estratégias de resolução, 
incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados.

Tabela 8 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– o impacto dos sismos na superfície terrestre



7.º ANO

103

rEFERÊNCIAS bIBLIOGRÁFICAS

IRIS. (s.d.). 2004 Sumatra Quake & Tsunami. Acedido em http://ds.iris.edu/seismon/swaves/index.
php?lat=3.31&lon=95.85&depth=30&mag=9.1&title=2004%20Sumatra%20Quake%20%26%20
Tsunami&date=2004-12-26T00:58Z&w_terrain=false&wiki=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.
org%2Fwiki%2F2004_IndianOcean_earthquake_and_tsunami em 30 de junho de 2022

IRIS. (s.d.). Magnitude explained: Moment magnitude vs Richter Scale. Acedido em https://www.iris.edu/
hq/inclass/animation/magnitudes_moment_magnitude_explained em 30 de junho de 2022

Microsoft Hacking STEM. (2022). Use computational thinking to understand earthquakes. Acedido em 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/educator-center/instructor-materials/use-computational-thinking-
understand-earthquakes em 30 de junho de 2022

PhET. (2022). Placas tectônicas. Acedido em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/plate-tectonics 
em 30 de junho de 2022

Scotese, C. (2015). 240 million years ago to 250 million years in the future. Acedido em https://www.
youtube.com/watch?v=uLahVJNnoZ4 em 30 de junho de 2022

guião do aluno

Em 2004 ocorreu uma catástrofe no sudeste asiático: um sismo seguido de um tsunami. Na sequência 
da tragédia morreram em toda a região centenas de milhares de pessoas e muitos outros seres 
vivos. Após o fatídico acontecimento, a Organização das Nações Unidas iniciou o desenvolvimento 
de mecanismos tecnológicos que antecipem a ocorrência de sismos naquela região.

Nesta atividade assumirás o papel de um cientista e irás desenvolver um aparelho que permite 
simular a ocorrência de sismos, analisar dados e calcular a magnitude de um hipotético sismo. 
Para além disso, vais estudar o porquê da ocorrência do sismo de Sumatra e calcular áreas de 
propagação das ondas sísmicas.
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Tarefa 1 – Construção de um sismógrafo

Fase I – Pesquisa e construção de um sismógrafo

Para construíres um sismógrafo em grupo, acede ao Microsoft Learn – Hacking STEM, na atividade 
Use computational thinking to understand earthquakes.

Depois de fazeres o download do documento Build instructions, encontras todos os passos a 
seguir para a construção de um sismógrafo.

NOTA: Realiza todos os passos com cuidado e atenção na manipulação dos diferentes materiais 
a usar, em particular, a pistola de cola quente!

Fase II – simulação de um sismo e recolha de dados

Está concluída a montagem do sismógrafo! Agora terás de efetuar a ligação do sismógrafo ao 
Excel Data Streamer para aquisição de dados. Para tal, efetua os seguintes passos:

Liga o micro:bit por USB ao computador portátil;

No Excel, no separador Data Streamer, clica em Connect a device e seleciona o dispositivo 
de série USB;

Na folha de Excel Live data, inicia a aquisição de dados clicando no botão Start Data.
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Tarefa 2 – Dados obtidos no sismógrafo

A imagem seguinte resulta da simulação que efetuaram nos vossos sismógrafos. Os dados 
obtidos podem traduzir-se do seguinte modo:

Observando a imagem ao lado, explica de que forma se obtém a magnitude de um sismo.
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Tendo em conta a análise da imagem anterior e sabendo que a imagem seguinte diz respeito 
ao sismo ocorrido em Sumatra, qual é a magnitude deste sismo na escala de Richter?

Tarefa 3 – Depois de teres explorado a aplicação “plate-tectonics, preenche 
a tabela seguinte com os símbolos “<”, “>” e “=” nas primeiras colunas e na 
última descreve o comportamento observado.

Placa 
continental

Placa 
oceânica 
(antiga)

Placa 
oceânica 
( jovem)

Comportamento

Densidade
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Explica por que razão ocorre subdução de placas oceânicas nos limites convergentes com 
placas continentais.

Explica por que razão ocorre formação de montanhas nos limites convergentes entre placas 
continentais.

Identifica o tipo de limite de placas tectónicas que ocorre nas proximidades da região de Sumatra.

Tarefa 4 – Ondas P e S

A imagem seguinte apresenta o epicentro (E) do sismo de Sumatra e outros pontos atingidos 
pelas ondas S e P resultantes deste. Observa com atenção as linhas que representam as ondas S 
e P, respetivamente.

Sabendo que [ES] = 3000 km e [EP] = 6000 km, responde às questões seguintes:

As circunferências representadas parcialmente na figura, com o centro no ponto E, são semelhantes?

Calcula a razão entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor.
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Calcula a razão entre os perímetros das circunferências e a razão entre os respetivos raios.

Calcula a razão entre as áreas dos círculos com centro em E e a razão entre os respetivos raios.

Investiga se haverá alguma relação entre estas duas razões e a razão de semelhança dos raios.

Estabelece essa relação.

Tarefa 5 – Imagina que um sismo semelhante ao de Sumatra teria ocorrido 
numa região muito próxima de Portugal Continental, perto de Lisboa. Observa 
com atenção a imagem seguinte.

Existe algum limite de placas tectónicas nas proximidades da região de Lisboa? Consulta o 
artigo da National Geographic de 6 de maio de 2019 A tectonic plate may have peeled apart – 
and that could shrink the Atlantic Ocean para responder a esta questão.

https://www-nationalgeographic-com.translate.goog/science/article/tectonic-plate-peeled-apart-could-shrink-atlantic-ocean-geology?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
https://www-nationalgeographic-com.translate.goog/science/article/tectonic-plate-peeled-apart-could-shrink-atlantic-ocean-geology?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=wapp
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Seria possível ocorrer nesse local um sismo semelhante ao de Sumatra? Porquê? 

Calcula o tempo que as ondas sísmicas P e S demorariam a chegar a Mangualde assumindo que:
- as ondas P deslocam-se à velocidade de 5000 m/s
- as ondas S deslocam-se à velocidade de 3000 m/s

As pessoas em Mangualde conseguiriam proteger-se do sismo antes da chegada das ondas 
sísmicas? Explica a tua resposta.

Em que situação este sismo poderia originar um tsunami?
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Duração: 3 tempos 
de 90 min

À descoberta dos 
fundos oceânicos

Sobre a atividade

Nesta atividade desafiam-se os alunos 
a investigar assuntos relacionados com 
o movimento das placas tectónicas, 
idades das rochas/sedimentos 
presentes no fundo do oceano e a 
discutir questões relacionadas com 
a sustentabilidade do planeta. Usam 
diversas ferramentas tecnológicas 
como o Google Earth e o Geogebra 
para investigar os assuntos referidos.
Realizam diversas atividades em 
grupo, como, por exemplo, a resolução 
de um guião de atividades e todo o 
trabalho que envolve a preparação 
para um desempenho de papéis em 
torno da seguinte questão-problema: 
“O Estado português deve, ou não, 
autorizar a prospeção de petróleo ao 
largo da costa nacional”.
A atividade divide-se em dois 
momentos distintos que se 
complementam: 1.º momento 
(exploração de questões relacionadas 
com os fundos oceânicos, 
movimentos  de tectónica de placas, 
etc.); 2.º momento (mais ligado 
à FQ, explora-se a forma como a 
Humanidade explora os recursos 
limitados do planeta, em específico, 
o petróleo). Este 2.º momento teve 
por base uma atividade desenvolvida 
por Tenreiro-Vieira e Vieira (2014), 
onde apresentam um exemplo de 
exploração de uma atividade segundo 
a estratégia desempenho de papéis.
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ENQUADRamento curricular

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Relacionamento interpessoal

Os alunos juntam esforços para atingir 
objetivos, valorizando a diversidade de 
perspetivas sobre as questões em causa, tanto 
lado a lado como através de meios digitais

Saber científico, técnico 
e tecnológico

Os alunos trabalham com recurso a 
materiais, instrumentos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais

Pensamento crítico 
e criativo

Usam critérios para apreciar essas ideias, 
processos ou produtos, construindo 
argumentos para a fundamentação das 
tomadas de posição; 

Os alunos concetualizam cenários de 
aplicação das suas ideias e testam e 
decidem sobre a sua exequibilidade; 
Avaliam o impacto das decisões adotadas.

CN - Consequências da 
dinâmica interna da terra

Caracterizar a morfologia dos fundos 
oceânicos, relacionando a idade […] 
das rochas que os constituem com 
a distância ao eixo da dorsal médio-
oceânica.
Relacionar a expansão e a destruição 
dos fundos oceânicos com a Teoria 
da Tectónica de Placas (limites entre 
placas) e com a constância do volume e 
da massa da Terra.

FQ - Transformações 
Físicas e Químicas

 
Distinguir fontes de energia renováveis 
de não renováveis e argumentar sobre 
as vantagens e desvantagens da sua 
utilização e as respetivas consequências 
na sustentabilidade da Terra, numa 
perspetiva interdisciplinar.

MAT - Álgebra

Representar e interpretar graficamente uma 
função linear e relacionar a representação 
gráfica com a algébrica e reciprocamente;

Resolver problemas utilizando equações e 
funções, em contextos matemáticos e não 
matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias para a sua resolução, incluindo 
a utilização de tecnologia, e avaliando a 
plausibilidade dos resultados;

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, com precisão e rigor, 
para explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios 
da matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia).
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pRÉ REQUISITOS

Disponibilizar nos computadores e tablets as diferentes ferramentas necessárias à atividade: 
ficheiro Geogebra, ficheiro KMZ e aplicação de folha de cálculo devidamente elaborados.

Materiais

Guião do professor 

Introdução da atividade

Apresenta-se a atividade remetendo para o contexto da carreira de geólogos e outras 
especialidades ligadas ao mapeamento de fundos oceânicos, orientado neste caso para a recolha 
de sondagens marítimas, de forma a compreender a dinâmica dos sedimentos na proximidade 
da Dorsal Média Atlântica. Recorda-se os alunos que o fundo oceânico é constituído por rocha 
magmática proveniente do arrefecimento do magma saído do rifte e explica-se que por cima 
dessa rocha se vão depositando sedimentos diversos, que podem incluir microfósseis.

Distribui-se o guião do aluno pedindo a um aluno para ler o contexto de partida da atividade. 
Explora-se em grande grupo a imagem seguinte:

Figura 24 - Locais de sondagem

Guião do aluno
Ficheiro KMZ, “Sondagens na dorsal média atlântica”
Folha de cálculo sobre a relação entre a idade e distância dos sedimentos 
à zona de rifte
Vídeo do debate realizado no Prós e Contras, 2018, sobre “O petróleo da discórdia”
Folhas identificativas dos atores sociais para o momento do debate
Computadores/tablets com Google Earth Pro, Geogebra e aplicação de 
folha de cálculo
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Apresentam-se algumas questões orientadoras da análise da imagem:

Dá exemplos da exploração humana dos fundos dos oceanos. Que vantagens e 
desvantagens apresentam?
Que tipo de rocha abunda no fundo do oceano?
Por cima dessa rocha depositam-se sedimentos. Dá exemplos dos elementos constituintes 
dos sedimentos depositados no fundo dos oceanos
De que forma é que os cientistas calculam a idade das rochas no fundo do oceano?
Em que sondagem esperarias encontrar as rochas mais recentes? Justifica a tua resposta.
Formula uma hipótese para as rochas recolhidas no local da sondagem 16 serem mais recentes 
comparativamente com as da sondagem 14.

Desenvolvimento da atividade

Na primeira parte da atividade, divide-se a turma em grupos de, no máximo, 4 elementos, e 
solicita-se que resolvam as diferentes tarefas propostas no guião do aluno.

Em coadjuvação, docentes de Ciências Naturais e de Matemática apoiam a realização das 
diferentes tarefas. De seguida, apresentam-se exemplos de questões a formular para algumas 
tarefas do guião do aluno, que podem ajudar na reflexão, análise e avaliação de respostas.

Na tarefa 1 pode-se formular questões como:

A partir dos dados recolhidos, é possível relacionar a idade dos sedimentos com a distância à 
dorsal média atlântica?

Figura 25 - Exploração da zona de rifte com suporte ao Google Earth

Os alunos poderão ter alguma dificuldade em concluir sobre esta relação a partir da tabela. Como 
auxílio, sugere-se que usem os dados da tabela para construir um gráfico.
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Na tarefa 2, o docente destaca que embora a reta de regressão não represente uma função afim 
linear, para simplificação dos cálculos considera-se que a reta passa na origem do referencial, 
podendo traçar uma reta que passe no ponto de coordenadas (40, 800), para simplificação dos 
cálculos.  Podem formular-se questões como:

A equação da reta que desenhamos é y = 20x. Que informação nos dá a constante k = 20?
Esta reta representa uma função de proporcionalidade direta? Justifica.
Qual  é o significado da constante de proporcionalidade? (Observa que y/x = 20 km/Ma) 

Podem ainda recorrer à seguinte representação no Geogebra para verificação e exploração dos 
dados: https://www.geogebra.org/classic/msqtfuwz

Figura 26 – Geogebra com representação de sondagens e suas características 
(eixo das abcissas – idade dos sedimentos em milhões de anos; eixo das ordenadas 

– distância em km dos sedimentos à dorsal média atlântica) 

Na tarefa 10 podem formular-se questões como:

Uma vez que as ilhas das Flores e do Corvo estão a Oeste do rifte, o que prevês que aconteça 
à sua distância relativamente às restantes ilhas dos Açores que estão a Leste do rifte?
O que podes concluir sobre o afastamento da ilha do Faial em relação ao rifte? 

Na tarefa 11 podem formular-se questões como:

Essa energia faz funcionar um mecanismo que é responsável pela expansão dos fundos 
oceânicos. Como se designa esse mecanismo?
Em que camada do interior da Terra ocorre esse mecanismo?

Na segunda parte da atividade, de desempenho de papéis, fornecem-se aos alunos documentos 
(reais ou fictícios) com evidências que os apoiem na construção de argumentos.

Fornecem-se grelhas de registo para organização e tratamento de informação para preparação da 
defesa da posição do grupo no debate. Atribuem-se finalmente papéis aos alunos e realiza-se o debate.

https://www.geogebra.org/classic/msqtfuwz
http://Figura 2 - Geogebra com representação de sondagens e suas características (eixo das abcissas - idade
http://Figura 2 - Geogebra com representação de sondagens e suas características (eixo das abcissas - idade
http://Figura 2 - Geogebra com representação de sondagens e suas características (eixo das abcissas - idade
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Após a realização das tarefas na parte I do guião do aluno, formula-se a seguinte questão de 
partida: Por que razões explora a Humanidade o fundo dos oceanos?

Relaciona-se esta exploração com a sustentabilidade do planeta e o uso de recursos que são 
limitados. Como forma de preparação para o desempenho de papéis a realizar na 3.ª sessão deste 
2.º momento, pede-se  aos alunos que leiam a notícia do Jornal de Negócios de 1 de junho de 
2018, “Costa diz que se houver exploração de petróleo em Portugal terá de haver estudo prévio”.

Explora-se a notícia formulando questões sobre o assunto desta, as entidades e atores sociais 
envolvidos, as razões apontadas para a prospeção, entre outras.

Após a exploração da notícia apresenta-se um excerto do programa Prós e Contras da RTP 1 de 
10 de setembro de 2018, “O Petróleo da Discórdia”, para que os alunos contactem com diferentes 
posições dos intervenientes.

Figura 27 - Visionamento de um excerto 
do programa Prós e Contras da RTP 1

Apresentam-se algumas questões para iniciar a reflexão:

Deve o país autorizar a prospeção de petróleo na costa portuguesa?
Quais são as vantagens e as desvantagens ou riscos da extração de petróleo?
Como é que um cenário de exploração de petróleo na costa portuguesa se articula com a 
mitigação das alterações climáticas?

Pede-se depois aos alunos que respondam às questões da parte II do guião do aluno do ponto 2 
até ao ponto 3.

Os alunos iniciam o desempenho de papéis em torno da questão sociocientífica “o Estado 
português deve, ou não, defender a prospeção de petróleo no mar português?

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/costa-diz-que-se-houver-exploracao-de-petroleo-em-portugal-tera-de-haver-estudo-previo
https://www.rtp.pt/play/p4234/e364171/pros-e-contras
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Começa-se por atribuir os papéis (5 grupos - número de atores sociais necessários para o 
desempenho de papéis) e distribuem-se as etiquetas identificativas para cada grupo colocar nos 
respetivos lugares:

Economistas
Ambientalistas
Moradores próximos da costa de Aljezur
Especialistas em energia
Consórcio de empresas de petróleos

Solicita-se aos grupos que respondam ao ponto 4 do guião de modo a preparem a intervenção do debate.

O docente inicia o debate, apresentando os vários grupos presentes, bem como o modelo de 
funcionamento do debate.

Pede-se que um representante de cada ator social apresente a posição que defendem relativamente 
à questão-problema “O Estado português deve, ou não, defender a prospeção de petróleo no mar 
português?” e as razões que a sustentam. À medida que são apresentadas as diferentes razões, 
os alunos devem tomar notas. Orienta-se o desempenho de papéis de cada grupo, pedindo aos 
alunos para expressarem verbalmente as evidências e argumentos adequados.

Conclusão da atividade

Após o desempenho de papéis realizado sobre a questão-problema, pede-se aos alunos para, em 
grupo, descreverem um conjunto de medidas ou ações para resolução do conflito, com propostas 
concretas para enviar ao governo Português.

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.
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Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Relacionamento interpessoal

Os alunos juntam esforços para atingir 
objetivos, valorizando a diversidade 
de perspetivas sobre as questões em 
causa, tanto lado a lado como através 
de meios digitais.

Resolução do Guião do Aluno (parte I) 
em grupo;

Preparação e realização do desempenho 
de papéis, defendendo o papel atribuído 
a cada grupo.

Saber científico, 
técnico e tecnológico

Os alunos trabalham com recurso a 
materiais, instrumentos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos técnicos, 
científicos e socioculturais

Utilização do Google Earth para resolução 
das diferentes tarefas propostas.

Pensamento crítico e criativo

Usam critérios para apreciar essas ideias, 
processos ou produtos, construindo 
argumentos para a fundamentação das 
tomadas de posição; 

Os alunos concetualizam cenários de 
aplicação das suas ideias e testam e 
decidem sobre a sua exequibilidade; 

Avaliam o impacto das decisões adotadas.

Resolução dos pontos 2, 3 e 4 da parte II 
do Guião do Aluno;

Apresentação e justificação (avaliando) das 
razões que sustentam o papel atribuído 
durante o desempenho de papéis.

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Caracterizar a morfologia dos fundos 
oceânicos, relacionando a idade […] das 
rochas que os constituem com a distância 
ao eixo da dorsal médio-oceânica.

Questionamento oral durante a 
introdução da atividade;

Resolução das tarefas 4 e 7 do Guião 
do Aluno.

Relacionar a expansão e a destruição 
dos fundos oceânicos com a Teoria 
da Tectónica de Placas (limites entre 
placas) e com a constância do volume e 
da massa da Terra.

Questionamento oral durante a 
introdução da atividade;

Discussão acerca das resoluções das 
tarefas 8, 10 e 11.
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Distinguir fontes de energia renováveis 
de não renováveis e argumentar 
sobre as vantagens e desvantagens 
da sua utilização e as respetivas 
consequências na sustentabilidade da 
Terra, numa perspetiva interdisciplinar.

Argumentos e contra-argumentos a 
usar durante o desempenho de papéis.

Representar e interpretar graficamente 
uma função linear e relacionar a 
representação gráfica com a algébrica 
e reciprocamente;

Discussão sobre a resolução da tarefa 2 
do Guião do Aluno.

Resolver problemas utilizando 
equações e funções, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, 
concebendo e aplicando estratégias 
para a sua resolução, incluindo a 
utilização de tecnologia, e avaliando a 
plausibilidade dos resultados;

Resolução das tarefas 7 à 10 do Guião 
do Aluno.

Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, com precisão e rigor, 
para explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e linguagem 
próprios da matemática (convenções, 
notações, terminologia e simbologia).

Discussão, em grande grupo, acerca do 
afastamento da ilha das Flores da zona 
da rifte em 10 Ma.

Tabela 9 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– à descoberta dos fundos oceânicos
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guião do aluno

Entre os anos 30 e 50 do século XX, a indústria de extração de petróleo começou a realizar 
prospeção no mar para identificar se determinadas regiões contêm (ou não) jazidas de combustíveis 
fósseis. Contudo, a exploração dos fundos oceânicos não se resume a questões industriais. Com 
o objetivo de investigar os sedimentos e rochas sob os oceanos, o projeto Deep Sea Drilling 
(Perfuração no mar profundo) iniciou um processo de sondagens. 

O fundo do oceano é geralmente constituído por uma camada espessa de sedimentos. Esta camada 
é composta por areia, silte, calcário e microfósseis, e pode chegar a ter 2000 metros de espessura.

Os dados apresentados de seguida, relativos às sondagens realizadas neste projeto, foram 
recolhidos pela embarcação Glomar Challenger, no final de 1968. Os cientistas a bordo recolheram 
amostras em 7 locais a Leste e Oeste da Dorsal Média Atlântica. Em cada amostra, conseguiram 
identificar microfósseis que se formaram em diferentes épocas, permitindo correlacionar esse 
dado com a idade da rocha basáltica sobre a qual assentavam.

Nesta atividade assumirás o papel de um cientista que vai analisar os dados recolhidos em cada 
sondagem, de forma a compreender a dinâmica dos sedimentos na proximidade da Dorsal Média 
Atlântica, entre outras coisas.
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Parte I

Tarefa 1 – Registo de dados das sondagens

Depois de abrires o ficheiro “Sondagens na dorsal média atlântica.kmz” no Google Earth, clica no 
menu do lado esquerdo em cada um dos locais de sondagem, registando na seguinte tabela os 
respetivos dados:
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Sondagem
Idade dos 

sedimentos 
(Ma)

Distância à 
dorsal (km)

Localização em 
relação à dorsal 
(Leste ou Oeste)

14

15

16

17

18

19

20

21

Tabela 1 – Sondagens e respetiva idade dos sedimentos (Milhões de anos - Ma), 
distância à dorsal média atlântica (km) e localização em relação à dorsal.

Tarefa 2 – Representação gráfica dos dados

Representa as diversas sondagens por pontos legendados (Idade dos sedimentos; Distância 
à dorsal) no seguinte gráfico, traçando no final uma linha de tendência, que passe pelo maior 
número de pontos possível (usa uma régua).
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Tarefa 3 – Escreve uma frase que explique o significado da linha do gráfico 
obtida na tarefa anterior.

Tarefa 4 – Relaciona a idade das amostras recolhidas nas sondagens com a 
distância dos locais de perfuração à dorsal, tanto para Este como para Oeste, 
explicando com base em evidência científica e factos conhecidos.

Tarefa 5 – Identifica o oceano do qual foram recolhidas as amostras de sedimentos.

Tarefa 6 – Identifica a estrutura geológica que se situa entre os locais de 
sondagem 16 e 18 (ver figura 3).

Tarefa 7 – Calcula a taxa de expansão do fundo oceânico para cada local de 
sondagem, preenchendo a seguinte tabela.

Sondagem Taxa de expansão do fundo oceânico (km/Ma)

14

15

16

17

18

19

20

21 1686 km / 76 Ma = 22,2 km/Ma

Tabela 2 – Sondagem e respetiva taxa de expansão 
do fundo do oceânico em km/Ma
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Tarefa 8 - Calcula a taxa de expansão média do fundo oceânico em km/Ma 
(quilómetros por milhão de anos) a partir dos dados da tabela 2.

Tarefa 9 - Converte a taxa de expansão média do fundo oceânico para 
centímetros por ano (cm/ano). Como comparas essa taxa com a taxa de 
crescimento das unhas da mão, que é de cerca de 3,6 cm/ano?

Tarefa 10 – Considerando a taxa de expansão média que calculaste na tarefa 8, 
que distância “percorrerá” a ilha das Flores em 10 Ma?

Tarefa 11 - Propõe uma origem da energia necessária à expansão do fundo oceânico.

Parte II

Esta parte II foi adaptada de Tenreiro-Vieira e Vieira (2014, pp. 45-47), tendo-se retirado/adaptado 
os exemplos de questões que os autores apresentam na obra.
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Ponto 1. Situação sociocientífica

Costa diz que se houver exploração de petróleo 
em Portugal terá de haver estudo prévio

“O primeiro-ministro disse hoje [2018], no Algarve, que no caso de haver petróleo na costa algarvia 
e se se decidir avançar com a exploração de hidrocarbonetos terá de ser feito previamente um 
estudo de impacto ambiental.  [...] António Costa, que falava aos jornalistas em Loulé, durante um 
evento de comemoração do Dia da Criança, alertou para o facto de apesar de o mundo caminhar 
cada vez mais rumo à descarbonização da economia e às energias renováveis, ainda estaremos 
“durante muitos e muitos anos” dependentes do petróleo. […]

“...O país tem que saber quais são os recursos com que conta para poder decidir o que é que faz 
com os seus recursos, mas a decisão foi muito clara: se vier a haver exploração, tem de haver 
estudo de impacto ambiental”, declarou.”

Questão sociocientífica: Perante a situação exposta, o Estado português deve, ou não, defender 
a prospeção de petróleo no mar português?

Ponto 2. Preenche a tabela seguinte, com recurso às fontes de informação 
mencionadas na mesma.

Fontes de informação

O Estado português deve, ou não, defender a 
prospeção de petróleo no mar português?

Razões a favor da 
prospeção

Razões contra a 
prospeção

Notícias(s)/vídeos

Sites,...
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Ponto 3. Para cada um dos atores seguintes, diz o que pensas que cada um 
defenderá/defenderia perante a questão-problema apresentada.

Economistas

Posição que defendem: ________________________________________________________________

Razões contra Razões a favor

Moradores próximos da costa de Aljezur: 

Posição que defendem: ________________________________________________________________

Razões contra Razões a favor

Consórcio - grupo de petróleos: centro de recursos naturais e ambiente: 

Posição que defendem: ________________________________________________________________

Razões contra Razões a favor

Ambientalistas: 

Posição que defendem: ________________________________________________________________

Razões contra Razões a favor
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Especialistas em Energia: 

Posição que defendem: ________________________________________________________________

Razões contra Razões a favor

Ponto 4. Preenche cada coluna, a seguir apresentada, recorrendo sempre que 
necessário à pesquisa de informação realizada.

Ator Social Posição a defender
O que lhes podemos dizer ou 

perguntar para os 
convencer a mudar de opinião?

Ponto 5. Debate/desempenho de papéis

Desempenha o papel que te foi atribuído, apresentando as razões identificadas no debate com 
toda a turma sobre a questão-problema “O Estado português deve, ou não, defender a prospeção 
de petróleo no mar português?”

Ponto 6. Medidas de intervenção

Após o desempenho de papéis realizado sobre a questão-problema, em grupo, descreve um 
conjunto de medidas ou ações que visem a resolução de conflito e garantam a qualidade de vida e 
bem-estar da população. Este texto será enviado para o Governo português, de forma a contribuir 
com ideias e sugestões para uma situação que interessa a todos.





8.º ano de 
Escolaridade





8.º ANO

131

Jovens engenheiros tentam 
ajudar os utilizadores do IP3

Sobre a atividade

Nesta atividade, os alunos partem de 
um problema estrutural, de traçado 
e de segurança rodoviária do IP3, a 
partir de uma derrocada que ocorreu 
em 2019 num troço desta via, e de 
uma ação de protesto da Associação 
de Utentes do IP3. A partir da análise 
do declive do talude, do efeito da água 
no tipo de solo e do tipo de coberto 
vegetal, os alunos terão de definir o 
tipo de contenção a realizar, de forma 
a apresentar propostas concretas 
às Estradas de Portugal EPE para 
resolução da situação.

eNQUADRAMENTO CURRICULAR

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Informação e Comunicação

Avaliam e validam a informação recolhida, 
cruzando diferentes fontes, para testar a 
sua credibilidade;

Os alunos apresentam e explicam conceitos 
em grupos, apresentam ideias e projetos 
diante de audiências reais […].

Raciocínio e resolução de problemas

Definem e executam estratégias adequadas 
para investigar e responder às questões iniciais.

Analisam criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas.

CN - Consequências da 
dinâmica interna da terra

Discutir opções para a conservação dos 
ecossistemas e o seu contributo para 
as necessidades humanas, bem como a 
importância da ciência e da tecnologia 
na sua conservação.

Distinguir catástrofes de origem natural 
de catástrofe de origem antrópica, 
identificando as causas das principais 
catástrofes de origem antrópica e 
valorizando saberes de outras disciplinas.
Discutir medidas que diminuam os 
impactes das catástrofes de origem natural 
e de origem antrópica nos ecossistemas, 
em geral, e nos ecossistemas da zona 
envolvente da escola, em particular.

Duração: 1 MANHÃ
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MAT - ÁLGEBRA
 

Usar funções para representar e analisar 
situações, em contextos matemáticos e 
não matemáticos.

Representar e interpretar graficamente 
uma função afim e relacionar a 
representação gráfica com a algébrica e 
reciprocamente.

Calcular o declive de uma reta não 
vertical usando dois pontos.

FQ - REAÇÕES QUÍMICAS 

Tipos de Reações Químicas

Pesquisar, numa perspetiva 
interdisciplinar, sobre a dureza da água 
de consumo da região onde vive, bem 
como as consequências da utilização 
das águas duras a nível doméstico 
e industrial e formas de as tratar, 
comunicando as conclusões.

pRÉ REQUISITOS

Ficheiro Geogebra
Questionário online para apresentação de conclusões pelos grupos de trabalho
Pasta com imagens para a atividade de ciências

mATERIAIS

Guião do aluno
7 computadores portáteis com a aplicação Mindomo instalada e uma pasta 
com imagens para a tarefa de CN
7 computadores portáteis com o link para o ficheiro do GeoGebra estruturado
Material de laboratório (3 amostras de rocha, granito, calcário e cimento, 3 
tabuleiros diferentes, solução aquosa de 250 ml com 25 ml de ácido nítrico)
Apresentação eletrónica;
Visualizador para projetar a demonstração de FQ;
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Figura 28 - Alguns materiais usados na atividade

Guião do professor 

Introdução da atividade

Apresenta-se a situação-problema com o vídeo Associação de Utentes do IP3 pede obras nos 
taludes e rapidez no melhoramento do piso.

Com o Google Earth, mostra-se o traçado do IP3, falando da importância dessa estrada para a 
mobilidade das populações e para a economia local, aproximando no final o troço em estudo.

Depois de introduzida a questão-problema “Será necessária uma intervenção no talude no troço do 
IP3 de Penacova?”, organizam-se os alunos em grupos de 4 ou 5, distribuindo-se o respetivo guião.

Desenvolvimento da atividade

As tarefas estão organizadas por estações, de acordo com cada disciplina.

A – Matemática 

Pede-se aos alunos que determinem o declive no local do troço apresentado, relembrando-se as 
imagens observadas no vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=m_UiEApz5zA
https://www.youtube.com/watch?v=m_UiEApz5zA
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Figura 29 - Local próximo de onde se deu a derrocada em 2019

Questionam-se os alunos sobre o impacto do declive, mais ou menos acentuado, de uma berma do 
troço, em derrocadas ou no desnível da faixa de rodagem, e consequente perigo para os automobilistas.

Questiona-se os alunos se é possível desenhar, por exemplo, uma reta na imagem apresentada e 
estimar o declive da berma em relação à estrada.

Figura 30 - Troço do IP3 com possibilidade de intervenção

Explica-se que não é possível calcular o declive dessa forma e que o recurso à imagem para 
determinar o declive tem de obedecer a determinados princípios. No entanto, é possível fazer uma 
estimativa se o enquadramento for mais adequado. Remetem-se os alunos para o exercício 2 do 
Guião do Aluno.

Solicita-se aos alunos que abram o ficheiro Geogebra nos respetivos computadores.
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Figura 31 – Geogebra com representação de berma do IP3

Pede-se aos alunos que percorram, autonomamente, todos os passos apresentados no guião – 
“Determinar o declive da reta com os pontos assinalados na primeira imagem”. Desloca-se um 
dos pontos e volta-se a determinar o declive. Repete-se o processo observando que o valor do 
declive não se altera.

Solicita-se aos alunos que analisem a equação da reta na aplicação GeoGebra (exercício 2 do 
guião do aluno).

Pede-se aos alunos para determinarem o declive de uma reta, conhecidas as coordenadas de dois 
pontos da reta (exercício 3 do guião do aluno).

B – Ciências Naturais

Remete-se novamente para o vídeo sobre a derrocada no IP3.

Parte-se do exemplo da catástrofe relatada e introduz-se o conceito de “Deslizamento”. Questiona-
se acerca de possíveis causas de deslizamentos (declive do terreno, tipo de rocha, erosão química, 
mecânica e biológica, ausência de vegetação provocada por desflorestação ou incêndios, chuvas 
torrenciais, remoção de terreno para abertura de novas estradas, sismos...).

Mostram-se imagens na apresentação eletrónica para concluir que os deslizamentos são um tipo 
de “movimento de terrenos”, havendo outros: “Queda de blocos” e “Fluxos”, também frequentes, 
como por exemplo nas falésias das praias do Algarve e na Madeira, respetivamente.

Questiona-se se estes fenómenos geológicos são totalmente naturais ou se, eventualmente, são 
potenciados pela ação humana.

Relaciona-se este tipo de catástrofe com outras: sismos, tempestades, incêndios, desflorestação, 
ilustrando com imagens e recortes de notícias na apresentação eletrónica.

Classificam-se as catástrofes referidas, completando-se com as que estiverem em falta.



Atividades STEM

136

Pede-se aos alunos que abram os computadores portáteis (dois por aluno) e iniciem a aplicação Mindomo.

Figura 32 - Criação de um mapa de conceitos

Propõe-se a construção de um mapa de conceitos utilizando os termos apresentados no guião, na 
qual constam as designações de todas as catástrofes anteriormente referidas.

Os alunos criam um mapa conceptual com a aplicação Mindomo que ilustre a classificação das 
catástrofes em antrópicas e naturais (geológicas e climáticas). Se possível, o mapa deverá ser 
ilustrado com imagens disponíveis numa pasta no ambiente de trabalho.

No final discute-se o mapa de conceitos desenvolvido por todos os alunos.
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C – Físico-Química

Apresenta-se a questão problema – Qual é o impacto da chuva nos solos do talude?

Apresentam-se imagens e vídeos sobre a circulação da água na natureza, remetendo para o facto 
de a água reagir de diversas formas com diferentes substâncias.    

Apresenta-se um vídeo sobre a dureza da água.

Explica-se a acidificação da água da chuva (natural e com a intervenção humana) e quais são os 
seus efeitos em diferentes materiais.

Refere-se que a água, ao passar por determinados materiais, reage com estes e dissolve 
determinadas substâncias, remetendo para o conceito de dureza da água. Pede-se aos alunos 
que realizem o exercício 1 da estação C do guião do aluno.

Demonstra-se a reação de uma solução ácida com diversas amostras de rochas para o grande 
grupo, usando o visualizador.

Colocar 3 amostras de rocha, granito, calcário e cimento, em 3 recipientes diferentes;

Adicionar algumas gotas de solução ácida (a partir de uma solução preparada com 250 mL de 
água e 25 mL de ácido nítrico) em cada um dos 3 materiais;

Registar as observações.

Após a demonstração explora-se, em particular, situações em que a água circula por calcário, 
granito ou betão (“cimento”).

Apresentam-se exemplos reais de consequências indesejáveis da utilização de águas duras na 
indústria e no consumo doméstico.

Por último, solicita-se aos alunos que respondam à questão 2 da estação C do guião do aluno. 
Formulam-se questões como:

As quantidades de substâncias em cada tipo de água são sempre iguais? Porquê?
Quais são as quantidades que mais diferem nos dois tipos de água?

Conclusão da atividade

Dá-se algum tempo aos alunos para discutirem a sua resposta à última questão do guião do aluno, 
redigirem uma proposta de solução para o problema e elegerem o porta-voz que irá apresentar 
as suas conclusões.

Pede-se aos alunos que respondam a um questionário online com as suas conclusões de forma a 
serem projetadas para análise em grande grupo.

Promove-se um pequeno debate entre os alunos sobre as três propostas apresentadas.
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Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.

Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Informação e Comunicação

Avaliam e validam a informação recolhida, 
cruzando diferentes fontes, para testar a 
sua credibilidade.

Na apresentação final (conclusão - 
Guião do Aluno), os alunos evidenciam 
mobilização de competências 
desenvolvidas nas três estações para 
apresentação da conclusão para a 
questão de investigação.

Os alunos apresentam e explicam conceitos 
em grupos, apresentam ideias e projetos 
diante de audiências reais […].

Discussão, em grande grupo, da 
resolução do Guião do Aluno, em 
particular, as conclusões.

Raciocínio e resolução de problemas

Definem e executam estratégias adequadas 
para investigar e responder às questões iniciais.

Resolução das propostas das três 
estações apresentadas no Guião do Aluno 
para responder à necessidade, ou não, de 
intervenção no troço do IP3 em estudado.

Analisam criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas.

Respostas dos alunos à conclusão do 
Guião do Aluno
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A partir das evidências nas respostas dos guiões do aluno:

Aprendizagem 
essencial Revela Revela 

parcialmente
Não 

revela
Observações 

do/a 
professor/a

Discutir opções para a 
conservação dos ecossistemas 
e o seu contributo para as 
necessidades humanas, bem 
como a importância da ciência e 
da tecnologia na sua conservação.

Distinguir catástrofes de origem 
natural de catástrofe de origem 
antrópica, identificando as causas 
das principais catástrofes de 
origem antrópica e valorizando 
saberes de outras disciplinas

Discutir medidas que diminuam 
os impactes das catástrofes 
de origem natural e de origem 
antrópica nos ecossistemas, em 
geral, e nos ecossistemas da zona 
envolvente da escola, em particular

Interpretar graficamente uma 
função afim e relacionar a 
representação gráfica com a 
algébrica e reciprocamente.

Calcular o declive de uma reta 
não vertical usando dois pontos.

Pesquisar, numa perspetiva 
interdisciplinar, sobre a dureza 
da água de consumo da região 
onde vive, bem como as 
consequências da utilização das 
águas duras a nível doméstico e 
industrial e formas de as tratar, 
comunicando as conclusões.

Tabela 10 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– jovens engenheiros tentam ajudar utentes do IP3
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Centro TV. (2019). Associação de Utentes do IP3 pede obras nos taludes e rapidez no piso. Acedido em 
https://www.youtube.com/watch?v=m_UiEApz5zA em 30 de junho de 2022

Guião do aluno

Associação de Utentes do IP3 pede obras nos taludes

Um talude num troço do IP3 em 
Penacova sofreu recentemente uma 
derrocada, impedindo a circulação 
de veículos durante vários dias. A 
Associação de utentes do IP3 aproveitou 
a oportunidade para se manifestar junto 
deste troço, queixando-se da ausência 
de intervenções em diversos taludes 
nesta via de comunicação fundamental 
para a economia dos vários concelhos 
que atravessa. Apesar do anúncio pelas 
Estradas de Portugal EPE há já mais 
de 3 anos de 2.5 milhões de euros para 
financiar estas intervenções, ainda não se 
viram obras efetivas. De 1991 até 2017, 
só num percurso de 20 quilómetros, na 
zona de intervenção dos bombeiros de 
Penacova, registaram-se 1825 acidentes, 
com 1836 feridos e 123 mortos.

Um grupo de trabalho desta associação, com conhecimentos na área da Geotecnia, e farto de 
esperar, pretende fazer um estudo de estabilidade de uma série de taludes para definir o tipo de 
contenção a realizar, de forma a apresentar propostas concretas às Estradas de Portugal EPE.

Um dos taludes passível de intervenção localiza-se à entrada de Penacova no sentido Sul-Norte, no km 65.

Estação A

Observa com atenção a figura seguinte.
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Observando a imagem e assumindo que o veículo representado na imagem tem 1,5 m de altura, 
estima a altura do talude.

Abre o ficheiro Declive_Talude_IP3.ggb no teu computador 

Considera que a reta AB, representada no plano coordenado é a reta de suporte de um 
segmento de reta [AB] que representa o talude. Esta reta permite estimar a inclinação do 
talude relativamente ao plano da estrada.  

Com recurso ao GeoGebra, determina o declive do talude, calculando o declive da reta AB.

Nota

O declive de uma reta é uma medida que permite obter a inclinação de uma reta em relação 
ao eixo das abcissas.  Indica-nos quanto é que a reta cresce na vertical relativamente a um 
determinado incremento na horizontal.

Ou seja, o declive m pode ser dado pela seguinte relação:

Escolhe um ponto da reta e verifica a variação do valor da ordenada quando varia o valor da 
abcissa em uma unidade.

E se essa variação do valor da abcissa for de duas unidades, como varia o valor da ordenada? 

E se essa variação do valor da abcissa for de n unidades, como varia o valor da ordenada?

Arrasta os pontos A e B ao longo da reta e determina o declive com as novas coordenadas 
dos pontos.

https://www.geogebra.org/classic/ubfuekyg
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O que observas? Compara com a equação da reta que te é dada pelo GeoGebra e confirma o declive.

 Determina o declive de uma reta que passe nos pontos de coordenadas A(1,7) e B(3,3).

Estação B

A derrocada ocorrida no IP3 é um fenómeno relativamente frequente e é considerada uma 
Catástrofe Natural Geológica. Os movimentos de terreno (derrocadas) são movimentos de 
solo, rocha ou detritos que ocorrem ao longo de planos de rutura (por exemplo ao longo de uma 
encosta), podendo ser agravados pela ação humana.

As derrocadas são consideradas catástrofes naturais. Identifica mais dois tipos de catástrofes 
naturais que possam estar, direta ou indiretamente, relacionadas com esta.

Algumas catástrofes antrópicas (provocadas pela atividade humana) podem estar na origem 
de derrocadas deste género. Apresenta dois exemplos.

Indica de que forma a atividade humana pode agravar a possibilidade de ocorrência de 
derrocadas.

Inicia a aplicação Mindomo no computador.

Explora um pouco a aplicação seguindo os exemplos apresentados pela professora.
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Constrói um mapa de conceitos que ilustre a classificação das catástrofes. Utiliza entre outras, as 
palavras da seguinte imagem:

Nota: O mapa de conceitos poderá ser enriquecido com imagens disponíveis na pasta Imagens_
Mindomo no ambiente de trabalho.

 
Guarda o mapa de conceitos no Ambiente de Trabalho do computador, identificando os elementos 
do teu grupo de trabalho. (ex: Nome1_Nome2.MOM)

Estação C

Qual é o impacto das chuvas no talude do IP3?

Observa a reação de uma solução ácida com 3 amostras de rocha, granito, calcário e cimento.

Regista as tuas observações.

O que podes concluir sobre o possível impacto de chuvas mais ácidas no talude do IP3 em análise?

Considera a composição química de quatro águas, I, II, III e IV, apresentada a seguir (valores em mg/L):
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I II III IV

Cálcio 55
Magnésio 19
Potássio 1
Sódio 24
Bicarbonato 248
Cloreto 37
Sulfato 13
Nitrato <0.1
Ferro 0
Alumínio 0
Mineralização total a 
180 ºC 280

pH 7.4

Cálcio 53
Magnésio 11
Sódio 15
Nitratos 1.2
Bicarbonato 226
Flúor 0.1
Cloreto 13
Mineralização total a 
180 ºC 315

pH 7.71

Cálcio 104
Magnésio 3.7
Sódio 3.7
Potássio 1.8
Bicarbonato 280
Sulfato 52
Nitrato <2
Cloreto 4
Mineralização total a 
180 ºC 274

pH 7.3

Sílica 8.5
Cloreto 39
Bicarbonato 116
Nitrato < 0.3
Sódio 115
Magnésio <0.1
Mineralização total a 
180 ºC 359

pH 9.5

Destas águas, a mais dura é...

(A) I  (B) II (C) III (D) IV

Das afirmações seguintes, qual está correta?

(A) Os solos graníticos contêm grandes quantidades de carbonato de cálcio.
(B) Uma água macia é rica em sais de magnésio e de cálcio.
(C) Reconhece-se uma água dura por fazer muita espuma com o sabão.
(D) As águas duras são típicas de solos calcários.

Conclusão

Considera as seguintes características do talude.

Declive = ______

Coberto vegetal - reduzido

Solo - pouco coeso e pouco permeável

Tendo em conta que o fator de segurança abaixo de 1.5 é considerado de risco elevado, analisa 
a seguinte tabela e responde à questão que se lhe segue.
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Coberto 
vegetal Declive Solo Fator de 

segurança
Reduzido 3,01 Pouco coeso e pouco 

permeável
1,0

Moderado 0,92 Coeso, relativamente 
permeável

1,5

Elevado 0,71 Muito coeso, 
permeável

2,0

Consideras que deve ou não ser efetuada alguma intervenção no troço estudado? Justifica a tua 
resposta. Submete as tuas conclusões no questionário online fornecido e nomeia um porta-voz 
para as apresentar aos restantes colegas.
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Será possível reintroduzir 
trutas no rio Dão?

Sobre a atividade

Nesta atividade envolvem-se os alunos 
na exploração dos fatores abióticos 
no rio Dão, na zona de Alcafache, e 
caracteriza-se o ecossistema da zona 
envolvente para dar resposta à questão-
problema “Será possível reintroduzir 
trutas no rio Dão?”. Os alunos têm a 
oportunidade de manipular material de 
laboratório para recolher dados como 
o pH e a percentagem de oxigénio 
dissolvido da água como forma de 
analisar e concluir se existem condições 
para reintroduzir trutas naquele rio. 
Os alunos acompanham na aplicação 
Actionbound um desafio relacionado 
com a análise do ecossistema 
envolvente, nomeadamente fatores 
que influenciam a biodiversidade local.

eNQUADRAMENTO CURRICULAR

Perfil dos Alunos Aprendizagens Essenciais

Resolução de problemas

Definem e executam estratégias 
adequadas para investigar e responder às 
questões iniciais. Analisam criticamente as 
conclusões a que chegam, reformulando, 
se necessário, as estratégias adotadas. Os 
alunos generalizam as conclusões de uma 
pesquisa, criando modelos e produtos para 
representar situações hipotéticas ou da 
vida real. 

CN - Consequências da 
dinâmica interna da terra

Fatores abióticos – temperatura, água, 
substrato, vento. Relacionar os fatores 
abióticos - luz, água, solo, temperatura – 
com a sua influência nos ecossistemas, 
apresentando exemplos de adaptações 
dos seres vivos a esses fatores e 
articulando com saberes de outras 
disciplinas (ex.: Geografia).
Caracterizar um ecossistema na 
zona envolvente da escola (níveis de 
organização biológica, biodiversidade) a 
partir de dados recolhidos no campo.
Interpretar a influência de alguns fatores 
abióticos nos ecossistemas, em geral, 
e aplicá-la em exemplos da região 
envolvente da escola.

Duração: 1 MANHÃ
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FQ - REAÇÕES QUÍMICAS
 

Interpretar a diferença entre sólidos, 
líquidos e gases com base na liberdade 
de movimentos dos corpúsculos que 
os constituem e na proximidade entre 
esses corpúsculos.

MAT - ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE DADOS

Planear e realizar estudos que envolvam 
procedimentos estatísticos, e interpretar os 
resultados usando linguagem estatística, 
incluindo a comparação de dois ou mais 
conjuntos de dados, identificando as suas 
semelhanças e diferenças. 

pRÉ REQUISITOS

Preparar jogo no Actionbound.

Materiais

Figura 33 -Algum material usado na atividade 

Selfie stick
Régua flutuante
Einstein™LabMate II™
Sensores de pH, oxigénio dissolvido e temperatura
Tablets para recolha de fotos e vídeos
“Jogo” criado no Actionbound 
Computadores para utilizar o simulador dos estados da matéria
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Glossário 

Ecossistema 
Biodiversidade 
Luz 
Água 
Temperatura  
Heliófilas 
Umbrófilas 
Frequências absoluta e relativa de uma distribuição 
Moda 
Média 
Mediana 
Quartis 
Diagrama de de extremos e quartis

Guião do professor 

Introdução da atividade

Após a chegada a Alcafache, divide-se a turma em três grandes grupos e informam-se os alunos 
acerca das tarefas/atividades a desenvolver ao longo da sessão: contexto da questão-problema, 
modo de resolução do guião ( jogo) criado no ActionBound, utilização de sensores para recolha 
de diversos dados (temperatura, percentagem de oxigénio dissolvido e pH da água do rio Dão no 
ponto de recolha A – zona azul – ver imagem seguinte) e exploração de um simulador relacionado 
com os “estados da matéria”.

Os grupos distribuem-se pelas zonas apresentadas (um em cada zona), partindo dos locais 
indicados pelo docente. Depois de concluírem as tarefas propostas para cada zona, trocam até 
completar as três partes do guião do aluno.
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Figura 34 - Zonas do ecossistema em estudo 
(principais zonas e pontos de estudo)

Locais de partida das 3 zonas em análise:

Figura 35 - Ponto de partida da zona 1

Figura 37 - Ponto de partida da zona 3

Figura 36 - Ponto de partida da zona 2 
(ponto de recolha A)
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Desenvolvimento da atividade

Em cada zona, os alunos deverão realizar as tarefas propostas no guião do aluno em cerca de 20 
minutos, trocando depois de zona.

Zona 1 (Ciências Naturais)

Ao longo da resolução do guião ( jogo criado no Actionbound), desafiam-se os alunos a recolher 
fotos, vídeos e a responder por escrito a diferentes questões, promovendo-se a discussão sobre 
as relações entre os fatores abióticos e o ecossistema envolvente.

Figura 38 - Código QR para iniciar o guião

Zona 2 (Matemática)

Os alunos recolhem dados de caracterização da água do rio Dão recorrendo a sensores de pH, 
oxigénio dissolvido e temperatura, de forma a responderem às questões propostas na respetiva 
secção do guião do aluno.

Nesta zona, os alunos deverão dividir tarefas (medir, registar,…), sempre em condições de 
segurança para evitar acidentes perto do rio.

Figura 39 - Alunos a executar a tarefa 
na zona assinalada a roxo
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Zona 3 (Físico-Química)

Os alunos realizam uma simulação relacionada com os estados da matéria através de uma 
aplicação disponibilizada no computador/tablet.

Em pequenos grupos, os alunos exploram a simulação em computadores e tablets.

Figura 40 - Exemplo de alunos a executar a tarefa nesta zona

Conclusão da atividade

No caso de a conclusão do estudo mostrar que é possível reintroduzir trutas no rio ou imaginando 
que seria possível criar tais condições com alguma intervenção humana, desafiam-se os alunos 
a pensarem em soluções que garantam a sobrevivência das trutas depois de reintroduzidas. Tal 
implica planear diferentes protótipos e discutir as soluções que facilitem a desova. No protótipo a 
desenvolver, os alunos deverão ter em conta:  

ilustração do local (com fotografia do local ideal) 
materiais a usar para a construção 
estimativas de custos  
empresas com capacidade de resposta para a intervenção
projeto à Câmara Municipal de Mangualde 

A conclusão realiza-se em sala de aula e culmina com a apresentação da mesma por parte de 
cada grupo.

Evidências da mobilização de competências e aprendizagens

Apresentam-se, de seguida, indicadores que poderão ajudar o professor a encontrar evidências 
da mobilização de competências do Perfil dos Alunos e de Aprendizagens Essenciais definidas 
para esta atividade. As evidências podem ser verificadas numa escala “Presente/Não presente” 
ou com rubricas com níveis de desempenho, consoante o grau de detalhe pretendido.
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Competências do Perfil 
dos Alunos

Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Resolução de problemas 

Definem e executam estratégias 
adequadas para investigar e responder 
às questões iniciais. 

Resolução das diferentes tarefas 
apresentadas no Guião do Aluno para 
responder à possibilidade, ou não, de 
reintrodução de trutas no rio Dão.

Analisam criticamente as conclusões 
a que chegam, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas. 

Apresentação da conclusão (Guião do Aluno), 
em grande grupo, sobre a possibilidade de 
reintroduzir trutas no rio Dão; Discussão em 
torno das diferentes conclusões e propostas 
de solução para a criação de condições se tal 
de vier a concretizar.

Os alunos generalizam as conclusões 
de uma pesquisa, criando modelos e 
produtos para representar situações 
hipotéticas ou da vida real.

Aprendizagens Essenciais Ação do aluno / momento de 
observação / documento a avaliar

Fatores abióticos – temperatura, 
água, substrato, vento. Relacionar 
os fatores abióticos - luz, água, solo, 
temperatura – com a sua influência nos 
ecossistemas, apresentando exemplos 
de adaptações dos seres vivos a esses 
fatores e articulando com saberes de 
outras disciplinas (ex.: Geografia).

Resolução das diferentes atividades 
apresentadas no ActionBound.Caracterizar um ecossistema na 

zona envolvente da escola (níveis de 
organização biológica, biodiversidade) 
a partir de dados recolhidos no campo.

Interpretar a influência de alguns 
fatores abióticos nos ecossistemas, 
em geral, e aplicá-la em exemplos da 
região envolvente da escola. 

Interpretar a diferença entre sólidos, 
líquidos e gases com base na liberdade 
de movimentos dos corpúsculos que 
os constituem e na proximidade entre 
esses corpúsculos.

Execução do simulador da Phet; 
Resposta ao questionamento oral 
do docente acerca das diferentes 
simulações apresentadas pelo software.
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MAT

Planear e realizar estudos que 
envolvam procedimentos estatísticos, 
e interpretar os resultados usando 
linguagem estatística, incluindo a 
comparação de dois ou mais conjuntos 
de dados, identificando as suas 
semelhanças e diferenças. 

Resolução das atividades correspondentes 
à zona 3 do Guião do Aluno.

Tabela 11 - Evidências da mobilização de competências e aprendizagens 
– será possível reintroduzir trutas no rio Dão?

rEFERÊNCIAS bIBLIOGRÁFICAS

Tabata, Y. A. (2006). Criação de truta arco-íris. Acedido em http://www.infobibos.com/
Artigos/2006_2/Truta/Index.htm em 6 de maio de 2022

Ivany, A. (2009). A Report on the Collection of Lake Trout Eggs and Milt from Lake of 
Bays for the Purpose of Rehabilitation Stocking in Mary Lake. Ontario Ministry of Natural 
Resources. Acedido em https://www.marylakeassociation.org/wp-content/uploads/2020/03/
LakeTrouteggcollection2009.pdf em 6 de maio de 2022

Guião do aluno

Vais realizar uma atividade de campo na qual terás de responder a diferentes desafios em grupo 
e com suporte a diferentes materiais: responder a questões a partir de um tablet, usar sensores 
para analisar diferentes propriedades da água do rio Dão e fazer simulações sobre o estado da 
matéria. No final, terás de ser capaz de responder à questão-problema em estudo: será possível 
reintroduzir trutas no rio Dão?

Lê o seguinte texto:

“Do ponto de vista histórico, a truta Salmo trutta tem sido considerada um recurso natural muito 
importante, cujo declínio tem merecido particular atenção. Nesta perspetiva, em 1999 foi publicado 
o Relatório sobre a conservação e a gestão dos recursos genéticos da truta a nível europeu. Este 
documento reflete o esforço conjunto de investigadores europeus, onde é dada particular atenção 
à necessidade de monitorizar as populações de truta S. trutta no estado selvagem, analisando 
igualmente o impacto provocado pelos repovoamentos.
A distribuição e fragmentação de habitats naturais têm sido fatores causadores da diminuição 
das populações de truta. Durante muitos anos, para obviar à redução de efetivos populacionais, 
foram implementados programas de repovoamento usando peixes provenientes de piscicultura 
para manter as populações existentes ou até mesmo reintroduzir esta espécie em locais onde se 
encontrava extinta.” ICNF, 2017 Acedido em http https://www.icnf.pt/pesca/estudos/especies em 
30 de junho de 2022

https://www.icnf.pt/pesca/estudos/especies
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Zona 1 – Observa com atenção as imagens seguintes e inicia a aplicação 
ActionBound recorrendo ao código QR fornecido.  Com a ajuda do professor 
responde aos diferentes desafios que a aplicação te apresenta.

Zona 1 - Cor Vermelha

Zona 2 – Observa com atenção o meio envolvente.

Acede à aplicação disponível no ambiente de trabalho do teu tablet “States  of Matter: Basics” 
e explora-a com a ajuda da tua professora.

States of Matter: Basics (PhET)1 

1     Versão em português do Brasil: https://clixplatform.tiss.edu/phet/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html

https://phet.colorado.edu/en/simulations/states-of-matter-basics
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Após a exploração do simulador anterior, responde às questões seguintes:

Descreve o comportamento macroscópico (i.e., à vista desarmada) da água no estado líquido e no 
estado gasoso.

Descreve o comportamento submicroscópico (i.e., como imaginamos à escala microcrocópica, não 
visível à vista desarmada) da água no estado líquido e no estado gasoso.

Zona 3 - Análise de algumas propriedades da água do rio Dão com recurso a sensores.

“Provámos; era uma deliciosa calda de escabeche, gorda e profunda como cheia do Nilo, que 
afogava uma boa dúzia de trutas, esses extraordinários salmonídeos que pediram a casaca aos 
marqueses de Luís XIV, para serem os janotas da água doce, e o sabor ao manjar dos deuses para 
não ir nada igual à mesa de gulosos.”

Aquilino Ribeiro, O homem que matou o diabo

No passado, no Dão, era possível encontrar uma subespécie autóctone, a truta fário, truta-de-rio 
ou truta comum (Salmo trutta ssp.  fario) que, devido a certas alterações no seu habitat, deixou de 
surgir neste rio. Lê o seguinte texto, que explica alguns dos motivos para este desaparecimento.

“Um dos motivos das alterações do habitat, resulta da modificação dos caudais devido à regularização 
dos rios. Para além de provocar uma barreira física que impede os movimentos migratórios 
alimentares e reprodutivos (impede o fluxo genético entre populações que anteriormente estavam 
em contacto, diminuindo assim a sua variabilidade genética e consequentemente a estabilidade 
da espécie, levando à diminuição das populações de trutas), a regularização dos rios provoca 
alterações na velocidade e composição química da água (as águas lóticas e bem oxigenadas de 
montanha, passam a águas lênticas e pobres em oxigénio, desfavoráveis às trutas).

Podem também provocar alterações na profundidade e largura da linha de água, e na alteração da 
estrutura e composição do substrato. Devido à sedimentação, o substrato passa a ser mais fino e 
consequentemente menos favorável à instalação de macroinvertebrados bentónicos dos quais a 
truta se alimenta, para além de criar condições impróprias para a reprodução, com a consequente 
diminuição do recrutamento. Também as descidas acentuadas do nível da água a montante e 
as alterações bruscas na velocidade da água a jusante, para além do impacto físico nas trutas, 
provoca a destruição da vegetação marginal das linhas de água que servem de refúgio e de zonas 
de alimentação para esta espécie.” (Lourenço, 2004, p. 4)

A truta fário tem o dorso geralmente castanho a esverdeado, os flancos esverdeados/amarelados 
e o ventre claro. O corpo é salpicado de manchas negras e vermelhas, apresentando três manchas 
escuras grandes, mais ou menos percetíveis. Possui como todos os salmonídeos, uma barbatana 
adiposa acastanhada.



8.º ANO

157

Só vive em águas correntes, bem oxigenadas, despoluídas e frias. Alimenta-se principalmente de 
invertebrados, larvas de insetos aquáticos e pequenos peixes, gafanhotos e anfíbios.

Esta espécie necessita de condições ambientais favoráveis ao seu bom desempenho, 
nomeadamente:

Temperatura - Os valores compreendidos entre 10 °C e 20 °C são os indicados para o cultivo, 
sendo 0 °C a 25 °C os limites de sobrevivência. Os peixes são pecilotérmicos, isto é, não regulam 
a temperatura do corpo. A cada aumento da temperatura ocorre um aumento da atividade 
metabólica. A truta apresenta as melhores conversões na faixa térmica entre 15 °C e 17 °C, 
mantendo um bom estado sanitário.

Oxigénio dissolvido (OD) - O teor de OD na água deve ser de 20 mg/L. A solubilidade do oxigénio 
na água varia, principalmente, com a temperatura e a pressão atmosférica. O limite crítico de OD é 
de 5,5 mg/L, valor abaixo do qual a truta tem dificuldade em extrair o oxigénio da água.

pH - O pH deve estar compreendido entre 6,5 e 8,5 sendo 7,0 o valor ideal. Águas ácidas tornam 
os peixes mais suscetíveis ao ataque de parasitas, enquanto em águas alcalinas, a amónia se 
encontra presente em maior proporção.
(Dados retirados e adaptados de Yara Tabata (2006), Criação de truta arco-íris)

Tendo em conta a informação apresentada, faz um estudo acerca destes fatores abióticos 
no rio Dão e conclui se será viável ou não a sobrevivência da espécie Salmo trutta fario neste 
troço de rio. Para recolha de dados, irás utilizar três sensores: de pH, de temperatura e de 
oxigénio dissolvido, representados na seguinte figura.

Medidor de oxigénio dissolvido, 
termómetro digital, medidor de pH Ponto de recolha A – fig. 1
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A tua recolha de dados deve iniciar-se no ponto de recolha A (saída de conduta da fonte termal), 
assinalado na figura. Depois, deves recolher dados em 3 pontos a jusante (lado para onde se 
dirige a água corrente de um rio, para a foz) e 3 pontos a montante (lado de onde vem a água, da 
nascente de um rio), escolhidos de forma aleatória.

Tem em atenção o seguinte: seleciona locais seguros para a recolha, na margem norte, sem 
declives acentuados ou algas, evitando quedas na água.

Regista na seguinte tabela os valores de pH, oxigénio dissolvido (mg/L) e temperatura (°C), para os 
diversos locais de amostragem.

Fatores 
abióticos

Dados obtidos em cada 
local de amostragem Moda Média Mediana

Locais

A B C D E F G

pH

OD (mg/L)

Temp. (°C)

Determina a média, a moda e a mediana de cada uma das variáveis.

Identifica e justifica possíveis causas para a não existência da espécie de truta em estudo neste local.

Observa a tabela que apresenta uma recolha de dados para o estudo da reprodução da truta fário.

Par Macho Fêmea

Etiqueta Etiqueta
Volume dos 

ovos imaturos 
(mL)

Volume 
dos ovos 

fecundados 
(mL)

Número 
de ovos

1 1538 1580 125 178 1427

2 1540 1590 125 177 1427

3 1546 1595 125 178 1427
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4 1505 1506 62 88 708

5 1407 1576 62 88 708

6 1592 1542 62 88 708

7 1470 1598 62 89 108

8 1600 1589 83 118 948

9

10 83 118 948

11 200 284 2283

12 1582 1573 90 132 1235

Calcula a média do número de ovos de cada par.

Qual é a amplitude do número de ovos?  

Calcula a mediana do número de ovos.

Constrói os diagramas de extremos e quartis para a distribuição do número de ovos.  

Foi efetuado mais um registo (par 13) que veio diminuir a média em 2 unidades (ovos). Calcula a 
quantidade de ovos da fêmea 13.

Na figura seguinte está representado um diagrama de extremos e quartis relativo ao volume dos 
ovos imaturos de uma fêmea durante um determinado período de observação e registo. 

1650 1567 !" ##! $%!

1562 !"#"

!"#$ !"%#

Adaptado de: !""#$%&&'''()*+,-*./*$$012*"203(0+4&5016)/3"$&7*./8+06"/4410--/1"2039::;(#5<

https://www.marylakeassociation.org/wp-content/uploads/2020/03/LakeTrouteggcollection2009.pdf


Atividades STEM

160

Determina os valores seguintes:

a) Os quartis;

b) A amplitude interquartil;

Qual das seguintes afirmações é sempre verdadeira, para a amostra que se está a considerar?

a) Exatamente 50 % dos ovos não tiveram mais de 74 mL.
b) 75 % dos ovos tiveram, no mínimo, 102 mL.
c) 50 % dos ovos tiveram 82 mL.
d) Pelo menos 75 % dos ovos tiveram, no máximo, 90 mL.

Conclusão

Será possível (re)introduzir trutas no rio Dão?

Justifica a resposta à questão-problema apresentando razões que evidenciem todo o trabalho 
realizado ao longo da atividade.
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