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UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA OS ALUNOS GOSTAREM DE APRENDER CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
[CONFERÊNCIA INAUGURAL]
Jorge Teixeira
Licenciado em Engenharia e em Física pela Universidade de Coimbra. Mestre em Física (Área de
Especialização em Ensino) pela Universidade do Minho. Iniciou a atividade profissional no
Departamento de Física da UTAD. Atualmente é professor de Física e Química em Chaves,
formador do Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso e
colaborador do Laboratório de Didática de Ciências e Tecnologia, da UTAD. Venceu o Global
Teacher Prize Portugal 2018, obteve o prémio da melhor comunicação em forma de poster na
Física 2016 e foi agraciado com a Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata pelos serviços
prestados na área da formação académica.

É apresentada a metodologia utilizada no Clube do Ensino Experimental das Ciências. O Clube foi
criado, em 2006, com o intuito de conciliar o ensino formal com o não formal e possibilitou ao seu
fundador vencer o Global Teacher Prize Portugal 2018. Este tem impacto nos resultados escolares
dos alunos, na articulação vertical de conteúdos, na comunidade, na formação de professores, na
elevação do estatuto de professor e ajuda os alunos a encontrarem a sua vocação. Serão
apresentados projetos desenvolvidos no Clube que aproveitam o material existente nas escolas e
que têm custos muito reduzidos. Alguns desses projetos têm um forte impacto na comunidade e/ou
foram premiados como, por exemplo, Ensinar e Aprender Física com Instrumentos Antigos, Regar
com a Humidade do Ar e Evitar os Incêndios em Portugal: Uma contribuição Pedagógica. Também
será divulgado o projeto a desenvolver no biénio 2018/2020. Finalmente, será abordado o processo
de candidatura ao Golbal Teacher Prize Portugal.
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AS EXIGÊNCIAS DO FUTURO
[DEBATE COM CONVIDADOS]
Jaime Carvalho e Silva
Professor Associado do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. Membro das linhas de investigação Análise e História e Metodologia da
Matemática do CMUC - Centro de Matemática da Universidade de Coimbra. Coordenador do
Centro de Competência TIC "Softciências". Membro do Conselho Geral do SNHM-Seminário
Nacional de História da Matemática. Editor da Página Facebook da Comissão Internacional de
Instrução Matemática/ICMI. Membro da Comissão de Acompanhamento do Centro de
Investigação e Inovação em Educação (inED) da ESE do Porto. Membro do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, Coimbra.

Ninguém conhece quais as exigências que a futura sociedade vai colocar à escola, mas poderemos
antever que serão ainda maiores do que as atuais. O documento “The future of education and skills
-Education 2030” preparado pela OCDE insiste na necessidade do desenvolvimento de novas
competências. “O conceito de competência implica mais do que apenas a aquisição de
conhecimentos e capacidades (skills); envolve a mobilização de conhecimentos, capacidades,
atitudes e valores para enfrentar exigências complexas". "Os estudantes preparados para o futuro
precisarão tanto de conhecimentos gerais como especializados”, precisarão de uma “capacidade de
pensar para além das fronteiras das disciplinas” devendo o "conhecimento ser transferível através
dos domínios” sendo este desenvolvido através da “resolução de problemas”. Como preparar
professores em qualidade e quantidade suficientes para enfrentar estes desafios? Atualmente
estamos mais próximos do “enciclopedismo desconexo, imensa manta de retalhos mal cerzidos, que
vão desde as guerras púnicas até ao sistema nervoso da mosca” que Sebastião e Silva criticava há
50 anos atrás devido a um sistema de ensino "baseado num sistema de exames que só permite
apreciar memorizações e automatismos superficiais, mais ou menos próximos do psitacismo”, do
que da visão do documento da OCDE. Como preparar o futuro com segurança?
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O PROFESSOR DE C&T NA ERA GLOCAL
[DEBATE COM CONVIDADOS]
Nilza Costa
Nilza Costa is a full Professor at the Department of Education and Psychology of the University of
Aveiro (Portugal). Her main research interests are in Teacher Education, Assessment and
Evaluation. She has expertise as coordinator of the Research Centre "Didactics and Technology in
the Education of Trainers", CIDTFF (http://www.ua.pt/cidtff/), from 2012 to 2016, and as the
Coordinator of the Laboratory for Supervision and Evaluation (Lab_SuA) of the CIDTFF
(http://www.ua.pt/cidtff/sua/). She has been involved in several national and international
projects, both as a researcher and coordinator (e.g. Coordinator of the Tempus Project "Teacher
Education Review and Update of Curriculum" – TEREC; Reference: 511063-TEMPUS-1-2010-1-PTTEMPUS-JPCR, 2010-14). She is author and co-author of several publications in national and
international journals and a reviewer of scientific journals.

Num mundo cada vez mais globalizado, a educação que se promove num dado País não deve ser
analisada sem ter em linha de conta olhares internacionais, como por exemplo os da Agenda 2030
e 2063. A reflexão sobre o papel do professor em geral, e do professor de C&T em particular, como
ator privilegiado na formação de cidadãos, não deve assim estar dissociada também dessas agendas.
Sem descurar fragilidades destas, a posição que se defende é que a integração de finalidades,
objetivos e indicadores espelhados nessas agendas, mas perspetivada e reinterpretada em cada
contexto local, devem fazer parte do pensamento e ação dos professores.
Esta intervenção tem como principal objetivo argumentar sobre a relevância do enquadramento
acima exposto no pensamento e ação do professor de C&T.
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COMPLEMENTARIDADE TECNOLÓGICA E O FATOR HUMANO
[CONFERÊNCIA CONVIDADA]
Nelson Zagalo
Nelson Zagalo is Associate Professor of Interactive Media at University of Aveiro - Portugal. Until
September 2017 he was Assistant Professor at University of Minho - Portugal, while there he
created a master program on Interactive Media, founded the scientific laboratory EngageLab and
the Portuguese Society for Videogames Sciences. He has served as technological and scientific
consultant for companies, european and national funding programs, and superior education course
accreditation. He has published more than one hundred peer-review papers in journals, books and
conferences around the world. He has written the books "Interactive Emotions, from Film to
Videogames" (2009), “Videogames in Portugal: History, Technology and Art” (2013), and
"Creativity in the Digital Age" (2015).

No mundo atual vivemos rodeados de conteúdos digitais que nos chegam por múltiplos canais e nos
mais diversos meios, do texto ao som, da ilustração à animação, do vídeo aos videojogos, passando
por novos formatos como as infografias, os memes, as instastories tudo numa ânsia por aproximar
aqueles que querem comunicar. Isto conduziu-nos a uma perda dos níveis de atenção, ou dito de
outra forma, a quantidade de conteúdo aumentou a ponto de se tornar impossível tudo ver e
apreender, enquanto as múltiplas perspectivas proporcionadas sobre cada um dos assuntos
tornavam a compreensão não menos mas mais difícil. Aumentou a nossa exposição à informação e
com ela veio uma inevitável incapacidade para triar o que é importante e relevante em cada
momento. Do caldo atual o papel do professor não saiu diminuído, antes se transformou, o
professor deixou de possuir a informação, as respostas todas, para ser aquele que guia e orienta,
aquele que liga os nós e facilita a compreensão.
No futuro teremos mais, e não menos canais, meios e formatos de expressão e comunicação. Do
mesmo modo teremos mais e não menos informação e conhecimento sobre tudo, em mais
perspectivas, camadas e modos descritivos. O caos informacional tenderá a exponenciar-se, e
teremos de recorrer a sistemas de inteligência artificial para filtrar a realidade que invadirá os
nossos sentidos. A tentação de substituir o professor pelo assistente inteligente pessoal, tal como
ainda no ano passado a Mattel quis substituir os pais pelo Aristotle, será grande, contudo, tal como
hoje, o papel do professor não sairá diminuído, mas complementado pela tecnologia. No lugar de
aprendizagem, seja uma sala ou qualquer outro espaço físico ou virtual, o professor será suportado
por uma rede de informação, quase-infinita e instantânea, assim como um conjunto de assistentes
digitais inteligentes. Ao professor caberá, como hoje, não tudo saber mas ser capaz de orientar e
guiar, indo além, em direção à essência de cada matéria naquilo que faz de nós seres-humanos e
seres sociais.
Que desafios aguardam os professores?
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EL DESAFÍO DE ENSEÑAR ESTADÍSTICA HOY
[CONFERÊNCIA CONVIDADA]
Teresita Terán
Teresita Terán es Estadística, Profesora en Estadística y Doctora del Programa de Consolidación
Académica de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente es Vicepresidenta del
IASE (Asociación Internacional de Educación Estadística). Actualmente es Profesora titular de
Bioestadística en la Facultad de Ciencias Veterinarias y de Currículum y Didáctica y Residencia en el
Profesorado en Estadística que se dicta en la Facultad de Humanidades y Artes, dependientes de la
UNR. Realizó cursos de perfeccionamiento sobre Pedagogía en Estados Unidos con una Beca
Fullbright. Ha presentado ponencias en distintas provincias argentinas y en Brasil, México, Estados
Unidos, República Dominicana, Cuba, Marruecos, Eslovenia, España, África, China, Corea del Sur,
Singapur, Hong Kong, Japón, entre otros países. Es evaluadora de Revistas Internacionales como:
AERJ Net Journal (African Educational Research Journal), Editora Premier Publishers e IJLTER
(International Journal of Learning, Teaching and Educational Research). Estuvo a cargo de la
Acreditación de la carrera de Veterinaria de la Facultad de Veterinaria -Universidad Nacional de
Rosario ante CONEAU y ARCUSUR en el año 2014 y en la acreditacicón para creación de la carrera
de Veterinaria ante CONEAU en Gualeguaychú,-2018 -Universidad Nacional de Entre Ríos. Escribió
varios libros junto con Ana Craveri sobre Estadística Descriptiva, Probabilidad e Inferencia
Estadística con aplicaciones en las Ciencias Veterinarias.

La importancia de la Educación Estadística, como se observa en todos los niveles de educación en el
mundo actual, crece día a día, ya que está ligada al desarrollo de la Estadística como ciencia y a su
utilidad en la investigación, la técnica, la vida profesional y el avance de la tecnología plasmada en
la potencia de las computadoras y las formas cada vez más rápidas de recibir información. La
alfabetización estadística es una necesidad de la sociedad vertiginosa en la que vivimos y es desde
la educación estadística que debe ser puesta en marcha en beneficio de la sociedad de la
información en la que estamos inmersos. Es por ello que, como docentes de Estadística, se plantea
el desafío de cómo enseñar estadística logrando incorporar el pensamiento estadístico a partir de
la definición de Moore como aquel que reconoce que la variación está entre nosotros y se presenta
en todo lo que hacemos. Se presenta una breve reseña de las Asociaciones que apoyan y fomentan
la Educación Estadística, algunas experiencias realizadas en Argentina y en otros países, en
diferentes niveles, desde el jardín de infantes hasta la alfabetización de adultos mayores .
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OS PROFESSORES DE C&T E A SUA FORMAÇÃO: DIREITO OU OBRIGAÇÃO?
[CONFERÊNCIA CONVIDADA]
Isabel P. Martins
Universidade de Aveiro
Isabel P. Martins (http://blogs.ua.pt/isabelpmartins/) é Professora Catedrática (Didática das
Ciências), aposentada desde junho 2011 e membro integrado do Centro de Investigação Didática e
Tecnologia na Formação de Formadores, do qual foi Coordenadora científica (março 2008 - abril
2012). Fundadora e Presidente (eleita) da Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciência
(http://aia-cts.web.ua.pt/), desde setembro 2012. Foi Vice-Reitora para a Pós-Graduação e
Assuntos Científicos, da Universidade de Aveiro (novembro 2004 - fevereiro 2010) e Coordenadora
Executiva do Projeto Falar Português – Reestruturação Curricular do Ensino Secundário Geral em
Timor-Leste, 2009-2013, financiado pelo Fundo da Língua Portuguesa
(http://www.ua.pt/esgtimor/), e de Projetos subsequentes de Formação contínua de Professores,
em Timor-Leste (2012-2014; 2016-2018). Coordenadora da Comissão de Acompanhamento do
Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para Professores do 1.º CEB, 20062010, projeto de âmbito nacional. Coordenadora e co-autora do Programa Nacional de Química
para o Ensino Secundário, 10.º, 11.º, 12.º ano (2000-2004, em vigor até 2014). Conferencista
convidada, no país e no estrangeiro. Uma das 100 Cientistas portuguesas distinguidas em 2016 em
“Mulheres na Ciência”. Galardoada com o “Prémio Ciência Viva Montepio Educação 2017”, em 24
de novembro de 2017.

As ciências ocupam lugar de destaque nos currículos escolares traduzindo-se em programas
disciplinares específicos com objetivos definidos, os quais devem visar uma meta de educação para
a cidadania, num mundo global de sociedades com perfil cada vez mais imprevisível. Em todos os
casos se pretende que os alunos compreendam conceitos, princípios, leis e teorias e os saibam
aplicar em situações reais ou hipotéticas. A investigação em educação em ciências tem permitido
fundamentar abordagens de ensino orientadas para a literacia científica e cultural dos alunos,
capazes de promover o gosto por aprendizagens de ciências e desenvolver competências de
cidadania crítica. Que orientações devem guiar hoje o ensino das C&T são questões que preocupam
educadores, cientistas e responsáveis políticos.
O ensino formal deve promover uma visão da ciência como forma de pensar e de compreender,
muito mais do que um corpo de conhecimentos. A formação científica é uma questão política, a
educação em ciências é um bem público.
E a formação de professores como tem evoluído? A formação continuada de todos os professores
é um direito ou uma obrigação? A inovação em educação não é uma mera renovação de práticas
de ensino, tem de ser uma revolução de mentalidades, atitudes e perspetivas sobre o ensino, o
currículo e o papel da escola.
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QUANDO AS NARRAÇÕES MULTIMODAIS MIGRAM DA “SALA DE AULA” PARA O “MUSEU DE
CIÊNCIA”: UM OUTRO OLHAR SOBRE A INTERAÇÃO ENTRE O EDUCADOR DO MUSEU E O
VISITANTE
[Apresentação do livro “Melhorar Práticas de Ensino de C&T- Registar e Investigar com
Narrações Multimodais”]
Ana Sofia Afonso
aafonso@ie.uminho.pt
https://orcid.org/0000-0003-2151-5196
CIEd, Universidade do Minho

Aceita-se hoje que a comunicação das ciências que se estabelece nos museus de ciência, entre
visitantes e educadores de museus, deve assentar num modelo de comunicação dialógico. Neste
modelo, é esperado que os educadores de museus ajudem os visitantes a desconstruir as
mensagens veiculadas pelas exposições, numa versão que tenha significado para eles. Esta não é,
no entanto, uma tarefa fácil exigindo que estes profissionais possuam vários saberes - o substantivo,
da comunicação, do contexto, da aprendizagem em museus, etc. - que lhes permitam estabelecer
discursos com diferentes graus de complexidade e atender à diversidade de visitantes. O educador
pode apenas despertar o interesse do visitante para o tema da exposição como, em outros casos,
poderá discutir temas de ciência candente. Neste contexto, é importante que estes profissionais
tenham consciência do modo como comunicam ciência com um dado público e reflitam sobre as
suas práticas incluindo como as podem melhorar. Nesta intervenção, apresenta-se um olhar
prospetivo sobre a “migração” das narrações multimodais da sala de aula para o museu, discutindo
a utilidade desta ferramenta para investigar a comunicação das ciências que se estabelece entre o
educador do museu e o visitante e para promover o desenvolvimento profissional dos educadores
dos museus.
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“HISTÓRIAS COM QUÍMICA”: PROMOVENDO A COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA PARA PÚBLICO
JOVEM
[DEBATE COM CONVIDADOS]
Carla Morais
Nasceu em Valpaços, a 23 de dezembro de 1980. É licenciada em Química, Mestre em Educação
Multimédia e Doutorada em Ensino e Divulgação das Ciências pela Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto (FCUP). É Professora Auxiliar e membro da Unidade de Ensino das Ciências
nessa Faculdade. É também membro do Centro de Investigação em Química da Universidade do
Porto (CIQUP). É coordenadora da especialização de Educação do Mestrado em Multimédia e
tutora da área de Educação do Programa Doutoral em Media Digitais (UT Austin | Portugal) da
Universidade do Porto. É membro da Comissão Científica dos referidos ciclos de estudos, bem como
do Mestrado de Física e Química em Contexto Escolar (FCUP). É orientadora ou coorientadora de
diversas Teses de Doutoramento e Dissertações de Mestrado em curso. Orientou numerosas
Dissertações de Mestrado já concluídas, na área das Tecnologias Educativas e do ensino da
Química. Está envolvida na dinamização de cursos de Formação Contínua de Professores,
desempenhando funções como formadora. Publicou artigos em revistas nacionais e internacionais
de Química, Ensino e Tecnologias Educativas. Proferiu apresentações e palestras, no domínio do
ensino da Química e dos computadores aplicados ao ensino, em escolas, congressos e encontros
científicos. É coautora de manuais escolares, de livros de divulgação científica e de software
educativo para o ensino da Química e da Física.

Para educar os cidadãos, permitir que participem criticamente nos debates sócio-científicos,
questionem, apoiem ou promovam agendas científicas, importa desafiar as fronteiras da
especialização e procurar abordagens ecológicas multidisciplinares e contextualizadas.
As abordagens atuais de comunicação da ciência abrangem processos complexos que vão desde a
consciencialização até ao envolvimento do público com a ciência. A consciência pública da ciência
leva à compreensão do conhecimento científico e tecnológico que, embora necessário, não é
suficiente para aumentar a conexão entre os cidadãos e as questões de tecnociência. No caso da
química, a sua divulgação tem sido experimentada como uma tarefa difícil, por causa da imagem
negativa que, genericamente, o público tem desta ciência. Adicionalmente, não é fácil compreender
a sua semântica e simbologia. A necessidade de prevenir a chemophobia, preparar os jovens para
um futuro que irá requerer bom conhecimento e compreensão científica e tecnológica, bem como
contribuir de forma decisiva para a promoção da literacia científica, levou ao desenvolvimento do
projeto Histórias com química. Este projeto, que pretende introduzir os alunos do 1.º ciclo à ciência
química, combina o storytelling com atividades hands-on visando contribuir para que as crianças
pequenas construam vínculos significativos entre o conhecimento teórico e a evidência empírica.
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O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E A RESPONSABILIDADE DE COMUNICAR EM INVESTIGAÇÃO
ANIMAL
[DEBATE COM CONVIDADOS]
Nuno H. Franco
Investigador no i3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde,), Universidade do Porto,
Portugal e Instituto de Biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto, Portugal.
Após me licenciar pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Ensino de Biologia e
Geologia, e tendo começado a minha carreira em 2002 como professor destas disciplinas, logo me
apercebi que queria mais da Ciência do que poder contá-la a outros, o que me levou a tirar uma
segunda licenciatura em Biologia (Ramo Animal), ainda no período “pré-bolonha”. Um estágio em
2006/2007 levou-me ao grupo de Ciências de Animais de Laboratório, onde em 2012 concluí o meu
projecto de doutoramento, focando-me no bem-estar dos animais usados nas áreas da
Tuberculose e da Doença de Huntington. Interessam-me também as complexas relações entre
ciênca, ética, sociedade e legislação que definem as nossas atitudes e acções para com os animais,
sobretudo os de laboratório. Sendo professor e biólogo, por formação e vocação, vejo
oportunidades para a pedagogia na da minha actividade científica e para fazer ciência das minhas
incursões pedagógicas. Esta dualidade encontra expressão em trabalho de investigação na área da
Didáctica das Ciências, no gosto pela comunicação de Ciência e na participação em actividades de
outreach do IBMC e Ciência Viva, como a Escola de Ciências da Vida e da Saúde, a Universidade
Júnior, o Projecto Rodentia, Palestras de Ética Animal, a Noite dos Investigadores, visitas a escolas,
Famelab e, claro, o Animalogos! Já no sentido inverso, tenho-me interessado em aferir como o
ensino formal em ciências de animais de laboratório pode influenciar princípios e práticas em
experimentação animal. Presto ainda aconselhamento em Ciências de Animais de Laboratório ao
Órgão Responsável pelo Bem-estar Animal (ORBEA) do Instituto de Medicina Molecular, da
Universidade de Lisboa.

O paradigma de RRI-Responsible Research and Innovation, propõe um modelo participativo, no qual
cidadãos e organizações são chamados a intervir em todos os passos do processo científico,
incluindo na discussão de questões éticas e a definição de prioridades para o investimento e
desenvolvimento científico e tecnológico. Neste contexto, temas controversos merecem especial
atenção, como é o caso do uso de animais para fins científicos. Apesar de indispensável à
investigação e progresso biomédico, a experimentação em animais levanta importantes desafios do
foro científico, ético e social. Ainda que estes sejam alvo de reflexão crítica por parte de cientistas
e demais segmentos da sociedade, frequentemente esta discussão é dominada por opositores mais
extremados, ainda que minoritários. Estes, impondo uma narrativa simplista e enviesada, recorrem
ao negacionismo científico e campanhas de desinformação. Neste cenário, cabe à comunidade
científica comunicar mais e melhor sobre a importância da experimentação animal, como é regulada
e quais os cuidados com o bem-estar dos animais. Neste sentido, a Junho de 2018, foi assinado um
“Acordo de Transparência para a Experimentação Animal”, pelas dezasseis principais instituições
científicas e de ensino superior portuguesas, reforçando um compromisso por uma maior abertura
e escrutínio público de uma actividade imprescindível, ética e transparente.
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RELATOS DE PRÁTICAS
(Comunicações)
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TRABALHO DE PROJETO – METODOLOGIA DE SUCESSO NA PROMOÇÃO DE APRENDIZAGENS NO
ENSINO PROFISSIONAL
Estefânia Pires [1], Gina Correia [2], Isabel Abrantes [3]
[1,2] CITEUC, Universidade de Coimbra, estefania_pires@hotmail.com; gina_maria@sapo.pt
[3] CEF, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, isabel.abrantes@uc.pt

Resumo: O ensino profissional tem uma função importante na formação dos jovens e, apesar de ser
ter registado um aumento na oferta destes cursos, esta modalidade de formação é ainda
socialmente estigmatizada e associada a percursos de insucesso escolar. Os resultados de um
trabalho de projeto “Fogão solar – um engenho sustentável? “Receita “bacana” com folhas, cascas
e sementes” desenvolvido, em ensino formal, por 10 alunos do 1.º ano do Curso Técnico Profissional
de Restauração e Bar do Agrupamento de Escolas de Pombal (Leiria), foram apresentados,
oralmente e em painel, no XIII do Congresso dos Jovens Geocientistas, organizado pelo
Departamento de Ciências da Terra, Universidade de Coimbra, Portugal.
Palavras-chave: ensino profissional, trabalho de projeto, fogão solar.

Resumen: La enseñanza profesional asume una función importante en la formación de los jóvenes.
Sin embargo, a pesar del aumento en la oferta de estos cursos, esta modalidad de formación todavía
es socialmente estigmatizada y asociada a recorridos de fracaso escolar. Los resultados de un
trabajo de proyecto “Horno solar – un ingenio sustentable? Agradable receta con hojas, corteza y
semillas” desarrollado en la enseñanza formal, por 10 alumnos del primer año del Curso Técnico
Profesional de Restauración y Bar de la Escuela Secundaria de Pombal (Leiria), fueron presentados,
por via oral e en póster, al XIII del Congreso de los Jóvenes Geocientistas, organizado por el
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Coimbra, Portugal.
Palabras claves: Horno solar, enseñanza profesional, trabajo de proyecto.

Abstract: Currently professional education has an important role in the training of young people.
Despite the increase in the offer of these courses, this type of training is still socially stigmatized and
associated with school failure pathways. The results of the project work “Solar ovens – a sustainable
engine? Cool recipe with leaves, bark and seeds”, developed in formal education, by 10 students of
the 1st year of the Professional Technical Course of Catering and Bar of the of School Association of
Pombal (Leiria), were presented , orally and as a poster, to the XIII Congress of Young Geoscientists
organized by the Earth Sciences Department, University of Coimbra, Portugal.
Keywords: professional education, project work, solar cooker.
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ORGANIZADORES PRÉVIOS NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE ELETROMAGNETISMO
Maria Ines Martins [1], Roberto Luiz de Azevedo [1]
[1] Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, ines@pucminas.br

Resumo: Textos, vídeos, oficinas e mapas conceituais são utilizados como organizadores prévios na
pratica da aprendizagem significativa concebida por David Ausubel, focalizando conceitos de
eletromagnetismo (Levitação Magnética). Estes organizadores foram escolhidos, visando conectar
conceitos novos aos conhecimentos prévios dos estudantes, obtidos através de questionário
aplicado antes e reaplicado após a oficina. Trabalhamos com 30 alunos do final do Ensino Médio,
em 3 encontros (2 horas cada), abordando o tema antes das aulas formais sobre teoria
eletromagnética. A estratégia foi bem sucedida, pois suas ideias originais melhoraram de algum
modo em 75% (24 alunos), ancorando em seus conceitos prévios.
Palavras-chave: aprendizagem significativa, organizadores prévios, eletromagnetismo.

Resumen Los textos, vídeos, talleres y mapas conceptuales se utilizan como organizadores previos
en la práctica del aprendizaje significativo concebida por David Ausubel, enfocando conceptos de
electromagnetismo (Levitación Magnética). Estos organizadores fueron elegidos, buscando
conectar conceptos nuevos a los conocimientos previos de los estudiantes, obtenidos mediante un
cuestionario aplicado antes y reaplicado después del taller. Trabajamos con 30 alumnos del final de
la Enseñanza Media, en 3 encuentros (2 horas cada uno), abordando el tema antes de las clases
formales sobre teoría electromagnética. La estrategia fue exitosa, pues sus ideas originales
mejoraron un 75% (24 alumnos), anclando en sus conceptos previos.
Palabras claves: aprendizaje significativa, organizadores previos, electromagnetismo.

Abstract Texts, videos, workshops and conceptual maps are used as advanced organizers to practice
the meaningful learning as conceived by David Ausubel, focusing on electromagnetism concepts
(Magnetic Levitation). These organizers were chosen to connect new concepts to students’ previous
knowledge, obtained through questionnaire applied before and reapplied afterwards the workshop.
We work with 30 students finishing high school over 3 meetings (2 hours each), dealing with the
subject before their formal classes concerning the electromagnetic theory. The strategy was
successful because their original ideas have improved in some way in 75% (24 students) anchoring
in their previously held concepts.
Keywords: meaningful learning, advanced organizers, electromagnetism.

17

______________________________ Resumos do Encontro Internacional VPCT2018 (ISBN 978-989-704-346-8)
WEBQUEST COMO POTENCIAL RECURSO DIDÁTICO PARA A APRENDIZAGEM E
CONTEXTUALIZAÇÃO DE CONCEITOS DE FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA
Patrícia Gomes de Souza Freitas [1], Marta João Francisco Silva Souza [2]
[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí, casa.21@terra.com.br
[2] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí, martajfss@gmail.com

Resumo: A WebQuest (WQ) apresenta-se como recurso didático por despertar o interesse dos
estudantes ao utilizar recursos de busca de informações na internet e contextualizar os conteúdos.
Neste trabalho apresentamos a experiência de desenvolvimento, aplicação e avaliação de uma WQ
para a aprendizagem de conceitos relativos à produção e ao consumo de energia elétrica. A análise
dos dados corrobora o uso da WQ como Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) capaz de
promover a aprendizagem e a autonomia na construção do conhecimento. Considera-se, com base
nos resultados dessa vivência, a WQ como um potencial recurso didático por estruturar o estudo,
motivar os alunos e reduzir a dispersão por sites não úteis.
Palavras-chave: WebQuest, Ensino de Física, TIC, Produção e Consumo de Energia.

Resumen: La WebQuest (WQ) se presenta como recurso didáctico por despertar el interés de los
estudiantes al utilizar recursos de búsqueda de informaciones en Internet y contextualizar los
contenidos. En este trabajo presentamos la experiencia de desarrollo, aplicación y evaluación de
una WQ para el aprendizaje de conceptos relativos a la producción y al consumo de energía
eléctrica. El análisis de los datos corrobora el uso de la WQ como Tecnología de Información y
Comunicación (TIC) capaz de promover el aprendizaje y la autonomía en la construcción del
conocimiento. Se considera, con base en los resultados de esa vivencia, la WQ como un potencial
recurso didáctico por estructurar el estudio, motivar a los alumnos y reducir la dispersión por sitios
no útiles.
Palabras claves: WebQuest, Enseñanza de Física, TIC, Producción y Consumo de Energía.

Abstract: Abstract: WebQuest (WQ) presents itself as a didactic resource for eliciting students'
interest in using information search resources on the Internet and contextualizing content. In this
work we present the experience of developing, applying and evaluating a WQ for the learning of
concepts related to the production and consumption of electric energy. Data analysis corroborates
the use of WQ as Information and Communication Technology (ICT) capable of promoting learning
and autonomy in the construction of knowledge. Based on the results of this experience, WQ is
considered as a potential didactic resource for structuring the study, motivating students and
reducing dispersion by non-useful sites.
Keywords: WebQuest, Teaching Physics, ICT, Energy Production and Consumption.
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ABORDAGEM DA TEMÁTICA SEXUALIDADE POR MEIO DA INTERDISCIPLINARIDADE: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DO PIBID E PRODOCÊNCIA
Ludymilla Nunes Coelho de Araujo [1], Lidiane Machado Dionízio [2], Ariston Rodrigo Silva Lima [3],
Christina Vargas Miranda e Carvalho [4], Luciana Aparecida Siqueira Silva [5]
[1] Departamento de Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, GO;
luudymillanunes@gmail.com
[2] Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, GO; lidianeprasempre75@gmail.com
[3] Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, GO; aristonmaxims17@gmail.com
[4] Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, GO; chrisvmirandac@gmail.com
[5] Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, GO; siqueira.lusilva@gmail.com

Resumo: Trabalhar a sexualidade no âmbito escolar permite que os alunos se integrem das
mudanças ocorridas no corpo e obtenham orientações e informações acerca das infecções
sexualmente transmissíveis, bem como suas formas de prevenção. Este trabalho é um relato de
experiência de uma atividade interdisciplinar abordando a temática sexualidade, desenvolvida por
integrantes do Pibid e do Prodocência do Instituto Federal Goiano (Brasil) com alunos do Ensino
Médio. Para tanto, simulamos o sistema reprodutor feminino numa sala de aula –
tridimensionalmente. Os resultados foram apontados a partir das considerações dos sujeitos
participantes que descreveram suas percepções em relação ao projeto.
Palavras-chave: sexualidade, interdisciplinaridade, formação docente.

Resumen: Trabajar la sexualidad en el ámbito escolar permite que los alumnos se integren de los
cambios ocurridos en el cuerpo y obtengan orientaciones e informaciones acerca de las
enfermedades sexualmente transmisibles así como sus formas de prevención. Este trabajo es un
relato de experiencia de una actividad interdisciplinaria abordando la temática sexualidad,
desarrollada por integrantes del Pibid y del Prodocência del Instituto Federal Goiano (Brasil) con
alumnos de la Enseñanza Media. Para ello, simulamos el sistema reproductor femenino uma aula tridimensionalmente. Los resultados fueron señalados a partir de las consideraciones de los sujetos
participantes que describieron sus percepciones en relación al proyecto.
Palabras claves: sexualidad, interdisciplinariedad, formación de profesores.

Abstract: Working on sexuality at the school level allows students to integrate into the changes and
seek guidance and information about sexually transmitted infections, as well as their prevention.
This work is an experience report of an interdisciplinary activity, addressing the thematic of
sexuality, developed by members of the Pibid and Productivity of the Federal Institute Goiano
(Brazil) with High School. To do so, we simulate in the female reproductive system within a
classroom - three-dimensional. The results were pointed out from the considerations of the
participants who described their perceptions regarding the project.
Keywords: sexuality, interdisciplinarity, teacher training.
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RELATO DE UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E CIÊNCIAS SOBRE
HEREDITARIEDADE, SELEÇÃO SEXUAL E PROBABILIDADE
Bento Cavadas [1], Nelson Mestrinho [2]
[1] Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior de Educação de Santarém,
CeiED da Universidade Lusófona, Lisboa, bento.cavadas@ese.ipsantarem.pt
[2] Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior de Educação de Santarém,
nelson.mestrinho@ese.ipsantarem.pt

Resumo: “O Pitchuko charmoso” é uma atividade que relaciona hereditariedade, seleção sexual e
probabilidades. Foi implementada com estudantes do 3º ano do curso de Educação Básica, numa
perspetiva interdisciplinar, em Modelação Matemática e Ciências da Terra e da Vida. A avaliação da
atividade mostra que a hereditariedade e a seleção sexual proporcionaram os contextos concretos
para a aplicação e aprendizagem de conceitos sobre probabilidades, e as probabilidades permitiram
às estudantes aprofundar a compreensão desses processos biológicos. O caráter prático e a
colaboração entre os elementos dos grupos de trabalho foram indicados como aspetos que
promoveram a aprendizagem das estudantes.
Palavras-chave: Formação inicial de professores, hereditariedade, interdisciplinaridade,
probabilidades, seleção sexual.

Resumen: "El Pitchuko encantador" es una actividad interdisciplinaria que relaciona la herencia, la
selección sexual y las probabilidades. Fue implementada con estudiantes del 3º año del curso de
Educación Básica, en una perspectiva interdisciplinaria, en Modelación Matemática y Ciencias de la
Tierra y de la Vida. La evaluación de la actividad muestra que la herencia y la selección sexual
proporcionaron los contextos concretos para la aplicación y el aprendizaje de conceptos sobre
probabilidades, y las probabilidades permitieron a las estudiantes profundizar en la comprensión de
estos procesos biológicos. El carácter práctico y la colaboración entre los elementos de los grupos
de trabajo fueron indicados como aspectos que promovieron el aprendizaje de las estudiantes.
Palabras claves: Formación inicial de profesores, herencia, interdisciplinariedad, probabilidades,
selección sexual.

Abstract: “The Charming Pitchuko” is an activity concerning heredity, sexual selection and
probabilities. It was implemented with 3rd year students of Degree of Basic Education, with
interdisciplinarity between the subjects of Mathematical Modelling and Earth and Life Sciences. The
evaluation of the activity showed that heredity and sexual selection provide concrete contexts for
the application and learning of probabilities, and probabilities allowed students to enhance the
comprehension of those biological processes. The practical character of the activity and the
collaboration between students within the group works, were indicated as variables that promoted
learning.
Keywords: heredity, interdisciplinarity, preservice teachers, probabilities, sexual selection.
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CIÊNCIA E LUZ SEM FRONTEIRAS: CRIAÇÃO DE OBJETOS MÃO NA MASSA VALORIZANDO A
INVENTIVIDADE E A VIVÊNCIA EM REDE
Amélia Cazalma [1], Marcia Sacay [2], Carmen Sforza [3], Edivaldo Dissidi [4]
[1] Projeto Social Casa de Caminho André Luiz, Luanda-Angola, ameliaccazalma@gmail.com,
[2] Centro Educacional Pioneiro, São Paulo-Brasil, sacaymarcia@gmail.com, [3] Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-Brasil, to.carmen.sforza@gmail.com, [4] Projeto Social Casa de
Caminho André Luiz, Luanda-Angola, dissidiedivaldo@gmail.com

Resumo: Um encontro entre educadores e estudantes brasileiros e angolanos potencializou a Casa
de Caminho, como núcleo de educação inovadora para a cidadania. Discussões e vivências de
metodologias ativas de aprendizagem para o alavancamento do ensino de Ciências foram
fundamentados na Cultura Maker com a criação de objetos mão na massa e uso de ferramentas de
tecnologia educacional digitais e não digitais para mobilização e desencadeamento do aprender
fazendo. O espírito colaborativo e compartilhamento irrestrito de informações nos grupos foram
características exigidas pelos participantes para a condução e o sucesso das proposições, garantindo
os caminhos para sua aprendizagem e transformação.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Metodologias Ativas, Pensamento Computacional, Cultura
Maker e Aprendizagem Criativa.

Resumen: Un encuentro entre educadores y estudiantes brasileños y angoleños potenció al Casa de
Caminho como núcleo de educación innovadora para la ciudadanía. Discusiones y vivencias de
metodologías activas de aprendizaje para el apalancamiento de la enseñanza de Ciencias fueron
fundamentadas en la Cultura Maker con la creación de objetos manos en la masa con el uso de
herramientas de tecnología educacional digitales y no digitales para el desencadenamiento del
aprender haciendo. El espíritu colaborativo y el intercambio de información en los grupos fueron
características exigidas por los participantes para la conducción y el éxito de las propuestas,
garantizando su aprendizaje y transformación.
Palabras clave: enseñanza de ciencias, metodologías activas, pensamiento computacional, cultura
maker, aprendizaje creativo.
Abstract: A meeting among educators and students from Brazil and Angola has empowered Casa de
Caminho as a nucleus of innovative education for citizenship. Discussions and experiences of active
learning methodologies for the advantage of Science teaching were based on Maker Culture with
the creation of hands-on objects with the use of digital and non-digital education technology tools
to mobilize and trigger learning by doing. The collaborative spirit and unrestricted sharing of
information in the groups were characteristics required by the participants for the conduction and
success of the proposals, guaranteeing the steps for their learning and transformation.
Keywords: Science teaching, active methodologies, computational thinking, maker culture, creative
learning.
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INICIAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO COM PRODUTOS DA COMPOSTEIRA
Marcia Sacay, Ana Paula Lopes Netto, Marcília Kawata, Rosália Filomena Delli Paoli Motta, Sonia Maria
Ue Reigado, Thaís Leonardi Sarra
Centro Educacional Pioneiro
marcias@pioneiro.g12.br, anapaulanl@pioneiro.g12.br, marciliak@pioneiro.g12.br,
rosaliaf@pioneiro.g12.br, soniam@pioneiro.g12.br, thaisls@pioneiro.g12.br

Resumo: Estudantes dos 4os anos do Ensino Fundamental foram convidados a desenvolver uma
startup a partir do estudo do descarte dos resíduos sólidos. Foram testes em laboratório, criação de
jogos no Scratch, construção das vermicomposteiras. O destino do húmus e chorume produzidos foi
o pretexto para a introdução do projeto de empreendedorismo planejado desde o início. A startup
criada contou com os departamentos de marketing cliente e marketing produto, financeiro e
inovação de produto que tiveram como meta desenvolver um protótipo para venda. A
comercialização inicial de 500 frascos de chorume em junho de 2018 apresentou resultados
surpreendentes.
Palavras-chave: empreendedorismo, metodologias ativas, resíduos sólidos, educação ambiental,
aprendizagem criativa.

Resumen: Estudiantes de los 4 años de la Enseñanza Fundamental fueron invitados a desarrollar
una startup a partir del estudio del descarte de los residuos sólidos.Fueron pruebas en laboratorio,
creación de juegos en el Scratch, construcción de las vermicomposteras a escala real. El destino del
humus y el purín producidos fue el pretexto para la introducción del proyecto de emprendimiento
planeado desde el principio. La startup creada contó con los departamentos de marketing cliente y
marketing producto, financiero e innovación de producto que tuvieron como meta desarrollar un
prototipo para la venta. La comercialización está ocurriendo en 2018 con resultados sorprendentes.
Palabras clave: emprendedorismo, metodologías activas, residuos sólidos, educación ambiental,
aprendizaje creativo.

Abstract: The 4th grade' students developed a startup from the study of solid waste from organic
materials. They tested conditions to figure out which treatment the decomposition process is more
efficient and built a worm compost box, they create a game at Scratch. The challenge started when
they asked what it could be done with the products of the compost box. The entrepreneurship
project began. They create a startup, with marketing, financial and innovative product departments,
which had the goal to build a prototype to market slurry and humus. At a Junine Party at school,
they sold 500 bottles of slurry.
Keywords: entrepreneurship, solid waste, environmental education, active methodologies,
creativity learning.
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SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO: DA TEORIA À PRÁTICA.DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
ATRAVÉS DO PROJETO BIOURB
Sílvia Fernandes [1], Débora Ferreira [2], Jorge Vaz [1], Eduarda Luso [1]
[1] Departamento de Construções Civis e Planeamento do Instituto Politécnico de Bragança silvia@ipb.pt,
jfv@ipb.pt, eduarda@ipb.pt
[2] Departamento de Mecânica Aplicada do Instituto Politécnico de Bragança, debora@ipb.pt

Resumo: O presente trabalho engloba a descrição de tarefas relacionadas com a criação e
lecionação de um curso teórico-prático no âmbito do projeto BIOURB – Diversidade Construtiva
Transfronteiriça, Edificação Bioclimática e sua adaptação à Arquitetura e Urbanismo Modernos.
Pretende-se que sirva de reflexão para a importância da difusão das conclusões e transferência de
conhecimento de projetos científicos e para o impacto que este tipo de projetos pode ter no
desenvolvimento regional através da sensibilização e formação de profissionais.
Palavras-chave: Transferência de conhecimentos, Curso, Projetos Científicos, Construção
Bioclimática, Construção Sustentável.

Resumen: Este trabajo engloba la descripción de tareas relacionadas con la creación y ponencia de
un curso en el ámbito del proyecto BIOURB – Diversidad Constructiva Transfronteriza, Edificación
Bioclimática y su adaptación a la Arquitectura y Urbanismo Modernos. Su objetivo es reflexionar
sobre la importancia de la difusión de las conclusiones y de la transferencia de conocimiento de
proyectos científicos y sobre el impacto que estos proyectos tienen en el desarrollo regional por
medio de la sensibilización y formación de profesionales.
Palabras claves: Transferencia de conocimiento; Curso; Proyectos científicos; Construcción
Bioclimática; Construcción Sostenible.

Abstract: The current paper performs the description of tasks related to the creation and lecturing
of a theoretical-practical course within the scope of the BIOURB project - Cross-border Constructive
Diversity, Bioclimatic Building and its adaptation to Modern Architecture and Urbanism. It is
intended to reflect on the importance of the dissemination of the conclusions and the knowledge
transfer of scientific projects as well as on the impact that this type of projects can have on regional
development through the sensitization and guidance of professionals.
Keywords: Knowledge transference, Course, Scientific Projects, Bioclimatic Construction,
Sustainable Construction.
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ARQUIPÉLAGO DAS BERLENGAS
UM LABORATÓRIO VIVO PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Mónica Costa [1], Ana Almeida [1], Ana Santos [2]
[1] SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa, monica.costa@spea.pt
[2] ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Lisboa

Resumo: Abordar as questões ambientais e de conservação no contexto da sala de aula pode
constituir um desafio se não se pensar aproximar os alunos dos locais e espécies que se pretende
proteger. Deste modo, o arquipélago das Berlengas constitui um óptimo modelo do que poderá ser
feito na prática de ações de Educação Ambiental (EA), constituindo por isso um laboratório vivo
para exploração e conhecimento de ecossistemas e formas de os preservar. No âmbito do projeto
Life Berlengas foi desenvolvido um programa de EA direccionado ao público escolar, com o objetivo
de sensibilizar para o património natural das ilhas, focando as espécies de aves marinhas e as
principais ameaças que enfrentam no arquipélago.
Palavras-chave: Life Berlengas, aves marinhas, sensibilizar, público-escolar, património natural.

Resumen: Abordar las cuestiones ambientales y de conservación hasta una aula puede ser un gran
desafío si no se piensa acercar los alumnos de los locales e especies que se pretende proteger. De
este modo, el archipiélago de las Berlengas es un ejemplo perfecto de lo que podrá hacerse en las
acciones de Educación Ambiental (EA), por lo que puede considerarse un laboratorio en vivo para la
exploración y conocimiento de ecosistemas y las diferentes formas de preservarlos. En el ámbito del
proyecto Life Berlengas, se realizó un programa de EA dirigido al público escolar, con el objetivo de
sensibilizar a los alumnos sobre el patrimonio natural de las islas, enfocado a las especies de aves
marinas y a las principales amenazas con las que se enfrentan en el archipiélago.
Palabras claves: Life Berlengas, aves marinas, sensibilizar, participación, alumnos, patrimonio
natural.

Abstract: Addressing environmental and conservation issues in the context of the classroom can be
a challenge if we don’t bring together pupils with the places and species we aim to protect. In this
way, the Berlengas archipelago constitutes a great model of what can be done in the practice of
Environmental Education (EA) actions, constituting a living laboratory for exploration and
knowledge of ecosystems and its species. Within the scope of the Life Berlengas project, an EA
program was developed for the school public with the aim or raising awareness to the natural
heritage of the islands, focusing on the seabird species and the main threats they face in the
archipelago.
Keywords: Life Berlengas, seabirds, awareness, scholar audienece, natural heritage.
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USANDO UMA METODOLOGIA COLABORATIVA NO ENSINO DE COMPUTAÇÃO: CONTORNOS E
POSSIBILIDADES
Simone Bello Kaminski Aires
Departamento Acadêmico de Computação (DAINF) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
- Câmpus Ponta Grossa, Ponta Grossa-PR, Brasil, sbkaminski@utfpr.edu.br

Resumo: Este trabalho apresenta o resultado obtido na aplicação de uma metodologia de
aprendizagem colaborativa em curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação. O grupo
foi composto de 46 alunos da disciplina de Algoritmos do primeiro semestre de 2018. Aplicou-se o
método Trezentos, que consiste na divisão da turma em grupos de trabalho colaborativo com 8
alunos. Verificou-se melhora significativa nas notas obtidas pelos estudantes e no percentual de
aprovação. Constatou-se, com base nos dados históricos dos últimos anos, que o método mostrouse eficiente, comparando os alunos aprovados aplicando a metodologia, ampliando o percentual de
aprovação de 50% para 58,7%.
Palavras-chave: ensino colaborativo, método trezentos, ensino de graduação, ensino de
computação.

Resumen: Este artículo presenta los resultados obtenidos en la aplicación de una metodología de
aprendizaje colaborativo en la Educación Superior de la Ciencia en Computación. El grupo estaba
compuesto por 46 estudiantes de la disciplina Algorithms de la primera mitad de 2018. Se aplicó el
método Trezentos, que consiste en la división en grupo en trabajo colaborativo con 8 estudiantes.
Hubo una mejora significativa en las calificaciones obtenidas por los estudiantes y en el porcentaje
de aprobación. Con base en los datos históricos de los últimos años, se verificó que el método fue
eficiente, comparando a los estudiantes aprobados que aplican la metodología, aumentando el
porcentaje de aprobación del 50% al 58.7%.
Palabras claves: enseñanza colaborativa, trescientos métodos, enseñanza de pregrado, enseñanza
de informática.

Abstract: This paper presents the results obtained in the application of a methodology of
collaborative learning in Higher Education of Science in Computer. The group was composed of 46
students from the Algorithms discipline of the first half of 2018. The Trezentos method was applied,
which consists on division in group into collaborative working with 8 students. There was a
significant improvement in the grades obtained by the students and in the percentage of approval.
Based on the historical data of recent years, it was verified that the method was efficient, comparing
the approved students applying the methodology, increasing the approval percentage from 50% to
58.7%.
Keywords: collaborative teaching, three hundred method, undergraduate teaching, computer
teaching.
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PHYSICAL COMPUTING AND PROJECT BASED LEARNING: FROM THE CLASSROOM TO
ANTARCTICA
Nuno S. A. Pereira [1], Ana I. B. P. Rodrigues [2]
[1] Departamento de Matemática e Ciências Físicas do Instituto Politécnico de Beja, Beja, Portugal
nuno.pereira@ipbeja.pt
[2] Departamento de Gestão do Instituto Politécnico de Beja, Beja, Portugal, ana.rodrigues@ipbeja.pt

Resumo: Neste trabalho apresentamos uma metodologia alternativa para o processo de ensinoaprendizagem em física, a abordagem Computação Física + Aprendizagem Baseada em Projectos
(CPABP). Combinando física, computadores e uma metodologia centrada no aluno, conseguimos
implementar um programa completo de educação STEM. Discutimos a estrutura conceptual, o ciclo
de vida do projecto e apresentamos os resultados positivos e negativos de três anos académicos de
implementação da CPABP, em particular, usando uma plataforma de hardware aberta, o Arduino.
Discutimos igualmente os resultados da implementação desta metodologia no desenvolvimento de
sistemas testados este ano na Antártida.
Palavras-chave: Física, Computação Física, Ensino baseado em Projectos, Arduino, Antártida.

Resumen En este trabajo presentamos una metodología alternativa para el proceso de enseñanzaaprendizaje en física, el enfoque Physical-Computing + Project Based Learning (PCPBL). Combinando
la física, las computadoras y una metodología centrada en el alumno, pudimos implementar un
programa de educación STEM completo. Discutimos el marco conceptual, el ciclo de vida del
proyecto y presentamos los resultados positivos y negativos de tres años académicos de
implementación de PCPBL, en particular, usando una plataforma de hardware de código abierto,
Arduino. También discutimos los resultados de la implementación de esta metodología en el
desarrollo de sistemas probados este año en la Antártida.
Palabras claves: Física, Computación física, Aprendizaje basado en proyectos, Arduino, Antártida.

Abstract: In this work we present an alternative methodology for the teaching-learning process in
physics, the Physical-Computing + Project Based Learning (PCPBL) approach. Merging physics,
computers and a student centered methodology we were able to implement a full STEM education
program. We discuss the conceptual framework, the project life-cycle, and present the positive and
negative results of three academic years of implementation of PCPBL, in particular, using an open
source hardware platform, the Arduino. We also discuss the results of the implementation of this
methodology in the development of systems tested this year in Antarctica.
Keywords: Physics, Physical Computing, Project Based Learning, Arduino, Antarctica.
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INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL EM ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO E EVIDÊNCIAS DAS
CARACTERÍSTICAS DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS DE BROUSSEAU
Thales Mendes [1], Moacir Filho [2]
[1] Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul, Campo Grande - MS, Brasil, thacermen@gmail.com
[2] Departamento de Física, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP, Brasil,
moacir@fct.unesp.br

Resumo: Tomando como foco a experimentação investigativa com alunos do ensino médio, buscouse elaborar um programa no Microsoft Office Excel a partir da modelagem matemática de diferentes
latitudes e datas de Sol a pino. Este programa tem um caráter de extensão pois intenciona
instrumentalizar o produtor rural nas medidas de manejo que protejam sua produção nestas datas.
A fim de validar o processo de aprendizagem, identificam-se as características das Situações
Didáticas de Guy Brousseau (situações de ação, situações de formulação, situações de validação e
situações de institucionalização) nos relatos do professor e dos alunos na aplicação desta
experimentação.
Palavras-chave: Experimento investigativo, ensino de Física, Situação Didática.

Resumen: Tomando como foco la experimentación investigativa con alumnos de la enseñanza
media, se buscó elaborar un software en Microsoft Office Excel a partir del modelado matemático
de diferentes latitudes y fechas de Sol a pino. Este programa tiene un carácter de extensión pues
intenciona instrumentalizar al productor rural en las medidas de manejo que protejan su producción
en estas fechas. A fin de validar el proceso de aprendizaje, se identifican las características de las
situaciones didácticas de Guy Brousseau (situaciones de acción, situaciones de formulación,
situaciones de validación y situaciones de institucionalización) en los relatos del profesor y de los
alumnos en la aplicación de esta experimentación.
Palabras claves: Experimento investigativo, enseñanza de Física, Situación Didáctica.

Abstract: Focusing on the investigative experimentation with high school students, we sought to
develop software in Microsoft Office Excel from the mathematical modeling of different latitudes
and dates from Sun to Pine. This program has an extension character since it intends to
instrumentalize the rural producer in the management measures that protect its production in these
dates. In order to validate the learning process, the characteristics of Guy Brousseau's didactic
situations (action situations, formulation situations, validation situations and institutionalization
situations) are identified in the reports of the teacher and the students in the application of this
experimentation.
Keywords: Investigative experiment, teaching of Physics, Didactic Situation.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELO GRUPO DE PESQUISA UFAMAKERS PARA
DISSEMINAR OS CONCEITOS DA APRENDIZAGEM CRIATIVA NO AMAZONAS
Elio Molisani Ferreira Santos [1], Marisa Almeida Cavalcante [2]
[1] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
eliomolisani@ufam.edu.br
[2] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil, marisac@ufam.edu.br

Resumo: A criação e implantação de projetos de Aprendizagem Criativa na região do Amazonas
fundamentados nos quatro princípios construcionistas Projetos, Parcerias, Paixão e Pensar
Brincando/Fazendo têm influenciado positivamente na disseminação desses e de outros conceitos,
como o pensamento computacional e a Educação 4.0, pelo grupo de pesquisa UFAMakers da
Universidade Federal do Amazonas em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de
Educação e Instituições privadas. Os projetos objetivam contribuir com a formação científica dos
jovens estudantes, a melhoria na qualidade de ensino, a formação continuada de educadores, em
ambientes formais ou não formais de aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem Criativa, Pensamento Computacional, Scratch Day, Educação 4.0.

Resumen: La creación e implantación de proyectos de Aprendizaje Creativo en la región del
Amazonas fundamentados en los cuatro principios construccionistas Proyectos, Compañeros,
Pasión y Juego/Pensar Haciendo han influido positivamente en la diseminación de esos y conceptos,
como el pensamiento computacional y la Educación 4.0, por el grupo de investigación UFAMakers
de la Universidad Federal del Amazonas en asociación con las Secretarías Gubernamentales de
Educación y Instituciones privadas. Los proyectos contribuyeron con la formación científica de los
jóvenes estudiantes, la mejora en la calidad de la enseñanza, la formación continuada de
educadores, en ambientes formales o no formales de aprendizaje.
Palabras claves: Aprendizaje Creativo, Pensamiento Computacional, Scratch Day, Educación 4.0.

Abstract: Creating and implementing Creative Learning projects in the region of Amazonas are
based on four main constructionism principles such as Projects, Peer, Passion and Play. These
approaches have been influenced positively these and others concepts’ popularization related to
Computational Thinking and Education 4.0 by researchers and students groups from Federal
University of Amazonas and their partners from Government Departments of Education and
privates’ schools. All these projects will be important to promote a scientific training for students
and educators, to improve better quality of teaching, at a formal or informal educational
environments.
Keywords: Creative Learning, Computational Thinking, Scratch Day, Education 4.0.
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O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO - UMA ESTRATÉGIA NO ENSINO DAS CIÊNCIAS
Estefânia Pires [1], Jorge Sá [2]
[1] CITEUC – Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra;
AEP – Agrupamento de Escolas de Pombal, Portugal, estefania_pires@hotmail.com;
[2] AEP – Agrupamento de Escolas de Pombal, Portugal, jorgemanuelsa@sapo.pt

Resumo: O projeto “Mente sã em corpo são”, em consonância com o Apoio Tutorial Específico,
desenvolvido com 10 estudantes no Agrupamento de Escolas de Pombal, visa desenvolver ações
interventivas de inclusão social, sucesso escolar e redução do absentismo. Neste estudo
apresentam-se os resultados da avaliação desta prática, na perspetiva dos estudantes, com o
objetivo de monitorizar o projeto. O Professor Tutor dinamizou atividades práticas diversificadas,
contribuindo para a otimização dos processos de ensino e aprendizagem, nomeadamente no âmbito
das ciências. Menciona-se, como exemplo, a implementação de uma atividade prática de campo
“Aventura-te à descoberta da Praia do Osso da Baleia, Pombal”.
Palavras-chave: apoio tutorial específico, aprendizagem, ciência, sucesso.

Resumen: El proyecto "Mente sana, cuerpo sano", en consonancia con el Apoyo Tutorial Específica,
convertido 10 alumnos en el grupo de escuelas de Pombal, pretende desarrollar acciones
interventivas para la inclusión social, éxito escolar y ausentismo reducido. Este estudio presenta los
resultados de la evaluación de esta práctica, desde la perspectiva de los estudiantes, con el objetivo
de supervisar el proyecto. El Profesor Tutor dinamizó actividades prácticas diversificadas,
contribuyendo a la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en particular de las
ciencias. Se menciona, por ejemplo, una actividad práctica de campo "Aventura al descubrimiento
de la Playa del Osso de la Ballena, Pombal".
Palabras claves: apoyo tutorial específico, aprendizaje, ciencia, éxito.

Abstract: The project "Healthy mind in a healthy body", was developed in consonance with the
Specific Tutorial. It was developed with 10 students and aimed to develop intervention actions to
promote social inclusion, school success and reduce absenteeism. This study presents the results of
the evaluation of this practice, in the perspective of the students, aiming the monitoring of the
project. The Teacher Tutor stimulated diversified practical activities, contributing to the
optimization of teaching and learning processes, in particular the sciences. An example of this is a
practical field activity "Venture to the discovering of the Beach Osso da Baleia, Pombal".
Keywords: learning, science, success, tutorial support specific.
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ANÁLISE DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA SUPERVISIONADA EM CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR
Paulo Varela [1], Maria João Mota [2]
[1] CIEC - Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, pibvarelae.uminho.pt
[2] Centro Escolar de Vila Verde, Braga, mjl_motta@hotmail.com

Resumo: Esta comunicação apresenta a descrição e a analise do processo de construção de
significados científicos sobre as propriedades magnéticas elementares dos materiais, promovido
com crianças da Educação Pré-escolar, no âmbito de um projeto de intervenção pedagógica
supervisionada. A análise do processo permite verificar que as crianças são capazes de assumir uma
atitude científica, quando estimuladas e apoiadas pelo educador. Os resultados da avaliação das
aprendizagens permitem também afirmar que as crianças de idade pré-escolar são capazes de
compreenderem o comportamento magnético de diferentes materiais e de descobrirem as forças
de interação entre dois ímanes.
Palavras-chave: Educação em Ciências, Experimental, Educação Pré-escolar.

Resumen: Esta comunicación presenta la descripción y análisis del proceso de construcción de
significados científicos sobre las propiedades magnéticas elementales de los materiales, promovido
con niños de Educación Preescolar, en el marco de un proyecto de intervención pedagógica
supervisada. El análisis del proceso permite verificar que los niños son capaces de asumir una actitud
científica cuando son estimulados y apoyados por el educador. Los resultados de la evaluación de
los aprendizajes permiten también afirmar que los niños de edad preescolar son capaces de
comprender el comportamiento magnético de diferentes materiales y de descubrir las fuerzas de
interacción entre dos imanes.
Palabras claves: Educación en Ciencias, Experimental, Educación Preescolar.

Abstract: This communication presents the description and analysis of the process of construction
of scientific meanings on the elementary magnetic properties of materials, promoted with preschool children as part of a supervised pedagogical intervention project. The analysis of the process
allowed verifying that the children are able to take on a scientific attitude when stimulated and
supported by the educator. The results of the learning assessment also allow stating that preschool
children are able to understand the magnetic behaviour of different materials and discover the
interaction forces between two magnets.
Keywords: Science Education, Inquiry, Preschool Education.
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CULTURA E TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DE UMA AULA DE MATEMÁTICA NO ÂMBITO
DE UM PROJETO ERASMUS
Lucinda Serra [1], Cecília Costa [2], Elsa Fernandes [3]
[1] Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho. Portugal
CIDMA – Centro de Investigação e Desenvolvimento Matemática e Aplicações (GHM).UA
[2] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, www.utad.pt
Quinta de Prados 5001-801 Vila Real, Portugal
CIDTFF - Centro de investigação em Didáctica de Tecnologia na Formação de Formadores (Lab-DCT na
UTAD), Portugal
[3] Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho, Portugal

Resumo: No âmbito de um projeto enquadrado no Programa Erasmus+, foi realizada uma
mobilidade, de um grupo de alunos e professores. Pretendia-se que os alunos trabalhassem
conceitos matemáticos, tivessem oportunidade de desenvolver as suas capacidades no âmbito das
TIC e conhecessem alguns aspetos da cultura de Portugal. Foi construída uma aula, inspirada no
modelo “orquestração instrumental” que permitiu fundir artefactos com caraterísticas diferentes,
nomeadamente, telemóvel, Google Earth, Mentimeter, Geogebra e elementos provenientes do
contexto cultural. Observamos que a aula, foi beneficiada ao ser enriquecida com artefactos
construídos com recurso ao contexto cultural.
Palavras-chave: Orquestração instrumental; Recursos tecnológicos, Matemática, Cultura.

Resumen En un proyecto encuadrado en el programa Erasmus +, se realizó una movilidad, de un
grupo de alumnos y profesores. Se pretendía que los alumnos trabajasen conceptos matemáticos,
tuvieran la oportunidad de desarrollar sus capacidades en el ámbito de las TIC y conociesen algunos
aspectos de la cultura de Portugal. Fue construida una clase, inspirada en el modelo "orquestación
instrumental" que permitió fusionar artefactos con características diferentes, móvil, Google Earth,
Mentimeter, Geogebra y elementos provenientes del contexto cultural. Observamos que la clase,
fue beneficiada al ser enriquecida con artefactos construidos utilizando el contexto cultural.
Palabras claves: Orquestación instrumental; Recursos tecnológicos, Matemáticas, Cultura.

Abstract As part of a project under the Erasmus + Program, mobility was achieved by a group of
students and teachers. Students were expected to work on mathematical concepts, can develop
their ICT skills and know some aspects of Portuguese culture. A lesson was built, inspired by the
"instrumental orchestration" model that allowed merging artifacts with different characteristics,
namely, mobile phone, Google Earth, Mentimeter, Geogebra and elements from the cultural
context. We observed that the classroom, benefited from being enriched with artifacts constructed
using the cultural context.
Keywords: Instrumental orchestration; Technology resources, Mathematics, Culture.
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RADIOATIVIDADE EM QUÍMICA DO 12º ANO: UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO INOVADORA
Joaquim Vaz Alves [1], José Paulo Cravino [2,3], Cristina Correia Marques [4]
[1] Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, Ribeira de Pena,
vazalvesquim@sapo.pt
[2] Departamento de Física da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, jcravino@utad.pt
[3] Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”
[4] Departamento de Química da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
cmmarque@utad.pt

Resumo: As conceções acerca do conceito de radioatividade são formuladas sem conhecimentos
técnicos e científicos adequados. A compreensão deste conceito e de outros com ele relacionados
é fundamental para a compreensão de fenómenos do dia a dia e para tomadas de decisão
devidamente informadas. Implementou-se um desenho curricular para o ensino do conceito de
radioatividade na disciplina de Química de uma turma do 12º ano de escolaridade e administrou-se
um questionário antes e após o ensino. A análise dos resultados obtidos mostra que houve evolução
nos conhecimentos dos alunos após o ensino.
Palavras-chave: Radioatividade, energia nuclear, aprendizagem significativa, metas curriculares,
desenho curricular.

Resumen: Las concepciones sobre el concepto de radioactividad se formulan sin conocimientos
técnicos y científicos adecuados. La comprensión de este concepto y de otros con él relacionados
es fundamental para la comprensión de fenómenos del día a día y para tomas de decisión
debidamente informadas. Se implementó un diseño curricular para la enseñanza del concepto de
radioactividad en la disciplina de Química de una clase del 12º año de escolaridad y se administró
un cuestionario antes y después de la enseñanza. El análisis de los resultados obtenidos muestra
que hubo evolución en los conocimientos de los alumnos después de la enseñanza.
Palabras claves: Radioactividad, energía nuclear, aprendizaje significativo, metas curriculares,
diseño curricular.

Abstract: The conceptions involving the concept of radioactivity are formulated without adequate
technical and scientific knowledge. The understanding of this concept and of others related to it is
fundamental for the understanding of day-to-day phenomena and for informed decision-making. A
curricular design was implemented to teach the concept of radioactivity in a chemistry class of the
12th grade, and a questionnaire was administered before and after teaching. The analysis of the
obtained results shows that there was evolution in the knowledge of the students after the teaching
intervention.
Keywords: Radioactivity, nuclear energy, meaningful learning, curricular goals, curriculum design.
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ESPAÇO CIÊNCIAS: RELATO DE UMA PRÁTICA LÚDICA DE APROXIMAÇÃO COM AS CIÊNCIAS
Margareth Polido Pires
Escola Nossa Senhora das Graças, São Paulo, Brasil, margarethpp@gracinha.g12.br

Resumo: Esta prática profissional apresenta um trabalho em andamento numa escola localizada em
São Paulo, Brasil. Trata-se de uma proposta onde crianças, na faixa de 6 a 11 anos, podem
frequentar um espaço especialmente pensado para oferecer atividades científico-lúdicas diversas.
A expctativa é ampliar o contato das crianças com as ciências e as tecnologias, de uma forma não
estruturada e que permita exploração, experimentação e resolução de problemas, sem orientações
ou conduções sobre o que fazer, por parte dos educadores. A ação vem desencadeando algumas
observações interessantes que passaram a nos interessar para um estudo mais sistematizado.
Palavras-chave: Atividades científicas lúdicas, metodologia investigativa, ensino de ciências para
crianças.

Resumen: Esta práctica profesional presenta un trabajo en marcha en una escuela ubicada en São
Paulo, Brasil. Se trata de una práctica donde niños, en el rango de 6 a 11 años, pueden frecuentar
un espacio especialmente pensado para ofrecer actividades científicas lúdicas diversas. La
expectativa es poder ampliar el contacto de los niños con las actividades de ciencias y tecnología,
de una forma no estructurada y que permita exploración, experimentación y resolución de
problemas, sin orientaciones o conductas sobre qué hacer, por parte de los educadores. La acción
viene desencadenando algunas observaciones interesantes que pasaron a interesarnos para un
estudio más sistematizado.
Palabras claves: Actividades científicas lúdicas, metodología investigativa, enseñanza de ciencias
para niños.
Abstract: This professional practice presents a work in progress in a school located in São Paulo,
Brazil. It is a practice in which children, aged between 6 and 11 years, can attend a space specially
designed to offer diverse scientific recreational activities. The aim is to be able to expand children's
contact with science and technology in an unstructured way, allowing exploration, experimentation
and problem solving, without guidance of educators on what to do. The action has triggered some
interesting observations that have come to interest us for a more systematized study.
Keywords: Recreational scientific activities, research methodology, science teaching for children.
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EXPOSIÇÃO: OLHAR MATEMATICAMENTE O QUE NOS RODEIA
Mónica Ferreira
Agrupamento de Escolas João Araújo Correia, Peso da Régua, monicaferreiramat@gmail.com

Resumo: Relata-se um trabalho realizado com alunos do ensino profissional que desenvolveram a
Prova de Aptidão Profissional não só no âmbito das disciplinas técnicas, como é habitual, mas
também no âmbito da disciplina de matemática. Os alunos criaram uma exposição intitulada “Olhar
matematicamente o que nos rodeia”. Esta foi composta por duas vertentes: fotografia e vídeo. As
fotografias foram organizadas em cartazes com descrições dos conceitos matemáticos observados.
E os vídeos resultaram de excertos de entrevistas feitas a profissionais de várias áreas distintas,
entre elas, tanoaria e enologia. Os entrevistados foram questionados sobre a importância da
matemática no seu trabalho.
Palavras-chave: Ensino profissional, conceitos matemáticos, exposição.
Resumen: Se relata un trabajo realizado con alumnos de la formación profesional que desarrollaron
la Prueba de aptitud profesional, en las asignaturas técnicas sino también en el ámbito de la
asignatura de las matemáticas. Los alumnos crearon una muestra con el título “Mirar
matemáticamente lo que nos rodea”. Esta ha sido compuesta por dos vertientes: fotografía y video.
Las fotos han sido organizadas en carteles con descripciones de los conceptos matemáticos
observados. Y los videos han resultado de fragmentos de entrevistas hechas a profesionales de
varias áreas distintas, de las cuales, tonelería y enología. Los entrevistados han sido encuestados
sobre la importancia de las matemáticas en su trabajo.
Palabras Claves: formación profesional, conceptos matemáticos, exposición

Abstract: It is a work done with students from the Professional teaching system who developed
their Professional Aptitude Test, not only within the scope of the technical subjects, as usual, but
also within the Maths subject.The students created an exhibition called “Looking what surrounds us
mathematically”. It consisted of two approaches: photograph and video. The photos were organized
in posters with the descriptions of the mathematical concepts observed. The videos resulted from
interview excerpts carried out to professionals from different areas, among them, cooperage and
oenology. The interviewed were questioned about the importance of Maths in their workplace.
Keywords: Professional Teaching system, mathematical concepts, exhibition
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UMA EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA EM TECNOLOGIA MECÂNICA II
João E. Ribeiro [1], Paula Maria Barros [2], Flora Silva [3]
[1] Departamento de Tecnologia Mecânica, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança,
jribeiro@ipb.pt
[2] Departamento de Matemática, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, pbarros@ipb.pt
[2] Departamento de Construções Civis e Planeamento, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança,
flora@ipb.pt

Resumo: A globalização cada vez maior dos sistemas económicos obriga a uma rápida adaptação
dos jovens ao mundo do trabalho quando iniciam a sua carreira profissional. Assim, nas áreas das
engenharias o setor industrial apela a que os novos licenciados tenham uma formação com uma
componente mais prática. Com este intuito, foi proposto a quatro alunos espanhóis do Programa
Erasmus, que frequentavam, em 2015/2016, a unidade curricular de Tecnologia Mecânica II, do
curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica, o fabrico de uma prensa hidráulica. Esta experiência
permitiu a aplicação em contexto real dos conhecimentos teóricos e foi acolhida com bastante
entusiasmo pelos alunos.
Palavras-chave: Tecnologia Mecânica, prensa hidráulica, aulas laboratoriais, aprendizagem
contextualizada.

Resumen La globalización de los sistemas económicos obliga a una rápida adaptación en los jóvenes
recién graduados cuando inician su carrera profesional. Así, en las áreas de las ingenierías el sector
industrial apela a una formación con un componente más práctico a los nuevos licenciados. Con
este propósito, fue propuesto a cuatro alumnos de erasmus españoles, que frecuentaban, en
2015/2016, la unidad curricular de Tecnología Mecánica II, del curso de Licenciatura en Ingeniería
Mecánica, la fabricación de una prensa hidráulica. Esta experiencia permitió la aplicación en
contexto real de los conocimientos teóricos y fue acogida con bastante entusiasmo por los alumnos.
Palabras claves: Tecnología mecánica, prensa hidráulica, clases de laboratorio, aprendizaje
contextual.

Abstract: The increasing globalization of economic systems requires rapid adaptation of young
graduates to the labor world when they begin their professional careers. Thus, in the areas of
engineering, the industrial sector calls for a training with a more practical component to the new
graduates. With this in mind, it was proposed to four Spanish students of the Erasmus Program, who
attended, in 2015/2016, the course of Mechanical Technology II, of the course of Degree in
Mechanical Engineering, the manufacture of a hydraulic press. This experience allowed the
application in real context of theoretical knowledge and was welcomed with great enthusiasm by
the students.
Keywords: Mechanical technology, hydraulic press, laboratory classes, contextualized learning.
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APRENDER SEGURANÇA E HIGIENE: E SE O NOSSO CENÁRIO DE AULA FOR O LABORATÓRIO?
Flora Silva [1], Paula Maria Barros [2], João E. Ribeiro [3]
[1] Departamento de Construções Civis e Planeamento, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança,
flora@ipb.pt
[2] Departamento de Matemática, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, pbarros@ipb.pt
[3] Departamento de Tecnologia Mecânica, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança,
jribeiro@ipb.pt

Resumo: Dada a especificidade dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, é importante
promover uma aprendizagem com forte ligação à prática. Seguindo este princípio, propôs-se aos
alunos dos cursos de Tecnologia Mecânica e Veículos e Análises Químicas e Biológicas, que
frequentavam em 2016/2017 a unidade curricular de Segurança e Ambiente, a realização de um
trabalho no contexto dos laboratórios afetos a cada curso. A experiência teve um impacto positivo
na aprendizagem dos alunos, considerando-se, ainda, que os conhecimentos adquiridos poderão
ser úteis para outras unidades curriculares em que os alunos tenham de recorrer a esses
laboratórios.
Palavras-chave: Ensino superior, aprendizagem em contexto, segurança e higiene do trabalho,
laboratórios.

Resumen: Dada la especificidad de los Cursos Técnicos Superiores Profesionales, es importante
promover un aprendizaje con fuerte vinculación a la práctica. Siguiendo este principio, se propuso
a los alumnos de los cursos de Tecnología Mecánica y Vehículos y Análisis Químicos y Biológicos,
que frecuentaban en 2016/2017 la unidad curricular de Seguridad y Ambiente, un trabajo en el
contexto de los laboratorios afectos a cada curso. La experiencia tuvo un impacto positivo en el
aprendizaje de los alumnos, considerando, además, que los conocimientos adquiridos podrán ser
útiles para otras unidades curriculares en que los alumnos tengan que recurrir a esos laboratorios.
Palabras claves: Educación superior, aprendizaje en contexto, seguridad e higiene del trabajo,
laboratorios.

Abstract: Given the specificity of the Higher Professional Technical Courses, it’s important to
promote a learning with a strong connection to the practice. Following this principle, it was
proposed to the students of the courses of Mechanical Technology and Vehicles and Chemical and
Biological Analysis that attended in 2016/2017 the course unit of Safety and Environment, a work
in the context of the laboratories more connected to each course. The experience had a positive
impact on the students learning, considering also that the knowledge acquired may be useful for
other course units in which the students have to use these laboratories.
Keywords: Higher education, learning in context, safety and hygiene at work, laboratories.
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INOVAR COM CIÊNCIA E ARTE
Maria Manuel Azevedo
Agrupamento de Escolas D. Maria II, V.N. Famalicão, maria.manuel.azevedo2011@gmail.com

Resumo: Este projeto designado “Miúdos Eco-Solidários” foi desenvolvido com alunos do 4º ano e
delineado na sequência dos incêndios que devastaram a floresta portuguesa. Através das atividades
implementadas os miúdos foram alertados para inúmeras questões ambientais e económicas
relativas à floresta. Foi dado destaque ao papel da flora autóctone na prevenção de incêndios e a
práticas ambientais sustentáveis. A questão da reciclagem e reutilização foi abordada e trabalhados
valores de partilha e solidariedade. Foram ainda construídos trabalhos artísticos tridimensionais
usando materiais recicláveis e/ou orgânicos alusivos à portugalidade. A interdisciplinaridade e a
troca de experiências foi uma constante ao longo deste projeto.
Palavras chave: Interdisciplinaridade, Competências Científicas, Envolvimento na Ciência pela Arte,
Solidariedade, Educação Ambiental.

Resumen: Este proyecto ha sido designado “Miúdos Eco-Solidários” para el desarrollo de estudantes
de 4º año y se ha seguido a una secuencia de fuegos en la floresta portuguesa. Através de las
actividades implementadas los niños fueron alertados para innumerables cuestiones ambientales y
económicas relativas al bosque. Se ha destacado el papel de la flora autóctona en la prevención de
incendios y las prácticas ambientales sostenibles. La cuestión del reciclaje y reutilización fue
abordada y trabajados valores de partile y solidaridad. También se construyeron obras
tridimensionales utilizando materiales reciclados. La interdisciplinaridad y el intercambio de
experiencias fue una constante a lo largo de este proyecto.
Palabras clave: Interdisciplinaridad, Competencias Científicas, Involucrar en la Ciencia por el Arte,
Solidaridad, Educación Ambiental.

Abstract: The project "Eco-Solidarity Kids" was developed with students of the 4th year and outlined
following the fires that devastated the Portuguese forest. Through the activities implemented the
kids were alerted to several environmental and economic issues related to the forest. Emphasis was
placed on the role of native flora in fire prevention and sustainable environmental practices. The
issue of recycling and reuse was addressed and values of sharing and solidarity were worked out.
Three-dimensional artistic works were also built using recyclable and / or organic materials alluding
to Portugal. The interdisciplinary and exchange of experiences was a constant throughout this
project.
Keywords: Interdisciplinarity, Scientific Competences, Science engagement trough Art, Solidarity,
Environmental Education.
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LA EVALUACION EN LAS PRACTICAS PROFESIONALES: UNA EXPERIENCIA DESDE LA CATEDRA DE
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN ARGENTINA
A AVALIAÇÃO NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS: UMA EXPERIÊNCIA DESDE A CADEIRA DE
PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL NA ARGENTINA
Graciela Cappelletti [1], María Verónica Alsina [1], Teresita Teran [2]; Celina Risso [1], Mario Martinez [1]
[1] Cátedra de Protección y Bienestar Animal – [2] Cátedra de Bioestadística de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, e-mail gracielaca@gmail.com

Resumen: Las prácticas profesionales tienen por objeto ayudar a la inserción del estudiante en el
mundo laboral mediante situaciones supervisadas de trabajo profesional. Al desarrollarse en el
ámbito universitario es muy importante no descuidar la evaluación de las mismas para orientar a
los docentes sobre el cumplimiento de sus objetivos. El presente trabajo describe una experiencia
realizada en Argentina en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario
por la catedra de Protección y Bienestar Animal utilizando un sistema de evaluación por
competencias aplicable a las prácticas profesionales realizadas.
Palabras claves: Protección Animal. Bienestar Animal. Práctica profesional. Evaluación.

Resumo: As práticas profissionais têm por objeto ajudar na inserção do estudante no mundo laboral
mediante situações supervisionadas de trabalho profissional. Ao se desenvolverem no âmbito
universitário é muito importante não descuidar da avaliação das mesmas para orientar os docentes
sobre o cumprimento de seus objetivos. O presente trabalho descreve uma experiência realizada
na Argentina, na Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade Nacional de Rosario, pela
disciplina de Proteção e Bem-estar Animal utilizando um sistema de avaliação por competências
aplicável às práticas profissionais realizadas.
Palavras-chave: Proteção Animal, Bem-estar Animal, Prática profissional, Avaliação.

Abstract: Pre-Professional practices have the aim of helping the insertion of students into the
working world through supervised professional working situations. When performed within the
university, it is important not to neglect their evaluation so as to guide professors on the fulfillment
of their objectives. This work describes an experience using a competency assessment system
applicable to the pre-professional practices used. This experience was carried out in Argentina, at
the Faculty of Veterinary Sciences of the National University of Rosario, by the Animal Protection
and Welfare Chair.
Keywords: Animal protection, Animal Welfare. Professional practice. Assessment.
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VÍRUS DA ZICA: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA
Luciana Lima de Albuquerque da Veiga [1], Frederico Alan de Oliveira Cruz [2], Marta Assis de Araújo [3]
[1] Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde – Universidade Federal
do Rio de Janeiro, lucianalimaveiga@gmail.com
[2] Professor Adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
frederico@ufrrj.br
[3] Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
martassis33@yahoo.com.br

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a utilização de algumas estratégias didáticas
para abordar o tema vírus da zica em uma sala de aula do Ensino Médio. As aulas foram divididas
em seis partes, promovendo momentos de reflexões e diálogos entre os participantes das aulas. Ao
final foi percebido que os estudantes apresentavam muitas dúvidas e conceitos equivocados, e que
as estratégias didáticas foram instigantes e educativas para todos os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem. Dessa forma, essa experiência promoveu um aprendizado mais significativo
sobre o tema, contribuindo para a prevenção da doença.
Palavras-chave: Aedes aegypti, Arboviroses, estratégia didática, ensino de ciências.

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo relatar la utilización de algunas estrategias
didácticas para abordar el tema zika virus en un aula de la Enseñanza Media. Las clases se dividieron
en seis partes, promoviendo momentos de reflexión y diálogos entre los participantes de las clases.
Al final se percibió que los estudiantes presentaban muchas dudas y conceptos equivocados, y que
las estrategias didácticas fueron instigadoras y educativas para todos involucrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De esta forma, esa experiencia promovió un aprendizaje más significativo
sobre el tema, contribuyendo a la prevención de la enfermedad.
Palabras claves: Aedes aegypti, Arbovirosis, estrategia didáctica, enseñanza de ciencias.

Abstract: This article aims to report the use of some didactic strategies to approach the zika virus
theme in a high school classroom. The classes were divided into six parts, promoting moments of
reflection and dialogue between the participants of the classes. At the end it was noticed that the
students presented many doubts and misconceptions, and that the didactic strategies were
instigating and educational for all involved in the teaching-learning process. In this way, this
experience promoted a more meaningful learning on the subject, contributing to the prevention of
the disease.
Keywords: Aedes aegypti, Arboviroses, didactic strategy, science teaching.
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O USO DE DUBLAGEM COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL
Geraldo Alves Sobral Júnior [1], Jullius César Lima dos Santos [2]
[1] Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Campus Satuba, geraldojr@hotmail.com
[2] Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Campus Satuba, jullius67@gmail.com

Resumo: Reconhecendo o possível potencial pedagógico e motivacional do grande acervo
multimídia compartilhado por canais de divulgação científica no Youtube, idealizamos a
possibilidade de mitigar a barreira linguística para estudantes lusófonos através do estabelecimento
de parcerias com canais estrangeiros anglófonos e posterior dublagem em português dos mesmos,
assim como, nos propusemos a padronizar os meios de produção da dublagem utilizando software
livre e equipamentos de baixo custo. Desta forma, relatamos neste artigo o desenvolvimento e
primeiros resultados de nosso projeto de dublagem para fins educacionais.
Palavras-chave: Dublagem, Youtube, vídeos educacionais.

Resumen Reconociendo el posible potencial educativo y motivacional de la colección multimedia
compartido por los canales de divulgación científica en YouTube, nos dimos cuenta de la posibilidad
de mitigar la barrera del idioma para los estudiantes que hablan portugués a través de asociaciones
con canales extranjeros anglófonos y más tarde doblaje en portugués de los mismos, así como, se
dispuso a estandarizar el doblaje de los medios de producción usando equipo de bajo costo. De esta
forma, relatamos en este artículo el desarrollo y primeros resultados de nuestro proyecto de doblaje
para fines educativos.
Palabras claves: Doblaje, Youtube, videos educativos.

Abstract: Recognizing the pedagogical and motivational potential of the multimedia collection
shared by channels of scientific dissemination on Youtube, we have idealized the possibility of
mitigating the linguistic barrier for Portuguese-speaking students through the establishment of
partnerships with English-speaking channels on Youtube and subsequent Portuguese dubbing of
them, as well as we proposed to standardize the production process using free software and low
cost equipment. In this way, we report in this article the development and first results of our
dubbing project for educational purposes.
Keywords: Dubbing, Youtube, educational videos.
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CIÊNCIA NO PÁTIO DA NOSSA ESCOLA
Andrea Ferreira [1], Elisa Saraiva [1], Maria Manuel Azevedo [1]
[1] Agrupamento de Escolas D. Maria II, Vila Nova de Famalicão, Portugal, hipozzbastos@gmail.com,
elisasaraiva@ese.ipp.pt, maria.manuel.azevedo2011@gmail.com

Resumo: Pretendemos apresentar um projeto desenvolvido na nossa escola com o objetivo de
promover mudança de atitudes e comportamentos face à biodiversidade e sua preservação. Tratouse de um projeto durante o qual alunos e professores se dedicaram à produção de recursos e ao
desenvolvimento de atividades em locais que ultrapassam o espaço físico da sala de aula. Foram
propostas uma série de atividades com o objetivo de alertar para a importância da preservação da
biodiversidade do planeta, em particular, para o papel das abelhas nos ecossistemas. Tratou-se de
um projeto interdisciplinar, no qual estiveram envolvidos alunos do 5º ano de escolaridade.
Palavras-chave: Práticas colaborativas; Práticas Epistémicas; Envolvimento dos Alunos;
Profissionais STEM na escola; Articulação Curricular.

Resumen: Pretendemos presentar un proyecto desarrollado en nuestra escuela con el objetivo de
promover cambios de actitudes y comportamientos frente a la biodiversidad y su preservación. Se
trató de un proyecto durante el cual alumnos y profesores se dedicaron a la producción de recursos
y al desarrollo de actividades en lugares que sobrepasan el espacio físico del aula. Se propusieron
una serie de actividades con el objetivo de alertar sobre la importancia de la preservación de la
biodiversidad del planeta, en particular, para el papel de las abejas en los ecosistemas. Se trató de
un proyecto interdisciplinario, en el cual estuvieron involucrados alumnos del 5º año de escolaridad.
Palabras clave: Práticas colaborativas; Práticas Epistemicas; Participación Productiva de los alunos;
STEM Profesionales en la escuela; Articulación Curricular.

Abstract: In this talk, we intend to present the work developed in our school with the aim of
promoting the change of attitudes and behavior towards biodiversity and the need for its
preservation. It was a project during which students and teachers dedicated themselves to the
production of resources and the development of a set of activities in places that surpass the physical
space of the classroom, in order to involve the entire educational community. A series of activities
were proposed to raise awareness of the importance of preserving the planet's biodiversity, in
particular the role of bees in ecosystems. It was an interdisciplinary project in which students from
the 5th year of schooling were involved.
Keywords: Science in school; Collaborative Practices; Epistemic Practices; STEM Professionals go to
school; Curricular Articulation.
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QUANDO OUTRAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS CONTRIBUEM PARA APRENDIZAGENS
MATEMÁTICAS: O CASO DO ANDEBOL NO ESCALÃO DE BAMBIS
Cecília Costa [1], Diogo Alberto Pinto da Costa [2]
[1] Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
mcosta@utad.pt
[2] Aluno do ISMAI-Instituto Universitário da Maia, Porto, diogoalbertocosta@gmail.com

Resumo: Apresentamos o exemplo de uma prática de treino de andebol de bambis na qual se
identificam tarefas que promovem a aprendizagem de proto conceitos matemáticos. Referimo-nos
a conceitos ligados à lateralidade, à noção de número, às noções espácio-temporais e geométricas
fundamentais para a futura
aprendizagem escolar da matemática. A experiência relatada diz respeito a crianças entre os 5 e os
9 anos de idade, janela temporal onde a literatura defende ser de investir no desenvolvimento
destas competências. Refletimos sobre a potencialidade que teria para a aprendizagem da
matemática o uso consciente destas atividades para esse fim e sugerimos algumas propostas de
intervenção.
Palavras-chave: Proto conceitos matemáticos, andebol de bambis, desenvolvimento de
competências matemáticas.

Resumen: Presentamos el ejemplo de una práctica de balonmano de bambis en la que se identifican
tareas que promueven el aprendizaje de proto conceptos matemáticos. Nos referimos a conceptos
conectados a la lateralidad, a la noción de número, a las nociones espaciales y geométricas
fundamentales para el futuro aprendizaje escolar de las matemáticas. La experiencia relatada se
refiere a niños entre los 5 y los 9 años de edad, cuando la literatura indica que es pertinente invertir
en el desarrollo de estas competencias. Reflejamos sobre la potencialidad que tendría para el
aprendizaje de las matemáticas el uso consciente de estas actividades y sugerimos algunas
propuestas de intervención.
Palabras claves: proto conceptos matemáticos, balonmano de bambis, desarrollo de competencias
matemáticas.

Abstract: An example of a bambis handball practice is presented in which tasks are identified that
promote the learning of mathematical proto concepts. Proto concepts are concepts, related to
laterality, the notion of number, spatial-temporal and geometric notions, and fundamental to the
future school learning of mathematics. The reported experience relates to children between 5 and
9 years old, time where the literature claims to be of investing in the development of these skills.
We reflect on the potential that would have for the learning of mathematics the conscious use of
these activities and we suggest some proposals for intervention.
Keywords: proto mathematical concepts, bambis handball, development of mathematical skills
expressions.
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CÁLCULO MENTAL EM CONTEXTO DE AULA E DE FORMAÇÃO
Elisabete Pardal
Departamento de Matemática da Escola Secundária/3º Ciclo Camilo Castelo Branco, Vila Real,
esdp1665@gmail.com

Resumo: A tese de mestrado que realizei contribuiu para que nas planificações dos programas do
terceiro ciclo contemplasse atividades conducentes à prática do cálculo mental nas aulas. Nas aulas
de matemática das turmas do terceiro ciclo tiveram destaque atividades de cálculo mental
conectadas com os temas do programa a ser cumprido. De forma a partilhar o conhecimento obtido
da minha investigação, fui formadora de duas oficinas de formação oferecidas pelo centro de
formação de Vila Real de forma a partilhar material e a experiência com professores do ensino
básico. Neste trabalho, partilho a prática como professora e como formadora.
Palavras-chave: Matemática, cálculo mental, oficina de formação.

Resumen: La tesis de maestría que realicé contribuyó para que en las planificaciones de los
programas del tercer ciclo contemplara actividades conducentes a la práctica del cálculo mental en
las clases. En las clases de matemáticas de las clases del tercer ciclo se destacaron actividades de
cálculo mental conectadas con los temas del programa a ser cumplido. Con el fin de compartir el
conocimiento obtenido de mi investigación, fui formadora de dos talleres de formación ofrecidos
por el centro de formación de Vila Real para compartir material y la experiencia con profesores de
enseñanza básica. Aquí comparto la práctica como profesora y como formadora.
Palabras clave: Matemáticas, cálculo mental, taller de formación.

Abstract: The master's thesis that I did contributed to include the planning of activities for the
Portuguese third cycle (ages 12, 13, and 14) programs leading to the practice of mental computation
in classes. In those mathematics classes of the third cycle, mental computation activities were
connected with the subjects of the program to be fulfilled. In order to share the knowledge gained
in mental computation through workshops offered by the Vila Real training center in order to share
materials and experiences I coached my colleagues. In this work, I share practice as a teacher and
as a trainer.
Keywords: Mathematics, mental computation, training workshop.
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O JOGO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Priscila Soares [1], Ana Paula Aires [2]
[1] priscila.soares.00@gmail.com
[2] Departamento de Matemática da Escola de Ciências e Tecnologia,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal
Lab_DCT do CIDTFF, Aveiro, Portugal aaires@utad.pt

Resumo: Este trabalho pretende dar a conhecer uma experiência de ensino levada a cabo em
contexto de Prática de Ensino Supervisionada no 2.º ciclo do ensino básico, onde foram construídos
e implementados diversos jogos para a aprendizagem da matemática. No final, foi aplicado um
inquérito por questionário com o objetivo de compreender o modo como os alunos percecionaram
a utilização didática destes jogos. Os resultados permitiram concluir que os alunos consideram como
vantagens mais importantes da utilização dos jogos nas aulas de Matemática, uma maior facilidade
na compreensão dos conteúdos e uma maior motivação para a aprendizagem da matemática.
Palavras-chave: Jogo, Aprendizagem, Matemática, 2.º Ciclo do Ensino Básico

Resumen: Este trabajo pretende dar a conocer una experiencia de enseñanza hecha en contexto
del Praticum, en el 2.º ciclo de la enseñanza básica, donde se construyeron y implementaron
diversos juegos para el aprendizaje de las matemáticas. Al final, se aplicó una encuesta por
cuestionario con el objetivo de comprender cómo los alumnos percibieron la utilización didáctica
de estos juegos. Los resultados permitieron concluir que los alumnos consideran como ventajas más
importantes de la utilización de los juegos en las clases de Matemáticas, una mayor facilidad en la
comprensión de los contenidos y una mayor motivación para el aprendizaje de las matemáticas.
Palabras clave: Juego, Aprendizaje, Matemáticas, 2.º Ciclo de Enseñanza Básica.

Abstract: This work intends to present a teaching experience carried out in the context of Supervised
Teaching Practice in the 2nd cycle of basic education, where several games for the learning of
mathematics were constructed and implemented. At the end, a questionnaire survey was applied
in order to understand how the students perceived the didactic use of these games. The results
allowed us to conclude that students consider as the most important advantages of using games in
Mathematics classes, greater comprehension of contents and greater motivation to learn
mathematics.
Keywords: Game, Learning, Mathematics, 2nd Cycle of Basic Education.
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PROJETO DESMULTIPLICAR
Rui Fernandes [1], Rita Teixeira [2], Ana La Féria [2]
[1] Departamento de Matemática da Escola Secundária/3º Ciclo Camilo Castelo Branco, Vila Real,
rui.fernandes.depmat@esccbvr.pt
[2] Alfii, Lisboa, info@alfiii.com

Resumo: O recurso continuado ao telemóvel e à calculadora tem conduzido os alunos a um
desapego da utilização da tabuada ao longo do seu percurso escolar. O projeto Multipli pretende
introduzir novas práticas no ensino estimulando o recurso à tabuada de forma independente numa
competição lúdica e divertida, que envolva o contacto entre colegas, com outras escolas e
realidades, conduzindo a uma comunidade educativa motivada e com sucesso. Recorrendo a jogos
lúdicos-didáticos, apetecíveis e simples, e por isso facilmente integráveis no ensino numa perspetiva
interdisciplinar, pretende-se chegar a alunos do 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos do Ensino Básico.
Palavras-chave: Projecto Multipli, cálculo mental, aprendizagem de matemática.

Resumen: El uso continuado del teléfono móvil y la calculadora ha conducido a los alumnos a un
desapego de la utilización de la tabla a lo largo de su recorrido escolar. El Multipli project pretende
introducir nuevas prácticas en la enseñanza estimulando el recurso a la tabla de forma
independiente y que involucran los alumnos en una entretenida competición entre las escuelas y
las realidades, llevando a una motivada y exitosa comunidad educativa. El uso de juegos lúdicodidácticos, deseables y simples, fácilmente integrado en la enseñanza en una perspectiva
interdisciplinaria que intenta llegar a los alumnos de grados tres a seis de la educación básica
(edades 8 a 11 años).
Palabras claves: Projecto Multipli, cálculo mental, aprendizaje de matemática.

Abstract: The continued use of the mobile phone and the calculator has led students to become
detached from the use of the table throughout their schooling. The Multipli project intends to
introduce new teaching practices stimulating the use of the multiplication table independently in a
playful and entertaining competition that involves peer contact between schools and realities
leading to a motivated and successful educational community. Using playful, didactic games
appealing, and simple, therefore easily integrated in teaching in an interdisciplinary perspective that
intends to reach students from 3rd to 6th grade of basic education (ages 8 to 11).
Keywords: Multipli project, mental computation, learning mathematics.
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O EFEITO DO USO DA FOLHA DE CÁLCULO EXCEL NA APRENDIZAGEM DA ANÁLISE DE UM
HISTOGRAMA NUMA TURMA DO 9.º ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO BÁSICO
Ana Paula Gandra [1], Ana Paula Aires [2], Paula Catarino [3]
[1] Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto, Portugal, anapgandra@gmail.com
[2] Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Lab_DCT do
CIDTFF da Universidade de Aveiro, Vila Real, Portugal, aaires@utad.pt
[3] Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Lab_DCT do
CIDTFF da Universidade de Aveiro e CMAT-UTAD, polo do CMAT da Universidade do Minho, Vila Real,
Portugal, pcatarin@utad.pt

Resumo: Este estudo teve como finalidade averiguar se a utilização da folha de cálculo Excel no
processo de aprendizagem dos alunos, pode constituir uma metodologia adequada para se
desenvolver a análise e interpretação dos histogramas. Na realização, optamos por uma abordagem
qualitativa, onde realizamos uma avaliação formativa, tentando-se analisar e compreender os erros
cometidos pelos alunos de uma turma do 9.º ano de escolaridade do ensino básico, no ano letivo
2017/2018. Concluiu-se que o uso do Excel, permitiu desenvolver nos alunos a capacidade da análise
e interpretação dos histogramas, revelando-se eficaz como estratégia a utilizar em contexto de sala
de aula.
Palavras-chave: Microsoft Excel (MS Excel), Estatística, Aprendizagem, Histograma.

Resumen: Este estudio tuvo como finalidad averiguar si la utilización de una hoja de cálculo Excel
en el proceso de aprendizaje de los alumnos, puede constituir una metodología adecuada para
desarrollar el análisis de los histogramas. Elegimos un abordaje cualitativo, hicimos una evaluación
formativa, intentando analizar y comprender los errores cometidos por los alumnos de una clase
del 9º año de la enseñanza básica, en el año escolar 2017/2018. Se concluyó que el uso de Excel,
permitió desarrollar en los alumnos la capacidad de la interpretación de los histogramas, siendo una
estrategia ventajosa a utilizar en clase.
Palabras claves: Microsoft Excel (MS Excel), Estadística, Aprendizaje, Histograma.

Abstract: The purpose of this study was to investigate whether the use of Excel spreadsheet in the
students' learning process can constitute an adequate methodology to develop the histogram
analysis. We opted for a qualitative approach, where we carried out a formative evaluation,
attempting to analyze and understand the errors made by the students from a class of 9th grade of
junior high school in the school year 2017/2018. As result, it appears that the use of Excel allowed
to develop the capacity of the students’ interpretations of histograms, proving to be effective as a
strategy for the classroom.
Keywords: Microsoft Excel (MS Excel), Statistics, Learning, Histogram.
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PROJETOS EDUCACIONAIS COM A PLACA BBC MICRO:BIT
Elio Molisani Ferreira Santos [1], Marisa Almeida Cavalcante [2], Jonathas Souza Pinheiro [3], Felipe
Menezes de Castro [4]
[1] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
eliomolisani@ufam.edu.br
[2] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil, marisac@ufam.edu.br
[3] Graduando em Física pela Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
jonathassouzapinheiro@gmail.com
[4] Graduando em Física pela Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
felipe.flacastro@gmail.com

Resumo: BBC Micro:bit é um microcontrolador de fácil manipulação, com alguns sensores
embarcados e entradas para a conexão de diversos dispositivos eletrônicos, que foi desenvolvido
para incentivar crianças a aprenderem programação, criando projetos inovadores e tecnológicos.
Implementamos o Micro:bit em um curso extracurricular de robótica da Escola Municipal Jorge de
Rezende Sobrinho localizada em uma região de alta vulnerabilidade social da cidade de Manaus
(Amazonas, Brasil), com a proposta de abrir novas possibilidades para a aplicação da Aprendizagem
Criativa, amparada por características da Cultura Maker e da educação STEM, na construção de
protótipos usando o microcontrolador, sensores, atuadores e materiais de baixo custo.
Palavras-chave: Robótica Educacional, BBC Micro:bit, Aprendizagem Criativa, STEM:ScienceTechnology-Engineering-Mathematics, Cultura Maker
Resumen: BBC Micro: bit es un microcontrolador de fácil manejo, con algunos sensores
incorporados y entradas para la conexión de diversos dispositivos electrónicos, que fue desarrollado
para animar a los niños a aprender programación, creando proyectos innovadores y tecnológicos.
Implementado el Micro: bit en un curso extracurricular en robótica de la Escuela Jorge de Rezende
Sobrinho ubicados en una zona alta de la vulnerabilidad social de la ciudad de Manaus (Amazonas,
Brasil), con la propuesta de abrir nuevas posibilidades para la aplicación de Aprendizaje Creativo,
amparada por características de la Cultura Maker y de la educación STEM, en la construcción de
prototipos usando el microcontrolador, sensores, actuadores y materiales de bajo costo.
Palabras claves: Robótica Educativa, BBC Micro: bit, Aprendizaje Creativo, STEM: ScienceTechnology-Engineering-Mathematics, Cultura Maker
Abstract: BBC Micro: bit is an easy-to-use microcontroller with some embedded sensors and inputs
for connecting various electronic devices, which was developed to encourage children to learn
programming, creating innovative and technological designs. We implemented the Micro: bit in an
extracurricular robotics course of the Jorge de Rezende Sobrinho Municipal School located in a
region of high social vulnerability in the city of Manaus (Amazonas, Brazil), with the proposal to open
new possibilities for the application of Creative Learning, supported by features of Maker Culture
and STEM education, in the construction of prototypes using the microcontroller, sensors, actuators
and low cost materials.
Keywords: Educational Robotics, BBC Micro: Bit, Creative Learning, STEM: Science-TechnologyEngineering-Mathematics, Maker Culture
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INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICAS
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DISCUTINDO SOBRE PLÁGIO: UM ESTUDO DE CASO NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA
João Paulo Aires [1], Luiz Alberto Pilatti [2]
[1] Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) - Câmpus Ponta Grossa, Ponta Grossa-PR, Brasil joao@utfpr.edu.br
[2] Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) - Câmpus Ponta Grossa, Ponta Grossa-PR, Brasil
lapilatti@utfpr.edu.br

Resumo: Este trabalho é o resultado de uma tese de doutorado, que efetuou a análise de plágio em
330 documentos desenvolvidos na pós-graduação na área de Ensino entre 2010 e 2012,
confrontando com as ações institucionais (regulamentos, orientações, punições) implementadas
nas 45 instituições analisadas. Para efetuar a análise dos trechos, foi utilizada a ferramenta de busca
do Google. Foi possível constatar um índice de 11,8% de plágio nos documentos analisados, inclusive
em instituições de ensino superior que desenvolvem medidas de enfrentamento do plágio. Concluise que é preciso intensificar as medidas, para eliminar a desonestidade científica na pós-graduação.
Palavras-chave: plágio, ações institucionais, pós-graduação, ensino, desonestidade científica.

Resumen: Este trabajo es el resultado de una tesis de doctorado, que efectuó el análisis de plagio
en 330 documentos desarrollados en el postgrado en el área de Enseñanza entre 2010 y 2012,
enfrentando con las acciones institucionales (reglamentos, orientaciones, castigos) implementadas
en el 45 instituciones. Para efectuar el análisis de los fragmentos, se utilizó la herramienta de
búsqueda de Google. Fue posible constatar un índice de 11,8% de plagio en los documentos
analizados, incluso en instituciones de enseñanza superior que desarrollan medidas de
enfrentamiento del plagio. Se concluye que es necesario intensificar las medidas, para eliminar la
deshonestidad científica en el posgrado.
Palabras claves: plagio, acciones institucionales, posgrado, enseñanza, deshonestidad científica.

Abstract: This work is the result of a doctoral thesis, which carried the analysis of plagiarism in 330
documents developed in the post-graduation in the area of Education between 2010 and 2012,
confronting institutional actions (regulations, guidelines, punishments) implemented in the 45
institutions analyzed. In order to analyze the excerpts, the Google search tool was used. It was
possible to verify an index of 11.8% of plagiarism in the analyzed documents, including in institutions
of higher education that develop measures of coping with plagiarism. It is concluded that measures
need to be intensified in order to eliminate scientific dishonesty in graduate studies.
Keywords: plagiarism, institutional actions, post-graduation, education, scientific dishonesty.
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O QUE PODE FALHAR? REFLEXÃO SOBRE AS DIFICULDADES DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
NO RELATÓRIO TIPO “V DE GOWIN” PARA A MELHORIA DA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES
Betina da Silva Lopes [1], Isabel Abrantes [2], Paulo Magalhães [3], Ana Vitória Baptista [4],
Mike Watts [5]
[1] CIDTFF, Universidade de Aveiro, Aveiro & Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra,
Coimbra, blopes@ua.pt
[2] CEF, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, Coimbra, isabel.abrantes@uc.pt
[3] Escola Secundária D. Duarte, Coimbra, p.m.magalhaes@aecoimbraoeste.pt
[4] Queen Mary University of London, Londres, a.baptista@qmul.ac.uk
[5] Department of Education, Brunel University London, Londres mike.watts@brunel.ac.uk

Resumo: O presente estudo de caso discute o valor didático dos relatórios “V de Gowin”, partindo
das dificuldades que um grupo de alunos teve na sua elaboração após a realização de uma atividade
que envolveu a "extração de DNA”. A atividade realizou-se numa aula prática de Biologia do 11.º
ano ministrada por duas professoras estagiárias. A discussão baseia-se na análise qualitativa de 20
relatórios individuais e de uma entrevista de grupo com sete alunos. Um dos obstáculos à realização
de aprendizagens significativas foi a dificuldade em formular as questões-problema. Por fim,
exploram-se as implicações destes resultados na formação inicial de professores.
Palavras-chave: Educação em Ciências, Ensino Secundário, Formação de Professores,
Questionamento, Relatório tipo “V de Gowin”.
Resumen: El presente estudio de caso discute el valor didáctico de los informes "V de Gowin",
partiendo de las dificultades que un grupo de alumnos tuvo en su elaboración tras la realización de
la actividad "extracción de ADN” en una clase de Biología del 11º año impartida por dos profesoras
en prácticas. La discusión se basa en el análisis cualitativo de 20 informes individuales y de una
entrevista de grupo. Uno de los obstáculos a la realización de aprendizajes significativos fue la
dificultad en formular las cuestiones-problema. Se exploran las implicaciones de estos resultados
en la formación inicial de profesores.
Palabras claves: Educación en Ciencias, Enseñanza Secundaria, Formación de Profesores, Informe
tipo “V de Gowin”, Cuestionamiento.
Abstract: The present case study is focused on exploring the didactic value of “heuristic V reports”
by investigating students’ difficulties that emerged during a practical laboratory activity (“DNA
extraction”). This activity involved the construction of students’ individual heuristic V reports in the
context of 11th grade biology classes taught by two pre-service teachers. Qualitative analysis of 20
individual reports and one semi-structured group interview, involving seven students, was
undertaken. Results indicate that one main barrier towards meaningful learning is related to
students’ difficulties in formulating the research questions. Finally, implications of these results on
initial teacher training are explored.
Keywords: “Heuristic V” Report, Questioning, Science Education, Secondary Teaching, Teacher
Training.
50

______________________________ Resumos do Encontro Internacional VPCT2018 (ISBN 978-989-704-346-8)
ENGENHARIA DIDÁTICA: ANÁLISES PRÉVIAS E A PRIORI PARA A CONCEPÇÃO DE UM OBJETO DE
APRENDIZAGEM
Rannyelly Rodrigues de Oliveira [1], Maria Helena de Andrade [2], Francisco Regis Vieira Alves [3],
Gilvandenys Leite Sales [4], José Alberto Lencastre [5].
[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará, nannyrockstar@hotmail.com
[2] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará,
helenaeducadoramat@gmail
[3] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará, fregis@gmx.fr
[4] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza, Ceará,
denyssales@gmail.com
[5] Universidade do Minho, Braga, Portugal, jlencastre@ie.uminho.pt

Resumo: Este artigo apresenta a concepção de um Objeto de Aprendizagem (OA) fundamentada
nas etapas iniciais da Engenharia Didática: análises preliminares, concepção e análise a priori. Nesse
sentido, foi selecionado o conjunto dos números inteiros, com ênfase na operação de adição e
subtração, para realizar situações de ensino. Nesse contexto, é possível identificar obstáculos
epistemológicos, didáticos e cognitivos. Assim, a fim de superar esses entraves, foi projetado um
OA na forma de jogo composto por situações-problema. Finalmente, compreende-se que esse
aparato tecnológico pode oportunizar e facilitar a aprendizagem e o ensino desse conteúdo
matemático.
Palavras-chave: Engenharia Didática, Objeto de Aprendizagem, Ensino de Matemática.

Resumen: Este artículo presenta la concepción de un Objeto de Aprendizaje (OA) fundamentada en
las etapas iniciales de la Ingeniería Didáctica: análisis preliminares, concepción y análisis a priori. En
ese sentido, fue seleccionado el conjunto de los números enteros, con énfasis en la operación de
adición y sustracción, para realizar situaciones de enseñanza. En este contexto, es posible identificar
obstáculos epistemológicos, didácticos y cognitivos. Así, a fin de superar estos obstáculos, se
proyectó un OA en forma de juego compuesto por situaciones-problema. Finalmente, se comprende
que ese aparato tecnológico puede oportunizar y facilitar el aprendizaje y la enseñanza de ese
contenido matemático.
Palabras claves: Ingeniería Didáctica, Objeto de Aprendizaje, Enseñanza de Matemáticas.

Abstract: This article presents the conception of a Learning Object (OA) based on the initial stages
of Didactic Engineering: preliminary analysis, conception and a priori analysis. In this sense, we
selected the set of integers, with emphasis on the operation of addition and subtraction, to perform
teaching situations. In this context, it is possible to identify epistemological, didactic and cognitive
obstacles. Thus, in order to overcome these obstacles, an OA was designed in the form of game
composed of problem situations. Finally, it is understood that this technological apparatus can
facilitate and facilitate the learning and teaching of this mathematical content.
Keywords: Didactic Engineering, Learning Object, Mathematics Teaching.
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USO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL NO TÓPICO CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Felipe Alves Silveira [1], Ana Karine Portela Vasconcelos [2], Caroline de Goes Sampaio [3], Maria Cleide
da Silva Barroso [4], Francisco Alberto Saraiva [5]
[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, Fortaleza-Ceará, Brasil,
felipesilveiraquimica@gmail.com
[2] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, Fortaleza-Ceará, Brasil
karine_portela@hotmail.com
[3] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, Fortaleza-Ceará, Brasil, carolquimica@hotmail.com
[4] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza-Ceará, Brasil,
ccleide1971@yahoo.com.br
[5] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza-Ceará, Brasil,
albertosaraivaf7@gmail.com

Resumo: O conteúdo de Concentração de Soluções (CS) tem se apresentado como uma das grandes
dificuldades para estudantes. Buscou-se investigar as contribuições de Atividades Experimentais
(AEs) a partir do conceito de CS por estudantes da 2º série do Ensino Médio de uma escola Estadual
localizada no Ceará, Brasil, segundo o contexto da Teoria da Aprendizagem Significativa. A pesquisa
foi quanti-qualitativa caracterizada pelo estudo de caso. Para coleta de dados foi aplicado um
questionário aberto. A análise dos dados leva a concluir que as AEs, na abordagem do conceito de
CS, contribui para uma Aprendizagem Significativa pois houve evolução nas respostas.
Palavras-chave: Atividade Experimental, Concentração de Soluções, Aprendizagem Significativa.
Resumen El contenido de Concentración de Soluciones (CS) se ha presentado como una de las
grandes dificultades para los estudiantes. Se buscó investigar las contribuciones de Actividades
Experimentales (AEs) a partir del concepto de CS por estudiantes de la 2ª serie de la Enseñanza
Media de una escuela estatal ubicada en Ceará, Brasil, según el contexto de la Teoría del Aprendizaje
Significativo. La investigación fue cuanti- cualitativa caracterizada por el estudio de caso. Para la
recolección de datos se aplicó un cuestionario abierto. El análisis de los datos lleva a concluir que
las AE, en el abordaje del concepto de CS, contribuye a un Aprendizaje Significativo pues hubo
evolución en las respuestas.
Palabras claves: Actividad Experimental, Concentración de Soluciones, Aprendizaje Significativo.
Abstract: The content of Concentration Solutions (CS) has been presented as one of the great
difficulties for students. We sought to investigate the contributions of Experimental Activities (AEs)
from the concept of SC by high school students of a State school located in Ceará, Brazil, according
to the context of Significant Learning Theory. The quantitative-qualitative research was
characterized by the case study. For data collection, an open questionnaire was applied. The analysis
of the data leads to the conclusion that the AEs, in approaching the concept of CS, contributes to a
Significant Learning because there was evolution in the answers.
Keywords: Experimental activity, concentration of solutions, significant learning.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO USO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO
ENSINO E APRENDIZAGEM NAS AULAS DE QUÍMICA
Ana Karine Portela Vasconcelos [1], Gabriela Clemente Brito Saldanha [2], Caroline de Goes Sampaio [3],
Maria Cleide da Silva Barroso [4], Marcelo Henrique Freitas Saraiva Guerra [5]
[1] Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Aracati,
karine_portela@hotmail.com
[2] Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Fortaleza,
gabrielabsaldanha@gmail.com
[3] Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Maracanaú, carolquimica@hotmail.com
[4] Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Maracanaú,
ccleide1971@hotmail.com
[5] Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Fortaleza,
marceloguerra.net@hotmail.com

Resumo: A Química é uma ciência na qual está intresecamente ligada em inúmeras situações do
cotidiano e seu ensino deve ser pautado nessa circunstância de modo a estimular o interesse dos
educandos em seu estudo. O presente trabalho tem como objetivo identificar as contribuições do
uso de materiais alternativos como ferramenta didática no Ensino de Química. A utilização de
materiais alternativos nas aulas experimentais contribui de forma significativa para o ensino e
aprendizagem de Química, incentivando os estudantes a buscarem novos conhecimentos e
aprendizagens colaborando em sua formação discente.
Palavras-chave: Materiais alternativos, Ensino de Química, ensino e aprendizagem.

Resumen: A Química es una ciencia en la cual está intresecamente ligada en innumerables
situaciones de lo cotidiano y su enseñanza debe ser pautada en esa circunstancia de modo a
estimular el interés de los educandos en su estudio. El presente trabajo tiene como objetivo
identificar las contribuciones del uso de materiales alternativos como herramienta didáctica en la
enseñanza de Química. La utilización de materiales alternativos en las clases experimentales
contribuye de forma significativa a la enseñanza y aprendizaje de Química, incentivando a los
estudiantes a buscar nuevos conocimientos y aprendizajes colaborando en su formación discente.
Palabras claves: Materiales alternativos, nseñanza de química, nseñanza y aprendizaje.

Abstract: Chemistry is a science in which it is inextricably linked in many situations of daily life and
its teaching must be based on this circumstance in order to stimulate the interest of students in
their study. The present work aims to identify the contributions of the use of alternative materials
as a didactic tool in the teaching of Chemistry. The use of alternative materials in experimental
classes contributes significantly to teaching and learning chemistry, encouraging students to seek
new knowledge and learning by collaborating in their student training.
Keywords: Alternative materials, chemistry teaching, teaching and learning.
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OLIMPÍADA CEARENSE DE CIÊNCIAS: UM ESTUDO DE CASO DA MODALIDADE DE QUÍMICA
Suyanne do Nascimento Almeida [1], Manuel Bandeira dos Santos Neto [2], Caroline de Goes Sampaio
[3], Ana Karine Portela Vasconcelos [4], Maria Cleide da Silva Barroso [5]
[1] Instituto Federal do Ceará – IFCE, Mestrado em ensino de Ciências e Matemática, campus Fortaleza,
suyannenascimento@gmail.com
[2] Instituto Federal do Ceará – IFCE, Mestrado em ensino de Ciências e Matemática, campus Fortaleza,
manoelbandeirasn13@gmail.com
[3] Instituto Federal do Ceará – IFCE, Mestrado em ensino de Ciências e Matemática, carolquimica@hotmail.com
[4] Instituto Federal do Ceará – IFCE, Mestrado em ensino de Ciências e Matemática,
karine_portela@hotmail.com
[5] Instituto Federal do Ceará – IFCE, Mestrado em ensino de Ciências e Matemática,
ccleide1971@yahoo.com.br

Resumo: As olimpíadas científicas são competições acadêmicas que visam a descoberta de futuros
talentos, a promoção e divulgação das disciplinas. No Brasil, elas vêm ganhando destaque pelo
interesse das instituições de ensino. Nesse viés, o Ceará é considerado o estado brasileiro com o
maior número de representantes nas olimpíadas nacionais e internacionais de Química. Logo, o
presente estudo tem como objetivo identificar o funcionamento do processo seletivo na Olimpíada
Cearense de Química e, consequentemente, analisar a participação de alunos de escolas públicas e
privadas pela realização da coleta de dados em documentos oficiais e a sua transcrição para a forma
digital.
Palavras-chave: Ensino de Química, Olimpíadas Científicas, Olimpíadas Cearense de Química.

Resumen: Las olimpiadas científicas son competiciones académicas que apuntan al descubrimiento
de futuros talentos, la promoción y divulgación de las disciplinas. En Brasil, ellas vienen ganando
destaque por el interés de las instituciones de enseñanza. En ese sesgo, Ceará es considerado el
estado brasileño con el mayor número de representantes en las olimpiadas nacionales e
internacionales de Química. Por lo tanto, el presente estudio objetiva identificar el funcionamiento
del proceso selectivo en la Olimpiada Cearense de Química y, consecuentemente, analizar la
participación de alumnos de escuelas públicas y privadas por la realización de la recolección de datos
en documentos oficiales y su transcripción a la forma digital.
Palabras claves: Enseñanza de Química, Olimpiadas Científicas, Olimpiadas Cearense de Química.

Abstract: The scientific Olympiads are academic competitions that aim at the discovery of future
talents, the promotion and divulgation of the disciplines. In Brazil, they have been gaining
prominence in the interest of educational institutions. In this bias, Ceará is considered the Brazilian
state with the largest number of representatives in the national and international Chemistry
Olympiads. Therefore, the present study aims to identify the functioning of the selective process in
the Ceará State Chemistry Olympiad and, consequently, to analyze the participation of students
from public and private schools for the collection of data in official documents and their
transcription to the digital form.
Keywords: Chemistry Teaching, Scientific Olympiads, Ceará Chemistry Olympiads.
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INTELIGÊNCIA MÚLTIPLAS DOS GRADUANDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
João Paulo Cunha de Menezes
Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Núcleo de Educação Científica da Biologia, Brasília,
jpaulo_bio@hotmail.com

Resumo: O objetivo deste trabalho foi apresentar um levantamento das Inteligências Múltiplas dos
estudantes do curso de Ciências Biológicas da UnB, acrescentando considerações para o
desenvolvimento de estratégias de ensino por parte dos docentes. A metodologia utilizada foi por
meio de um levantamento descritivo, com método de levantamento com dados quantitativos. As
inteligências que mais se destacaram entre esses estudantes foram: inteligência lógico-matemática,
inteligência corporal cinestésica, inteligência interpessoal e inteligência naturalista. As inteligências
que apresentaram decréscimo foram as inteligências musical e inteligência linguística. Com isso,
sugere-se novas estratégias e ferramentas para o processo de ensino-aprendizado.
Palavras-chave: Inteligências múltiplas, Inteligência naturalista, Ensino de Ciências e Biologia.

Resumen: El objetivo de este trabajo fue presentar un levantamiento de las Inteligencias Múltiples
de los estudiantes del curso de Ciencias Biológicas de la UnB, añadiendo consideraciones para el
desarrollo de estrategias de enseñanza por parte de los docentes. La metodología utilizada fue por
medio de un levantamiento descriptivo, con método de levantamiento con datos cuantitativos. Se
recolectaron datos con 218 estudiantes. Las inteligencias que más se destacaron entre estos
estudiantes fueron: inteligencia lógico-matemática, inteligencia corporal cenestésica, inteligencia
interpersonal e inteligencia naturalista. Las inteligencias que presentaron descenso fueron las
inteligencias musicales e inteligencia lingüística. Con ello, se sugiere nuevas estrategias y
herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras claves: Inteligencia múltiple, Inteligencia naturalista, Enseñanza de Ciencias y Biología.

Abstract: The objective of this work was to present a survey of the Multiple Intelligences of the
students of the course of Biological Sciences of the UnB, adding considerations for the development
of teaching strategies by the teachers. The methodology used was by means of a descriptive survey,
with survey method with quantitative data. Data were collected with 218 students. The intelligences
that stood out most among these students were: logical-mathematical intelligence, kinesthetic body
intelligence, interpersonal intelligence and naturalistic intelligence. The intelligences that showed
decrease were the musical intelligences and linguistic intelligence. With this, it is suggested new
strategies and tools for the teaching-learning process.
Keywords: Multiple intelligences, Naturalistic intelligence, Science teaching and Biology.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE FÍSICA EM ANGOLA: INOVAR PELA AVALIAÇÃO DOS
ALUNOS
Graça Breganha [1], Nilza Costa [2], Betina Lopes [3]
[1] INIDE - Instituto Nacional para Investigação e Desenvolvimento em Educação, Luanda, Angola,
mariadagraasoaresbreganha@yahoo.com.br
[2] Departamento de Educação e Psicologia & CIDTFF, Universidade de Aveiro, Portugal, nilzacosta@ua.pt
[3] CIDTFF, Universidade de Aveiro & Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra,
Portugal, blopes@ua.pt

Resumo: O estudo analisa um programa de formação contínua (PFC) de professores de Física,
centrado na reconstrução de conceções e práticas de avaliação dos alunos, ocorrido numa escola do
ensino secundário em Angola. O PFC teve a duração aproximada de um ano, tendo nele participado
11 professores. Um estudo de caso, envolvendo três dos professores participantes, ilustra a forma
como decorreu o PFC e as suas implicações no desenvolvimento profissional dos professores.
Recolheram-se dados por questionários, entrevistas, análise documental de registos dos formandos
e alunos, gravação vídeo e notas das investigadoras. Os resultados mostram mudanças nas
conceções e práticas dos professores, mas também constrangimentos, principalmente contextuais.
Por fim, delineiam-se recomendações específicas para Formação Contínua (FC) de professores no
País e para a investigação.
Palavras-chave: Avaliação dos alunos; Ensino da Física em Angola; Formação de Professores;
Mudança de conceções e práticas de professores
Resumen El estudio analiza un programa de formación continua (PFC) de Física, centrado en la
reconstrucción de concepciones y prácticas de evaluación de alumnos de profesores de una escuela
de enseñanza secundaria (Angola). El PFC tuvo la duración aproximada de un año escolar, habiendo
participado en él 11 profesores. Un estudio de caso, involucrando a tres de los profesores
participante, ilustra la forma en que se desarrolló el PFC y sus implicaciones en el desarrollo
profesional de los profesores. Los datos fueron recogidos por cuestionarios, entrevistas, análisis
documental de registros de los profesores y alunos, grabación de vídeo y notas de campo das
investigadoras. Los resultados muestran cambios en las concepciones y prácticas de los profesores,
pero también las limitaciones,
principalmente contextuales. Por último, se delinean
recomendaciones específicas para la formación de professores y para la investigación.
Palabras claves: Evaluación de los aprendizajes; Enseñanza de la Física en Angola; Formación de
profesores; Cambio de concepciones y prácticas de profesores.
Abstract: The study analyses an in service teacher development program (TDP) in Physics, focused
on the reconstruction of teachers’ assessment concepts and practices of a secondary school in
Angola. The TDP lasted for approximately one academic year, and 11 teachers participated. A case
study, involving three of the participants teachers, illustrates how the TDP was carried out and its
implications for teachers’ professional development. Data were collected through questionnaires,
interviews, documentary analysis of teachers’ and students' records, video record and field notes of
the researchers. The results show changes in teachers' conceptions and practices, but also, and
mainly, contextual constraints. Finally, specific recommendations for teacher education and for
research are outlined.
Keywords: Learning Assessment; Physic Teaching in Angola; Teacher Development Programs;
Changing concepts and practices of teachers
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INCLUSÃO ESCOLAR EM AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DA
REALIDADE EDUCACIONAL
Sandra Regina Alves Siqueira [1], Estéfano Vizconde Veraszto [2]
[1] Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos,
drinhasiqueira@gmail.com
[2] Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos,
estefanovv@ufscar.br

Resumo: Este artigo resulta de uma pesquisa que busca compreender a inclusão de alunos
deficientes visuais em aulas de ciências da natureza e matemática, a partir da observação do
ambiente em sala de aula. O método utilizado será pesquisa de campo, tomando como referência
a legislação e teóricos que desenvolvem estudos sobre Inclusão. Como resultado constatou-se que
a realidade em sala de aula não está em consonância com a legislação e teoria. Conclui-se a
necessidade de discussões entre profissionais da educação com relação à inclusão da deficiência
visual.
Palavras-chave: Inclusão, deficiente visual, educação inclusiva.

Resumen: Este artículo resulta de una investigación que pretende abarcar la inclusión de alumnos
con discapacidades visuales en aulas de ciencias de la naturaleza y matemáticas, a partir de la
observación del entorno de la clase. El método utilizado será la investigación de campo, tomando
como referencia la legislación y teóricos que desarrollan estudios sobre inclusión. Como resultado
se constató que la realidad en la clase no es acorde a la legislación y la teoría. Se llega a la conclusión
de que existe una necesidad de un debate entre profesionales de la educación en materia de
inclusión de la discapacidad visual.
Palabras clave: Inclusión, discapacidad visual, educación inclusiva.

Abstract: This article results from a research that seeks to understand the inclusion of visually
impaired students in science and nature science classes, from the observation of the classroom
environment. The method used will be field research, taking as reference the legislation and
theorists who develop studies on Inclusion. As a result, it has been found that the reality in the
classroom is not in line with legislation and theory. It concludes the need for discussions among
education professionals regarding the inclusion of visual impairment.
Keywords: Inclusion, visual impairment, inclusive education.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: UM ESTUDO
DE TRABALHOS REALIZADOS EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Estéfano Vizconde Veraszto [1], Sandra Regina Alves Siqueira [2], José Tarcísio Franco de Camargo [3],
Osório Augusto de Souza Neto [4], Eder Pires de Camargo [5]
[1] Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos,
estefanovv@ufscar.br
[2] Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos,
drinhasiqueira@gmail.com
[3] Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal/jtfc@bol.com.br
[4] Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos,
osorionet2003@gmail.com
[5] Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho'/camargoep@dfq.feis.unesp.br

Resumo: Este artigo apresenta etapas da investigação sobre a compreensão de inclusão presente
em trabalhos realizados em uma universidade brasileira do interior do estado de São Paulo, em uma
perspectiva inclusiva, considerando o ensino de ciências e deficiência visual. São analisadas
pesquisas que apresentam atividades, conteúdos ou metodologias de ensino para alunos com
deficiência visual. Os resultados indicam barreiras e potencialidades encontradas nas investigações.
Partindo da técnica de análise discursiva textual, conclui-se que as investigações atualmente estão
pautadas em fundamentos legais adequados às diretrizes da educação inclusiva. Todavia, diversas
barreiras sociais constituem pontos que ainda precisam ser vencidos.
Palavras-chave: Formação de professores, Educação Inclusiva, Ensino de Ciências, Educação
Especial.
Resumen Este artículo presenta etapas de la investigación sobre la comprensión de la inclusión
presente en trabajos realizados en una universidad brasileña del interior del estado de São Paulo,
en una perspectiva inclusiva, considerando la enseñanza de las ciencias y la discapacidad visual. Se
analizan investigaciones que presentan actividades, contenidos o metodologías de enseñanza para
alumnos con discapacidad visual. Los resultados indican barreras y potencialidades encontradas en
las investigaciones. A partir de la técnica de análisis discursivo textual, se concluye que las
investigaciones actualmente están basadas en fundamentos legales adecuados a las directrices de
la educación inclusiva. Sin embargo, varias barreras sociales constituyen puntos que aún hay que
vencer.
Palabras claves: Formación de profesores, Educación Inclusiva, Enseñanza de Ciencias, Educación
Especial.
Abstract: This paper presents steps of investigations about the comprehension of inclusion present
in works carried out at Brazilian university of the São Paulo State, in an inclusive perspective,
considering the science teaching and visual impairment. Course completion papers that present
activities, content or teaching methodologies for students with visual impairment are analysed.
Results show signs of barriers and potentials found in investigations. Starting from textual discursive
analysis technique, this text concludes that the investigations are currently based on legal
foundations, adequate to the guidelines of inclusive education. However, there are several social
barriers that are points that still need to be overcome.
Keywords: teacher education, inclusive education, science teaching, special education.
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ANÁLISE DOS PADRÕES DISCURSIVOS DE UMA ATIVIDADE DE ENSINO DE MICROBIOLOGIA
APLICADA VIA FACEBOOK© EM UMA TURMA DE ENSINO MÉDIO
Scarlet Ferreira de Souza[1], Martha Cristina Motta Godinho Netto[1], Flávio Krzyzanoski Jr.[1]
[1] Departamento de Ciências e Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São
Paulo, campus São Paulo. Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - São Paulo - SP - Brasil

Resumo: Este trabalho utilizou o Facebook© como ferramenta para o ensino de Microbiologia em
uma turma de Ensino Médio. Buscamos caracterizar os focos de ensino, abordagem e ações dos
mediadores nas postagens utilizando a ferramenta analítica proposta por Mortimer e Scott. O
Facebook© como um espaço de ensino-aprendizagem promoveu o diálogo e interação dos
estudantes e mediadores na construção colaborativa do conhecimento. A ferramenta analítica
utilizada mostrou-se adequada para a análise da plataforma não educacional, permitindo
caracterizar as quatro classes de abordagem comunicativa conforme foi desenvolvida a estória
científica do conteúdo do discurso dos temas microbiologia propostos.
Palavras-chave: Interações Discursivas, Rede Social, Facebook, Ensino de Biologia.

Resumen Este trabajo utilizó Facebook© como medio para la enseñanza de Microbiología en una
clase de Enseñanza Media. Buscamos caracterizar los focos de enseñanza, abordaje y acciones de
los mediadores en las publicaciones utilizando la herramienta analítica propuesta por Mortimer y
Scott. Facebook© como un espacio de enseñanza-aprendizaje promovió el diálogo e interacción de
los estudiantes y mediadores en la construcción colaborativa del conocimiento. La herramienta
analítica utilizada mostró adecuada para el análisis de la plataforma no educativa, permitiendo
caracterizar las cuatro clases de abordaje comunicativo conforme se desarrolló la historia científica
del contenido del discurso de los temas microbiológicos propuestos.
Palabras claves: Interacciones Discursivas, Red Social, Facebook, Enseñanza de Biología.

Abstract: This work utilized Facebook© as a tool for teaching Microbiology in a high school class.
We seek to characterize the teaching focus, approach and actions of the mediators in the posts using
the analytical tool proposed by Mortimer and Scott. Facebook© as a teaching-learning space
promoted the dialogue and interaction of students and mediators in the collaborative construction
of knowledge. The analytical tool used was adequate for the analysis of the non-educational
platform, allowing characterizing the four classes of communicative approach as it was developed
the scientific story of the discourse content of the proposed microbiology themes.
Keywords: Discursive interactions, Social Networking, Facebook, Biology Teaching.
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AVALIAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA SOBRE POLUIÇÃO APLICADA EM
TURMA DE ENSINO MÉDIO DE ALUNOS JOVENS E ADULTOS
William Kleber Martins Vieira [1], Conceição Roberta Silva Moraes [2], Martha Cristina Motta GodinhoNetto [3]
[1] Instituto de Ciências Biomédicas/ USP, São Paulo, Brasil, williamklebermartins@gmail.com
[2] E.E. João Alvares de Siqueira Bueno/ Guarulhos, Brasil, silva.robertac@gmail.com
[3] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/DCM-Biologia/São Paulo, Brasil,
martha.godinho2@gmail.com, martha.godinho@ifsp.edu.br

Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de intervenção pedagógica
encoberta que avaliou a aplicação de uma sequência de ensino investigativa (SEI), sobre “Poluição”,
aos alunos de uma turma de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública brasileira. Avaliou-se os
impactos nos seguintes aspectos: motivação para aprendizagem; experiência ao participar;
conhecimento metacognitivo; padrões de interação professor-aluno. Os resultados indicam a
ampliação da participação, demonstração de interesse e compromisso, aumento da satisfação,
confiança, interação e colaboração dos alunos. A SEI permitiu uma melhora na organização dos
discursos, garantindo espaço tanto para a interação dialógica como para a de autoridade.
Palavras-chave: Ensino por investigação, biologia, ciências.

Resumen: El presente trabajo presenta los resultados de una investigación de intervención
pedagógica encubierta que evaluó la aplicación de una secuencia de docencia investigadora (SEI),
sobre "contaminación ambiental” a estudiantes de una clase de jóvenes y adultos (EJA) de una
escuela pública brasileña. Los impactos se evaluaron en los siguientes aspectos: motivación para el
aprendizaje; experiencia mientras participación; conocimiento metacognitivo y patrones de la
interacción del profesor-estudiante. Los resultados indican la ampliación de la participación
estudiantil, la demostración de interés y compromiso, el aumento de la satisfacción, la confianza, la
interacción y la colaboración. A sé que ha permitido una mejora en la organización de los discursos,
asegurando el espacio para la interacción dialógica y de autoridad.
Palabras claves: Enseñanza por la investigación, educación en biología, educación científica.

Abstract: The present work presents the results of a research of covert pedagogical intervention
that evaluated the application of a sequence of investigative teaching (SEI), on "Environmental
pollution", to students of a class of youth and adults (EJA) of a public Brazilian high school. Impacts
were evaluated in the following aspects: motivation for learning; experience while participating;
metacognitive knowledge, teacher-student interaction patterns. The results indicate broadening of
student participation, demonstration of interest and commitment, increased satisfaction,
confidence, interaction and collaboration. SEI has allowed an improvement in the organization of
the speeches, ensuring space for both dialogic and authority interaction.
Keywords: Investigative teaching, biology education, science education.
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VÍDEOS CURTOS ANIMADOS: ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO ENSINO DE BIOLOGIA
Talitha Tiyomi Lima [1], Martha Cristina Motta Godinho-Netto [2]
[1] Licenciatura em Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo,
São Paulo, tatiyolima@gmail.com
[3] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/DCM-Biologia/São Paulo, Brasil,
martha.godinho2@gmail.com, martha.godinho@ifsp.edu.br

Resumo: A importância do uso de vídeos na educação pode ser indiretamente percebida pela
ampliação das plataformas de compartilhamento nos últimos anos. Observa-se o aumento na
disponibilização de vídeos curtos animados que poderiam ser usados como recurso didático em
diferentes momentos de ensino. Entretanto, a possibilidade de utilização desses vídeos pelos
professores pressuporia um entendimento das suas potencialidades pedagógicas. Este trabalho
caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva e exaustiva que apresenta as características técnicas
e estéticas, categorias temáticas e aplicabilidade pedagógica de vídeos curtos de animação sobre
temas biológicos nas plataformas internacionais Ted-Ed: Lessons Worth Sharing e Kurzgesagt – In a
Nutshell.
Palavras-chave: TICs, animação, recursos didáticos.

Resumen: La importancia del uso de vídeos en educación se percebe indirectamente por la recién
expansión de plataformas de intercambio. Se aumentó la disponibilidad de videos animados cortos
que podrían ser utilizados como recurso didáctico en diferentes momentos de la enseñanza. Pero
la posibilidad de utilizar estos vídeos por los docentes implicaría una comprensión de su potencial
pedagógico. Este trabajo se caracteriza por una investigación descriptiva y exhaustiva que presenta
las características técnicas y estéticas, las categorías temáticas y la aplicabilidad pedagógica de
videos animados cortos sobre temas biológicos en las plataformas Ted-Ed Lessons Worth Sharing e
Kurzgesagt – In a Nutshell.
Palabras claves: TIC, animación, recursos didácticos.

Abstract: The importance of using videos in education may be indirectly perceived by the expansion
of sharing platforms in recent years. It is observed an availability increase of short animated videos
that could be used as didactic resource in different teaching moments. However, the possibility of
using these videos by teachers would presuppose an understanding of their pedagogical
potentialities. This work is characterized by a descriptive and exhaustive research that presents
technical and aesthetic characteristics, thematic categories and pedagogical applicability of short
animation videos on biological subjects in the international platforms Ted-Ed: Lessons Worth
Sharing and Kurzgesagt - In a Nutshell.
Keywords: TICs, animation, didactic resources.
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CRIAÇÃO AUTORAL DE JOGOS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE
BIOLOGIA E PROGRAMAS DE SAÚDE E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM UMA TURMA DO ENSINO
MÉDIO TÉCNICO
Juliana Delmiro Galdino Soares [1], Martha Cristina Motta Godinho-Netto [2]
[1] Licenciatura em Ciências Biológicas, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo,
São Paulo, julianadgsoares@gmail.com
[2] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/DCM-Biologia/São Paulo, Brasil,
martha.godinho2@gmail.com, martha.godinho@ifsp.edu.br

Resumo: Esta pesquisa de estudo de caso, tem como objetivo avaliar os impactos do uso da criação
autoral de jogos digitais como instrumento de avaliação da aprendizagem nas disciplinas de Biologia
e Lógica de Programação 1, em uma turma de 1º ano do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico
em Informática. Os resultados apontam fatores favoráveis a este recurso, como estratégia de
avaliação, tendo em vista a constatação de avanços significativos na aprendizagem dos alunos.
Destaca-se que o período dado (um bimestre) foi curto, os resultados poderiam ser ainda mais
significativos, principalmente se acrescidos de uma avaliação diagnóstica mais efetiva.
Palavras-chave: Jogos digitais (gamificação), ensino de biologia, aprendizagem, avaliação, ensino
de lógica de programação.

Resumen: Esta investigación de estudio de caso, tiene como objetivo evaluar los impactos del uso
de la creación autoral de juegos digitales como instrumento de evaluación del aprendizaje en las
disciplinas de Biología y Lógica de Programación 1, en una clase de 1º año de la Enseñanza Media
integrada al Curso Técnico en Informática. Los resultados apuntan factores favorables a este
recurso, como estrategia de evaluación, con vistas a la constatación de avances significativos en el
aprendizaje de los alumnos. Se destaca que el período dado (1 bimestre) fue corto, los resultados
podrían ser aún más significativos, principalmente si se añade una evaluación diagnóstica más
efectiva.
Palabras claves: Juegos digitales,
enseñanza de lógica de programación .

enseñanza

de

biología,

aprendizaje,

evaluación,

Abstract: This case study research aims to evaluate the impacts of the use of the authorial creation
of digital games as an instrument of evaluation of learning in the disciplines of Biology and
Programming Logic 1, in a class of first year of high school integrated to the Technical course in
computer science. The results indicate favorable factors for this resource, as an evaluation strategy,
with a view to finding significant advances in student learning. It is noteworthy that the given period
(two months) was short; the results could be even more significant, especially if added to a more
effective diagnostic assessment.
Keywords: Digital games (gamification), Biology teaching, learning, evaluation, teaching
programming logic.
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O CONTRIBUTO DO ESTUDO DE AULA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA E
QUÍMICA PARA O USO DE MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES NO ENSINO DA FÍSICA
T. Conceição [1], M. Baptista [2], J.P. Ponte [3]
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
[1] mariaconceicao@campus.ul.pt
[2] mbaptista@ie.ulisboa.pt
[3] jpponte@ie.ulisboa.pt

Resumo: Esta investigação teve como objetivo conhecer as aprendizagens dos futuros professores
sobre o uso das múltiplas representações no ensino da energia cinética de um corpo, num estudo
de aula. Os participantes foram três futuros professores de física e química. O estudo de aula
decorreu numa unidade curricular do segundo ano do seu mestrado. Os resultados mostraram que
os futuros professores usaram as múltiplas representações permitindo aos alunos compreender a
relação de proporcionalidade direta entre a energia cinética e a massa e a relação qualitativa da
energia cinética com a velocidade.
Palavras-chave: Estudo de aula, formação inicial de professores, múltiplas representações no
ensino da física, energia cinética.

Resumen: Esta investigación tuvo cómo objetivo conocer los aprendizajes de futuros profesores de
física y química cuando usaron múltiples representaciones en la enseñanza de la energía cinética,
en un estudio de clase. Los participantes fueron tres futuros profesores de física y química. El estudio
de clase transcurrió en una unidad curricular de su master. Los resultados mostraron que los futuros
profesores usaron las múltiples representaciones permitiendo a los alumnos compreender la
relación de proporcionalidad directa entre la energía cinética y la masa y la relación cualitativa de la
energía cinética con la velocidade.
Palabras claves: Estudio de clase, formación inicial de profesores, múltiples representaciones en la
enseñanza de la fisica, energía cinética.

Abstract: This research aimed to understand what a group of physics and chemistry preservice
teachers in initial teaching education learn while used multiple representations, in the teaching of
kinetic energy, in a lesson study. This lesson study was carried out within a master’s degree course
in physics and chemistry teaching and involved three preservice teachers. The results showed that
the preservice teachers learnt to use multiple representations allowing students understand the
proportionality between kinetic energy and mass and the qualitative relationship between kinetic
energy and velocity.
Keywords: Lesson study, initial teacher education, multiple representations in physics education,
kinetic energy.
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A MEDIAÇÃO DO LABORATÓRIO ESPECÍFICO DE REDES DE COMPUTADORES NOS PROCESSOS DE
ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Jaildo Tavares Pequeno [1], Joaquim Bernardino Oliveira Lopes [2], José Paulo Cravino [3]
[1] Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal,
jpequenofe@gmail.com
[2] Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal,
Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” (CIDTFF), Aveiro, Portugal,
blopes@utad.pt
[3] Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal,
Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” (CIDTFF), Aveiro, Portugal,
jcravino@utad.pt

Resumo: A ênfase requerida na prática de futuros profissionais de redes de computadores pode ser
incentivada usando laboratórios específicos. Para contribuir para a resolução deste problema
realizou-se um estudo qualitativo com base na narração multimodal de uma aula que decorreu num
laboratório específico para redes de computadores com o objetivo de estudar como a mediação,
através do laboratório específico e do professor, contribui e facilita a aprendizagem do aluno.
Verificou-se que o professor promoveu o trabalho autônomo dos alunos na obtenção das respostas
a uma tarefa colocada e que os levou a usar o laboratório físico de forma ativa e significativa e
identificaram-se evidências da melhoria do aprendizado.
Palavras-chave: Laboratório físico de redes de computadores, mediação, professor, alunos.

Resumen: El énfasis requerido en la práctica de los futuros profesionales de redes informáticas
puede fomentarse usando laboratorios y desencadenó el estudio cualitativo basado en la narración
multimodal que presentamos. El objetivo de este trabajo fue el de estudiar cómo la mediación, a
través del laboratorio específico para la enseñanza del contenido de redes de computadoras y del
profesor, contribuye y facilita el aprendizaje del alumno. Se verificó que el profesor promovió el
trabajo autónomo de los alumnos en la obtención de las respuestas a una tarea que se les planteo
llevándolos a usar el laboratorio físico de forma activa y significativa.
Palabras clave: Laboratorio físico de redes de computadoras, mediación, profesor, alumnos.

Abstract: The emphasis required in the practice of future professionals in computer network can be
encouraged using laboratories and triggered the qualitative study based on the multimodal
narration we present. Here the objective was to study how mediation, through the specific
laboratory for teaching content of Computer Networks and the teacher, contributes and facilitates
student learning. It was found that the teacher promoted the autonomous work of the students in
obtaining the answers to a task gave to them and that led them to use the physical laboratory in an
active and meaningful way.
Keywords: Physical laboratory of computer networks, mediation, teacher, students.
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O ARTEFACTO “REPRESENTAÇÕES VISUAIS” COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM MATEMÁTICA
Paula Montenegro [1], Cecília Costa [2], J. Bernardino Lopes [3]
[1] Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego, mpmvcardoso@gmail.com
[2] Departamento Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
mcosta@utad.pt
[3] Departamento de Física da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, blopes@utad.pt

Resumo: O objetivo deste estudo é analisar duas situações de ensino e aprendizagem em que se
utilizou o artefacto representações visuais como ferramenta de aprendizagem. Os participantes são
17 alunos com idade média de 11,3 anos. Os dados foram recolhidos a partir da gravação áudio das
aulas, dos registos escritos dos alunos, dos planos de aula e do diário da professora. Os resultados
mostraram que a ferramenta tratamentos visuais potenciou transformações de representações.
Concluímos que esta ferramenta pode ser uma técnica à disposição do professor para levar os
alunos a construir o seu conhecimento, proporcionando uma mediação com múltiplas
representações.
Palavras-chave: Ferramenta matemática, mediação, representações visuais, tratamentos visuais.

Resumen: El objetivo de este estudio es analizar dos situaciones de enseñanza y aprendizaje en que
se utilizó el artefacto representaciones visuales como herramienta de aprendizaje. Los participantes
son 17 alumnos con edad promedio de 11,3 años. Los datos fueron recogidos de la grabación audio
de las clases, de los registros escritos dos alumnos, de los planes de clase y le lo diario de la
profesora. Los resultados mostraron que la herramienta tratamientos visuales potenció
transformaciones de representaciones. Concluimos que esta herramienta puede ser una técnica a
disposición del profesor para llevar a los alumnos a construir su conocimiento, proporcionando una
mediación con múltiples representaciones.
Palabras clave: Herramienta matemática, mediación, representaciones visuales, tratamientos
visuales.

Abstract: The objective of this study is to analyse two teaching and learning situations in which the
visual representation artefact was used as a learning tool. The participants are 17 students with
average age of 11,3 years old. Data were collected from an audio record of the classes, student’s
written records and the teacher’s class plan. The results show that the visual treatments tool
potentialized transformations of representations. We conclude that this tool can be a technique
available for the teacher to take students to build their knowledge, allowing a mediation with
multiple representations.
Keywords: Mathematical tool, mediation, visual representations, visual treatments.
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EU VIM DE LONGE, EU VOU PARA LONGE: MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL NO ENSINO
PROFISSIONAL
Helena Bogas [1], Maria M. Nascimento [2], Eva Morais [2]
[1] Escola Profissional da Nervir, Portugal, helena.bogas@gmail.com
[2] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, mmsn@utad.pt, emorais@utad.pt

Resumo: No presente texto relata-se um estudo relativo aos conteúdos de estatística das medidas
de tendência central lecionados na disciplina de Matemática do ensino profissional de nível IV (10.º
ano). No estudo participaram 51 alunos de uma escola profissional do Norte de Portugal com o
objetivo de analisar os conflitos semióticos do enfoque ontosemiótico em duas das respostas dos
alunos a um questionário construído para o efeito. Em termos de resultados verificou-se que os
conflitos semióticos detetados são os que tinham sido identificados nos trabalhos de outros autores.
Palavras-chave: Ensino Profissional, ensino da estatística, conflito semiótico, questionário.
Resumen En el presente texto se relata un estudio relativo a los contenidos de estadística de
medidas de tendencia central de la asignatura de Matemática de la enseñanza profesional de nivel
IV (15-17 años). En el estudio participaron 51 alumnos de un colegio profesional en el norte de
Portugal con el objetivo de analizar los conflictos semióticos en las respuestas de los estudiantes a
un cuestionario y en este trabajo se analizan las respuestas a dos preguntas de ese cuestionario. En
términos de resultados se verificó que los conflictos semióticos detectados son los que habían sido
identificados en los trabajos de otros autores.
Palabras claves: Enseñanza Profesional, enseñanza de la estadística, conflicto semiótico,
cuestionario.
Abstract: In the present text, we report a study related to the contents on statistics of measures of
central tendency taught in the Mathematics discipline of level IV vocational education (ages 15 to
17). In the study, 51 students from a professional school in Northern Portugal participated with the
aim of analyzing the semiotic conflicts in the students' answers to a questionnaire built for this
purpose and here we analyze the answers of two of its questions. From the results, it was found
that the detected semiotic conflicts are those that had been identified in other authors works.
Keywords: Professional education, statistics teaching, semiotic conflict, questionnaire.
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NARRAÇÕES MULTIMODAIS NO ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NO
ENSINO DA NATUREZA CORPUSCULAR DA MATÉRIA
Fátima Maria Araújo [1], J. Bernardino Lopes [2,3], Armando Soares [2], José Paulo Cravino [2,3]
[1] EB 2,2 Gil Vicente, Urgezes, Guimarães, fatimamariaaraujo@gmail.com
[2] Departamento de Física da Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal, asoares@utad.pt
[3] Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” (CIDTFF), Aveiro, Portugal,
blopes@utad.pt; jcravino@utad.pt

Resumo: O objetivo deste estudo foi investigar a influência/eficácia da mediação do professor na
aprendizagem da estrutura da matéria e das mudanças de estado físico a nível microscópico, por
alunos do 5.ºano de escolaridade. O estudo foi realizado em dois grupos de 15 alunos cada. Fez-se
a recolha de dados sobre o ensino e a aprendizagem em sala de aula em particular gravações áudio,
imagens e trabalhos dos alunos. Com esses dados construíram-se narrações multimodais, cuja
análise permitiu verificar que a mediação do professor foi diferente nos dois grupos e que essa
diferença pode ter influenciado o grau de desempenho dos alunos.
Palavras-chave: Narrações multimodais; estados físicos da matéria; natureza corpuscular da
matéria, simulações computacionais; mediação do ensino.

Resumen: El objetivo de este estudio fue investigar la influencia / eficacia de la mediación del
profesor en el aprendizaje de la estructura de la materia y de los cambios de estado físico a nivel
microscópico, por alumnos del 5º año de escolaridad. El estudio se realizó en dos grupos de 15
alumnos cada uno. Se hizo la recogida de datos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en
particular grabaciones audio, imágenes y trabajos de los alumnos. Con esos datos se construyeron
narraciones multimodales, cuyo análisis permitió verificar que la mediación del profesor fue
diferente en los dos grupos y que esa diferencia pudo haber influenciado el grado de desempeño
de los alumnos.
Palabras claves: Narraciones multimodales; estados físicos de la materia; la naturaleza corpuscular
de la materia; las simulaciones computacionales; mediación de la enseñanza.

Abstract: The purpose of this study was to investigate the influence / effectiveness of teacher 's
mediation in the learning of the structure of the subject and the changes in physical state at the
microscope level, by students of the 5th grade of schooling. The study was conducted in two groups
of 15 students each. Data on the teaching and learning process were collected, in particular audio
recordings, images and student work. With these data were constructed multimodal narrations,
whose analysis allowed to verify that the mediation of the teacher was different in the two groups
and that this difference may have influenced the degree of performance of the students.
Keywords: Multimodal narratives; physical states of matter; corpuscular nature of matter,
computational simulations; mediation of education.
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IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES PADRÕES DE MEDIAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES NAS
APRENDIZAGENS DOS ALUNOS
Maria Júlia Branco
Escola Secundária de Póvoa de Lanhoso, litabranco@gmail.com

Resumo: Durante 3 anos consecutivos analisaram-se as práticas de ensino de 2 professores de FQ
tendo como referência as práticas de ensino de um professor mais experiente, com vista à
promoção de aprendizagens mais eficazes nos seus alunos, recorrendo a narrações multimodais das
suas aulas. Identificaram-se 9 padrões de mediação, denominados de E1 a E9 de acordo com a
qualidade crescente dos mesmos. Verificou-se que a mediação do professor, nomeadamente no
modo como apresenta a tarefa e utiliza os mediadores, é determinante para envolver os alunos em
atividades sociais de produção, comunicação e avaliação do conhecimento científico, ou seja, em
práticas epistémicas.
Palavras-chave: Padrões de mediação, práticas epistémicas, narração multimodal, tarefa, reflexão.

Resumen: Durante 3 años consecutivos se analizaron las prácticas de enseñanza de 2 profesores de
FQ teniendo como referencia las prácticas de enseñanza de un profesor más experimentado con
vistas a la promoción de aprendizajes más eficaces en sus alumnos, recurriendo a narraciones
multimodales de sus clases. Se identificaron 9 estándar de mediación, denominados de E1 a E9 de
acuerdo con la calidad creciente de los mismos. En el caso de los profesores, en particular en el
modo como presenta la tarea y utiliza los mediadores, es determinante para involucrar a los
alumnos en actividades sociales de producción, comunicación y evaluación del conocimiento
científico, es decir, en prácticas epistémicas.
Palabras claves: Estándares de mediación, prácticas epistémicas, narración multimodal, tarea,
reflexión.

Abstract: During 3 consecutive years the teaching practices of 2 Physics Sciences’ teachers were
analysed, with reference to the teaching practices of a more experienced aiming to promoting more
effective learning in their students, using multimodal narratives of their classes. 9 patterns of
mediation were identified, named E1 to E9 according to their increasing quality. It was verified that
teacher mediation, especially in the way it presents the task and uses the mediators, is determinant
to involve the students in social activities of production, communication and evaluation of scientific
knowledge, that is, in epistemic practices.
Keywords: Patterns of mediation, epistemic practices, multimodal narration, task, reflection.
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AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES EM TAREFAS E A CONEXÃO DE CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA:
PERCEÇÕES EM UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES
Daniella Assemany [1], Cecília Costa [2], António Machiavelo [3]
[1] Doutoranda em Ensino e Divulgação das Ciências, Universidade do Porto, Portugal,
daniella.assemany@gmail.com
[2] Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – CIDTFF, Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, mcosta@utad.pt
[3] Departamento de Matemática, Universidade do Porto, Portugal, ajmachia@fc.up.pt

Resumo: Este trabalho de investigação pretende contribuir para a discussão sobre as múltiplas
representações em tarefas matemáticas. Oferecemos uma oficina de formação contínua para
professores, onde eles elaboraram tarefas exploratórias, estruturadas em torno da conexão de
conteúdos, e aplicaram-nas em suas turmas nos ensinos básico e secundário, numa atividade
colaborativa. A recolha de dados foi efetuada por entrevistas semiestruturadas e focus groups com
os formandos, incluindo a produção dos seus alunos, optando-se pela análise de conteúdo como
método para análise. Os resultados deste estudo de caso mostraram que os formandos reconhecem
as representações múltiplas como uma mais-valia para a aprendizagem.
Palavras-chave: múltiplas representações, conexões, tarefas matemáticas

Resumen: Este trabajo de investigación pretende contribuir para la discusión sobre las múltiples
representaciones en tareas matemáticas. Ofrecemos un laboratorio de formación continua para
profesores, donde ellos elaboraron tareas exploratorias, estructuradas en torno a la conexión de
contenidos, y las aplicaron en sus clases de educación básica y secundaria, en una actividad
colaborativa. La recogida de datos fue efectuada por entrevistas semiestructuradas y grupos focales
con los profesores participantes del laboratorio, incluyendo la producción de sus alumnos, optando
por el análisis de contenido como método para análisis. Los resultados de este estudio de caso
mostraron que los alumnos reconocían las representaciones múltiples como una plusvalía para el
aprendizaje.
Palabras claves: múltiples representaciones, conexiones, tareas matemáticas
Abstract: This research paper aims at contributing to the discussion about the multiple
representations in mathematical tasks. We offered a teacher-training workshop where they
developed exploratory tasks, structured around the connection of contents, and applied them in
their classes in primary and secondary education, in a collaborative activity. Data collection was
carried out through semi-structured interviews and focus groups with the teachers, including the
production of their students, and content analysis was chosen as a method for analysis. The results
of this case study have shown that teachers recognize multiple representations as a benefit for
learning.
Keywords: multiple representations, connections, mathematical tasks
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OS CONHECIMENTOS EMERGENTES DO MODELO TPACK EM ESTUDANTES DA FORMAÇÃO
INICIAL ATRAVÉS DE UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO
Nuno Martins [1], Fernando Martins [2], Cecília Costa [3], Ricardo Silva [4]
[1] Instituto Politécnico de Coimbra, ESEC, DE, Portugal, nmartins@esec.pt
[2] Instituto Politécnico de Coimbra, ESEC, DE, Portugal; Instituto de Telecomunicações, Delegação da
Covilhã, Portugal, fmlmartins@ubi.pt
[3] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal; CIDTFF - Centro de
Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (Lab-DCT da UTAD), Portugal,
mcosta@utad.pt
[4] Instituto Politécnico de Coimbra, ESEC, DE, Portugal, rjpsilca@esec.pt

Resumo: Neste estudo identificam-se os conhecimentos relacionados com as dimensões do
conteúdo, pedagogia e tecnologia e a sua articulação em estudantes da formação inicial de
professores de uma instituição portuguesa. Criaram-se tarefas com o conteúdo subjacente ao
algoritmo da subtração, aplicando-se em duas sessões. Na recolha de dados utilizou-se os registos
escritos, as gravações em áudio e as imagens dos ecrãs dos computadores. Através desta
experiência de ensino, os resultados mostraram a existência de conhecimentos nas diferentes
dimensões, embora os relacionados com as da pedagogia se revelassem com menor
preponderância. Emergiram, contudo, alguns princípios de articulação na planificação de uma aula.
Palavras-chave: formação inicial de professores, applets, algoritmo da subtração, TPACK.

Resumen Este estudio identifica los conocimientos relacionados con las dimensiones del contenido,
la pedagogía y la tecnología y su articulación en los estudiantes de la formación inicial de los
profesores de una institución portuguesa. Se crearon tareas con el contenido subyacente al
algoritmo de la substracción, aplicándose en dos sesiones. En la recogida de datos se utilizaron los
registros escritos, las grabaciones en audio y las imágenes de las pantallas de los ordenadores. A
través de esta experiencia de enseñanza, los resultados mostraron la existencia de conocimientos
en las diferentes dimensiones, aunque los relacionados con las de la pedagogía se revelasen con
menor preponderancia emergiendo, sin embargo, algunos principios de articulación en la
planificación de una clase.
Palabras claves: formación inicial de profesores, applets, algoritmo de la subtracción, TPACK.

Abstract: This study identifies knowledge related to the dimensions of content, pedagogy and
technology, as well as its articulation among ITT students of a Portuguese institution. During two
sessions students were assigned tasks based on the algorithm of subtraction. For data collection
written records, audio records and screenshots were used. Results of this teaching experience
showed knowledge evidence in the different dimensions, with less preponderant pedagogy-related
knowledge, albeit some principles of articulation in the lesson planning.
Keywords: initial teacher training, applets, subtraction algorithm, TPACK.
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PRÁTICAS DE ENSINO PARA O ENVOLVIMENTO E AS PRÁTICAS EPISTÉMICAS DOS ALUNOS NO
TRABALHO EXPERIMENTAL
Ana Edite Cunha
Escola S/3 de S. Pedro, Vila Real, anaedite1@sapo.pt

Resumo: Estudou-se a prática de um professor, no contexto do trabalho experimental, em aulas de
ciências físicas. Foi seguida uma metodologia de investigação longitudinal de natureza qualitativa.
A análise dos dados foi feita levando em conta as dimensões determinadas pela análise teórica. As
alterações na mediação do professor foram suficientes para ter consequências nas práticas
epistémicas (PE) dos alunos e no seu envolvimento produtivo. Os resultados mostram que as
características da mediação do professor mais relevantes para promover o envolvimento produtivo
dos alunos são a autoridade dada aos alunos e a manutenção da tarefa como um desafio.
Palavras-chave: Trabalho experimental; mediação; envolvimento produtivo; tarefa; práticas
epistémicas.
Resumen: Se estudió la práctica de un profesor, en el contexto del trabajo experimental, en clases
de ciencias físicas. Se siguió una metodología de investigación longitudinal de naturaleza cualitativa.
El análisis de los datos se hizo teniendo en cuenta las dimensiones determinadas por el análisis
teórico. Los cambios en la mediación del profesor fueron suficientes para tener consecuencias en
las prácticas epistémicas (PE) de los alumnos y en su implicación productiva. Los resultados
muestran que las características de la mediación del profesor más son la autoridad dada a los
alumnos y el mantenimiento de la tarea como un desafío.
Palabras clave: Trabajo experimental; la mediación; participación productiva; tarea; prácticas
epistémicas.
Abstract: The practice of a teacher, in the context of experimental work, was studied in physical
science classes. A qualitative longitudinal research methodology was followed. The analysis of the
data was made taking into account the dimensions determined by the theoretical analysis. The
changes in teacher mediation were enough to have consequences in the students' epistemic
practices and in their productive involvement. The results show that the characteristics of teacher
mediation most relevant to promoting productive involvement of students are the authority given
to students and the maintenance of the task as a challenge.
Keywords: Experimental work; mediation; productive involvement; assignment; epistemic
practices.
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NATUREZA DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DE INVESTIGAÇÃO NOS MANUAIS ESCOLARES DE
FÍSICO-QUÍMICA DO 8º ANO
José Luís Coelho da Silva [1], Joana Duarte [2], Miguel Durães [3]
[1] Universidade do Minho, Centro de Investigação em Educação, Braga, zeluis@ie.uminho.pt
[2] Universidade do Minho, Braga, joanamcduarte1990@gmail.com
[3] Escola EB 2,3 de Lamaçães, Braga, mmduraes@gmail.com

Resumo: As atividades laboratoriais de investigação concebidas no âmbito da ciência escolar são
apontadas como as mais adequadas para a promoção do desenvolvimento da aprendizagem dos
processos científicos. Uma análise de conteúdo da sua natureza e grau de abertura revela que,
primordialmente, não é este o papel atribuído ao número limitado de atividades deste tipo
encontradas nos oito manuais escolares de Físico-Química do 8º ano, estando direcionadas
principalmente para a (re)construção do conhecimento substantivo. Mostra-se, assim, necessária
uma reconfiguração das atividades laboratoriais, incrementando as investigações e promovendo
intencional e explicitamente a aprendizagem dos processos científicos, numa aproximação à
metodologia científica.
Palavras-chave: Investigação, atividades laboratoriais, manuais escolares, Físico-Química.

Resumen: Las actividades de laboratorio de investigación concebidas en la ciencia escolar se señalan
como muy adecuadas para desarrollar el aprendizaje de los procesos científicos. Un análisis de
contenido de su naturaleza y grado de apertura revela que el papel atribuido al número limitado de
estas actividades, presentes en los ocho libros de texto de Física y Química del octavo año, es el de
la (re)construcción del conocimiento sustantivo. Se demuestra, por tanto, necesaria una
reconfiguración de estas actividades, incrementando las investigaciones y promoviendo el
aprendizaje intencional y explícitamente de los procesos científicos, creando una aproximación a la
metodología científica.
Palabras claves: Investigación, actividades de laboratorio, libros de texto, Física y Química.

Abstract: The laboratory activities of investigation designed within the scoped of school science are
the most suitable activities to promote the learning of scientific processes. A content analysis of its
nature and degree of openness shows that the main role attributed to the limited number of this
type of activities, in all 8th grade Physics and Chemistry textbooks, is primarily focused on the
(re)construction of the substantive knowledge. Therefore, it is necessary to reconfigure the
laboratory activities, by increasing the number of investigations and promoting intentionally and
explicitly the learning of scientific processes, in a way similar to a scientific methodology.
Keywords: Investigation, laboratory activities, textbooks, Physics and Chemistry.
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O MILHO COMO MODELO BIOLÓGICO PARA EXPLORAR EXPERIMENTALMENTE O CONCEITO DE
BIODIVERSIDADE INTRAESPECÍFICA NO ENSINO BÁSICO
Marta Silva [1], Sara Aboim [2]
[1] Politécnico do Porto: Escola Superior de Educação, Porto, marta.raquel18@gmail.com
[2] Politécnico do Porto: Escola Superior de Educação, Porto, saraaboim@ese.ipp.pt

Resumo: A presente investigação centra-se em perceber se a utilização conjunta do milho,
enquanto modelo biológico, e do ensino experimental das ciências, pode constituir uma estratégia
de ensino facilitadora da compreensão do conceito de biodiversidade intraespecífica. Elaborou-se
uma sequência didática para explorar a biodiversidade intraespecífica e promover o
desenvolvimento de práticas epistémicas pelos alunos. Os resultados indicam que a utilização do
milho como modelo biológico e o recurso ao trabalho experimental constituíram uma estratégia de
ensino-aprendizagem com potencialidades para promover uma maior significação do conceito de
biodiversidade intraespecífica e uma educação científica das crianças.
Palavras chave: Educação em ciências, biodiversidade intraespecífica, trabalho experimental,
práticas epistémicas.

Resumen: Esta investigación se centra en percibir si la utilización conjunta del maíz, como modelo
biológico, y de la enseñanza experimental de las ciencias, puede constituir una estrategia de
enseñanza facilitadora de la comprensión del concepto de biodiversidad intraespecífica. Se elaboró
una secuencia didáctica para explorar la biodiversidad intraespecífica y promover el desarrollo de
prácticas epistémicas por los alumnos. Los resultados indican que la utilización del maíz como
modelo biológico y el recurso al trabajo experimental constituyeron una estrategia de enseñanzaaprendizaje con potencial para promover una mayor significación del concepto de biodiversidad
intraespecífica y una educación científica de los niños.
Palabras claves: Educación en ciencias, biodiversidad intraespecífica, trabajo experimental,
prácticas epistémicas.

Abstract: This research aims at determining if whether the use of maize as a biological model and
the experimental teaching of science can be a teaching strategy that facilitates understanding the
concept of intraspecific biodiversity. A didactic sequence was developed to explore intraspecific
biodiversity and to promote the development of epistemic practices by students. The results
indicate that the use of maize as a biological model and the use of experimental work constituted a
teaching-learning strategy with potential to promote a greater significance of the concept of
intraspecific biodiversity and a scientific education of children.
Keywords: Science education, intraspecific biodiversity, experimental work, epistemic practices.
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EN(CULTURA)DA: INVESTIGAÇÃO SOBRE DANÇAS FOLCLÓRICAS
Sara Ribeiro [1], Pedro Palhares [2], María Jesús Salinas [3]

[1] CIEC, Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, sarcristina@hotmail.com
[2] CIEC, Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, palhares@ie.uminho.pt
[3] Facultad de Ciencias de la Educación, Universidade de Santiago de Compostela, mjesus.salinas@usc.es

Resumo: O traje, a música e a dança no Concelho de Vila do Conde é um livro que relata a
experiência pedagógica de um grupo de professores que utilizou o folclore vila-condense e realizou
o seu aproveitamento didático multidisciplinar, sobressaindo a inexistência de qualquer
contribuição no âmbito da matemática. Em contraste, a presente comunicação objetiva apresentar
o projeto de investigação de doutoramento Estudo Etnomatemático sobre Danças Folclóricas, que
consiste num estudo etnomatemático sobre este elemento do folclore e seu aproveitamento para
o ensino da matemática na sala de aula.
Palavras-chave: Educação Matemática, Cultura, Etnomatemática, Danças Folclóricas.

Resumen: O traje, a música e a dança no Concelho de Vila do Conde es un libro que relata la
experiencia pedagógica de un grupo de profesores que utilizó el folclore villa-condenado y realizó
su aprovechamiento didáctico multidisciplinario, sobresaliendo la inexistencia de cualquier
contribución en el ámbito de las matemáticas. En contraste, la presente comunicación tiene por
objecto presentar el proyecto de investigación de doctorado Estudio Etnomatemático sobre Danzas
Folclóricas, que consiste en un estudio etnomatemático sobre este elemento del folclore y su
aprovechamiento para la enseñanza de las matemáticas en el aula.
Palabras claves: Educación Matemática, Cultura, Etnomatemática, Danzas Folclóricas.

Abstract: O traje, a música e a dança no Concelho de Vila do Conde is a book that reports the
pedagogical experience of a group of teachers who used folklore from this city to carry out its
multidisciplinary didactic exploration, standing out the lack of any contribution in mathematics. In
contrast, the present communication aims to present the research project of PhD
Ethnomathematical Study on Folk Dances, which consists of an ethnomathematical study on this
element of folklore and its use for the teaching of mathematics in the classroom.
Keywords: Mathematics Education, Culture, Ethnomathematics, Folk Dances.
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PRÁTICA DE ENSINO DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA RELATIVA A SISTEMAS DE EQUAÇÕES
Isabel Teixeira [1], Cecília Costa [2,3], Paula Catarino [2,3], Maria Manuel Nascimento [2,4]
[1] Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, São Pedro do Sul, Portugal
[2] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
[3] CIDTFF – Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (Lab-DCT da UTAD),
Portugal
[4] CMAT – UTAD, polo do CMAT da Universidade do Minho, Portugal

Resumo: Este estudo tem como objetivo investigar aspetos da prática de ensino de um professor
de Matemática, relativa a Sistemas de Equações no ano letivo de 1989/1990. Os dados foram
recolhidos a partir das orientações curriculares oficiais, do manual adotado, do caderno diário de
um aluno e da entrevista efetuada ao professor. Procedeu-se à análise de conteúdo e ao cruzamento
dos dados. O estudo considerado mostra que as aulas do professor foram marcadas por um estilo
de ensino expositivo, baseado na resolução de exercícios e no manual.
Palavras-chave: Prática de Ensino, Sistemas de Equações, Resolução de Problemas, Manual
adotado.

Resumen Este estudio tiene como objetivo investigar los aspectos de la práctica de enseñanza de
un profesor de Matemática, relativa a Sistemas de Ecuaciones en el año escolar de 1989/1990. Los
datos fueron recogidos a partir de las orientaciones curriculares oficiales, del manual adoptado, del
cuaderno diario de un alumno y de la entrevista efectuada al profesor. Se procedió al análisis de
contenido y al cruce de los datos. El estudio considerado muestra que las clases del profesor fueron
marcadas por un estilo de enseñanza expositivo, basado en la resolución de ejercicios y en el
manual.
Palabras claves: Práctica de Enseñanza, Sistemas de ecuaciones, Resolución de problemas, Manual
adoptado.

Abstract: This study aims to investigate aspects of the teaching practice of a Mathematics teacher,
regarding Systems of Equations in the academic year 1989/1990. The data were collected from the
official curriculum guidelines, the manual adopted, the daily notebook of a student and the
interview made to the teacher. Content analysis and cross-checking were performed. The study
considered shows that the teachers' classes were marked by an expository teaching style, based on
the resolution of exercises and the manual.
Keywords: Teaching Practice, Systems of Equations, Problem Solving, Manual adopted.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA ARTICULAÇÃO DA UNIVERSIDADE-ESCOLAS-PODER PÚBLICOSOCIEDADE – RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO ETNOGRÁFICO
Eliane de Souza Cruz [1], Giovano Candiani [2], J. Bernardino Lopes [3], Nilza Costa [4], Alcina Maria Testa
Braz da Silva [5], Glória Regina Pessôa Campello Queiroz [6]
[1,2] Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de São Paulo – campus Diadema,
Brasil, ecruznovo@gmail.com e giovanocandiani@gmail.com
[3] Departamento de Física / Escola de Ciências e Tecnologia - Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Portugal, blopes@utad.pt
[4] Departamento de Educação e Psicologia - Universidade de Aveiro, Portugal, nilzacosta@ua.pt
[5] Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, Brasil,
alcina.silva@ifrj.edu.br
[6] Instituto de Física Armando Dias Tavares - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil,
gloriapcq@gmail.com

Resumo: Apresentam os resultados preliminares da pesquisa etnográfica realizada no âmbito do
programa de extensão Articul@ções desenvolvido no âmbito da Educação em Ciências e Formação
de Professores de Ciências que possui quatro projetos, a saber: (i) articul@ eventos; (ii) articul@
escolas; (iii) articul@ formação e (iv) articul@ cursinhos populares. Pretende-se compreender as
representações sociais da articulação da universidade-escolas-poder público-sociedade das ações e
discursos nos diferentes contextos. Os agentes externos são vistos como manipuladores;
participante ativo, passivo ou estratégico. Os discursos revelam quer a valorização do contributo da
pesquisa pelos práticos, quer a valorização do contributo dos práticos na formação dos professores.
Entretanto, há receio de desvio da função dos pesquisadores e estagiários no contexto escolar e
dificuldade em se romper relações hierárquicas entre pesquisadores e práticos no contexto
universitário.
Palavras-chave: articulação pesquisa-prática, eventos, escolas, formação, cursinhos populares,
representações sociais, etnografia.

Resumen: Se presentan los resultados preliminares de la investigación etnográfica realizada en el
marco del programa de extensión Articul@s desarrollado en el ámbito de la Educación en Ciencias
y Formación de Profesores de Ciencias que tiene cuatro proyectos, a saber: (i) articul@ eventos; (ii)
articul@ escuelas; (iii) articul@ formación y (iv) articul@ cursillos populares. Se pretende
comprender las representaciones sociales de la articulación de la universidad-escuelas-poder
público-sociedad de las acciones y discursos en los diferentes contextos. Los agentes externos son
vistos como manipuladores; participante activo, pasivo o estratégico. Los discursos revelan tanto la
valorización de la contribución de la investigación por los prácticos, o la valorización de la
contribución de los prácticos en la formación de los profesores. Sin embargo, hay temor de desvío
de la función de los investigadores y pasantes en el contexto escolar y dificultad en romper
relaciones jerárquicas entre investigadores y prácticos en el contexto universitario.
Palabras claves: articulación investigación-práctica, eventos, escuelas, formación, cursillos
populares, representaciones sociales, etnografía.
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Abstract: The preliminary results of the ethnographic, research carried out under the Articul@tions
extension program developed in the scope of Science Education and Science Teacher Training, are
presented, which has four projects, namely: (i) articul @ events; (ii) articul@ schools; (iii) articul@
training and (iv) articul@ popular courses. It is intended to understand the social representations of
the articulation of the university-schools-power public-society of the actions and discourses in the
different contexts. External agents are seen as manipulators; active, passive or strategic participant.
The discourses reveal both the appreciation of the contribution of research by practitioners and the
appreciation of the contribution of practitioners in the training of teachers. However, there is fear
of deviation of the function of researchers and trainees in the school context and difficulty in
breaking hierarchical relationships between researchers and practitioners in the university context.
Keywords: articulation research-practice, events, schools, training, popular courses, social
representations, ethnography.
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GEOMETRIA ATRAVÉS DO CORPO/MOVIMENTO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
TRANSDISCIPLINAR
Eugénia Margarida Coutinho da Silva Almeida
CMVR, Vila Real, Portugal, genalmeida@hotmail.com

Resumo: O objetivo foi avaliar uma intervenção educativa usando o corpo/movimento na superação
de dificuldades na Geometria/1ªCiclo Ensino Básico. No estudo quasi-experimental participaram
três grupos, 71 alunos, entre 8 e 11 anos de idade: Grupo Experimental(GE), plano de intervenção
interdisciplinar, modelo Van-Hiele (Matemática/Geometria) e Direct-Instruction (Educação Física);
Grupo-Controlo1, mesmo plano, atividades papel e lápis; Grupo-Controlo2, pré e pós-teste. Todos
melhoraram o desempenho. No GE, diferenças positivas e estatisticamente significativas entre o pré
e o pós-teste1 e entre o pré o pós-teste2, mostrando a eficácia do tratamento. A investigação
mostrou impacte positivo no colmatar do insucesso da aprendizagem da Geometria.
Palavras-chave: Corpo-Movimento, Aprendizagem, Geometria, Educação Física

Resumen: El objetivo fue evaluar una intervención educativa usando el cuerpo / movimiento en la
superación de dificultades en la Geometría / 1ªCiclo Enseñanza Básica. El estudio cuasi-experimental
participó en tres grupos, 71 alumnos, entre 8 y 11 años de edad: Grupo Experimental (GE), plan de
intervención interdisciplinaria, modelo Van-Hiele (Matemática / Geometría) y Direct-Instruction
(Educación Física); Grupo-Control1, mismo plano, actividades papel y lápiz; Grupo-Control2, pre y
post-test. Todos mejoraron el rendimiento. En el GE, diferencias positivas y estadísticamente
significativas entre el pre y el post-test1 y entre el pre-post-test2, mostrando la eficacia del
tratamiento. La investigación mostró un impacto positivo en el colmo del fracaso del aprendizaje de
la Geometría.
Palabras claves: Cuerpo-Movimiento, Aprendizaje, Geometría, Educación-Física

Abstract: The objective was to evaluate an educational intervention using the body / movement in
overcoming difficulties in Geometry / 1st Cycle Basic Education. A quasi-experimental study was
carried out in three groups, 71 students, between 8 and 11 years of age: Experimental Group (GE),
inter-disciplinary intervention plan, Van-Hiele model (Mathematics / Geometry) and DirectInstruction; Group-Control1, same plane, paper and pencil activities; Group-Control2, pre and posttest. All improved performance. In EG, there were positive and statistically significant differences
between the pre- and post-test1 and between the pre- and post-test2, showing the efficacy of the
treatment. The research showed a positive impact on the failure of Geometry learning.
Keywords: Body-Movement, Learning, Geometry, Physical Education.

78

______________________________ Resumos do Encontro Internacional VPCT2018 (ISBN 978-989-704-346-8)
VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMÓNIO NATURAL EXPLORANDO AS ESPÉCIES INVASORAS
Patrícia Pessoa [1], Xana Sá-Pinto [2], Pedro Cardia [3], Alexandre Pinto [4]
[1] Câmara Municipal de Matosinhos e Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação, Matosinhos e
Porto, patipessoa1994@hotmail.com
[2] Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores e Politécnico do Porto –
Escola Superior de Educação, Aveiro e Porto, xanasapinto@gmail.com
[3] Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação, Porto, pedrocardialopes@gmail.com
[4] Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação, Porto, apinto@ese.ipp.pt

Resumo: A introdução de espécies exóticas representa uma grave ameaça à biodiversidade, sendo
a educação fundamental para a resolução deste problema. Contudo, escasseiam estudos sobre a
capacidade dos alunos do primeiro ciclo compreenderem os impactos da introdução de espécies
exóticas. Este trabalho avalia o impacto de uma sequência didática i) no reconhecimento do perigo
da introdução de espécies exóticas e ii) na previsão do seu potencial invasor. Esta sequência didática
foi aplicada em 2 turmas do 3º ano. Os resultados, avaliados através de pré e pós-testes, sugerem
que esta sequência didática contribui para o reconhecimento dos perigos da introdução de espécies
exóticas.
Palavras-chave: Educação para a Ciência, Biodiversidade, Espécies Exóticas e Invasoras, Atividades
Didáticas.

Resumen: La introducción de especies exóticas representa una grave amenaza para la biodiversidad,
siendo la educación fundamental para la resolución de este problema. Sin embargo, escasean
estudios sobre la capacidad de los alumnos del primer ciclo de comprender los impactos de la
introducción de especies exóticas. Este trabajo evalúa el impacto de una secuencia didáctica i) en el
reconocimiento del peligro de la introducción de especies exóticas y ii) en la previsión de su
potencial invasor. Esta secuencia didáctica se aplicó en 2 clases de tercer año. Los resultados fueron
evaluados a través de pre y post-tests y sugieren que esta secuencia didáctica contribuye para el
reconocimiento de los peligros de la introducción de especies exóticas.
Palabras claves: Educación para la Ciencia, Biodiversidad, Especies Exóticas y Invasoras, Actividades
Didácticas.

Abstract: Education is a fundamental strategy to address the serious threat to biodiversity caused
by the introduction of exotic species. However, there are few studies that focus on the ability of
elementary school students to understand the impacts of the introduction of exotic species. This
work evaluates the impact of a didactic sequence i) on the recognition of the danger of introducing
exotic species and ii) on predicting its invasive potential. This didactic sequence was applied in 2
classes of the 3rd grade. Pre and post-tests were used to evaluate the results of this intervention.
The results suggest that this didactic sequence contributes to the recognition of the dangers of the
introduction of exotic species.
Keywords: Education for Science, Biodiversity, Exotic and Invasive Species, Didactic Activities.
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O COTIDIANO PREDOMINANTE NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES: UM ESTUDO
DE CASO MÚLTIPLO INTEGRADO ENTRE BRASIL, PORTUGAL E ESPANHA
Marlúbia Corrêa de Paula [1], Lorí Viali [2], Gleny Terezinha Duro Guimarães [3], Maria Manuel da Silva
Nascimento [4]
[1] Escola de Ciências do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática
(PPGEDUCEM), Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), Porto Alegre,
marlubia.paula@acad.pucrs.br, [2] Escola de Ciências do Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Matemática (PPGEDUCEM), Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), Porto Alegre (RS),
viali@pucrs.br, [3] Escola de Humanidades do Programa de Pós- Graduação em Serviço Social (PPGSS),
Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), Porto Alegre (RS), gleny@pucrs.br, [4] Departamento de
Matemática, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real (UTAD), Portugal, mmsn@utad.pt

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa de doutorado resultante da interlocução de dois
países (Brasil e Portugal) com o objetivo de identificar as categorias teóricas de Agnes Heller (1970)
em práticas pedagógicas de 24 professores universitários (Brasil, Portugal e Espanha). Tratou-se de
uma pesquisa qualitativa designada por Estudo de Caso Múltiplo e Integrado (ICMI). Os
instrumentos de coletas de dados foram os questionários semiestruturados. A Análise Textual
Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2011) foi o método de análise utilizado. Os resultados
identificaram a predominância das práticas pedagógicas cotidianas, que denotam uma fragilidade
na formação do homem social capaz de exercer a cotidianidade.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas, categorias teóricas hellerianas, cotidiano, cotidianidade,
Agnes Heller.

Resumen: Este artículo presenta una investigación de doctorado, resultado de un diálogo de dos
países (Brasil y Portugal) con el fin de identificar las categorías teóricas de Agnes Heller (1970) en
las prácticas educativas de 24 profesores universitarios (Brasil, Portugal y España). Se trató de una
investigación cualitativa desvinculada por Estudio de Caso Múltiple e Integrado (ICMI). Los
instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios semiestructurados. El análisis textual
discursivo (ATD) de Moraes y Galiazzi (2011) fue el método de análisis utilizado. Los resultados
identificaron el predominio de las prácticas pedagógicas cotidianas que denotan una fragilidad en
la formación del hombre social capaz de ejercer la cotidianidad.
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, categorías teóricas hellerianas, cotidiano, cotidianidad,
Agnes Heller.

Abstract: This article presents a doctoral research resulting from the interlocution of two countries
(Brazil and Portugal) aiming to identify the theoretical categories of Agnes Heller (1970) in
pedagogical practices of 24 university teachers (Brazil, Portugal and Spain). This was a qualitative
study outlined by the Multiple and Integrated Case Study (ICMI). The instruments of data collection
were semi-structured questionnaires. Discursive Textual Analysis (ATD) by Moraes and Galiazzi
(2011) was the analysis method used. The results identified the predominance of everyday
pedagogical practices that denote a fragility in the formation of the social man capable of exercising
daily life.
Keywords: Pedagogical practices, Hellerian theoretical categories, daily life, everyday life, Agnes
Heller.
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POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM: REFLEXÕES SOBRE NEUROCIÊNCIA DO APRENDIZADO,
MOTRICIDADE E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM CÁLCULO EM ESCOLARES ENTRE SETE E
12 ANOS
Cleonice Terezinha Fernandes [1], Cristiano Alberto Muniz [2], Maria Isabel Mourão-Carvalhal [3], Paulo
Moreira Silva Dantas [4]
[1] PPGEn- Mestrado em Ensino (UNIC\IFMT), Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, cleo_terezinha@hotmail.com
[2] Faculdade de Educação, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil, cristianoamuniz@gmail.com
[3] CIDESD- Universidadede Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) - Vila Real, Portugal, mimc@utad.pt
[4] Departamento de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN,
Brasil, pgdantas@terra.com.br

Resumo: O avanço das neurociências discute a integração corpo-mente para aprendizagem. Este
estudo quase-experimental associa tais conceitos às Dificuldades de Aprendizagem em aritmética,
cujo objetivo foi aplicar um programa com atividades didático-manipulativas numa amostra de 37
estudantes (7-12 anos) com Dificuldades de Aprendizagem, em Cuiabá, Mato Grosso. Como
resultado, houve melhora no desempenho escolar, mostrando que o uso de atividades
somatossensoriais podem auxiliar alunos a focarem a atenção e melhorarem sua compreensão
matemática. A indissociabilidade corpo-mente e a realização bem-sucedida deste e de estudos
similares confirmam a necessidade de se promoverem pesquisas que envolvam o corpo\movimento
para minimizar impactos das Dificuldades de Aprendizagem.
Palavras-chave: Neurociência, Desempenho psicomotor, Aritmética, Cognição numérica, Educação
matemática.
Resumen: El avance de las neurociencias discute la integración cuerpo-mente para el aprendizaje.
Este estudio cuasi-experimental asocia tales conceptos a las Dificultades de Aprendizaje en
aritmética, cuyo objetivo fue aplicar un programa con actividades didáctico-manipulativas en una
muestra de 37 estudiantes (7 y 12 años) con Dificultades de Aprendizaje, en Cuiabá, Mato Grosso.
Como resultado, hubo una mejora en el desempeño escolar, mostrando que el uso de actividades
somatosensorial pueden ayudar a los alumnos a centrarse en la atención y mejorar su comprensión
matemática. La indisociación cuerpo-mente y la realización exitosa de éste y de estudios similares
confirman la necesidad de promover investigaciones que involucran al cuerpo para lograr minimizar
los impactos de las Dificultades de Aprendizaje.
Palabras claves: Neurociencia, Rendimiento psicomotor, Aritmética, Cognición numérica, Educación
matemática.
Abstract: The advancement of neuroscience discusses body-mind integration for learning. This
quasi-experimental study associates such concepts with the Learning Difficulties in arithmetic,
whose objective was to apply a program with didactic-manipulative activities in a sample of 37
students (7-12 years old) with Learning Difficulties, in Cuiabá, Mato Grosso. As a result, there was
improvement in school performance, showing that the use of somatosensory activities can help
students focus attention and improve their mathematical understanding. The indissociability of
body-mind and the successful realization of this and similar studies confirm the need to promote
research involving the body and movement to minimize the impacts of Learning Difficulties.
Keywords: Neuroscience;
Mathematics education.
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EMPREGABILIDADE E A DINÂMICA DE UMA FORMAÇÃO DE QUADROS DOCENTES PARA ANGOLA
ESTUDO CASO DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO “ISCED” DE CABINDA
Domingos Kimpolo Nzau
Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) de Uíge, Angola

Resumo: A temática, que este trabalho aborda, reflete bem que a necessidade de combinar a
formação e a utilização dos quadros formados por uma Instituição é uma questão pertinente a ter
em conta para continuar a fazer ajustes adequados na organização da sua estrutura formativa. A
empregabilidade dos quadros formados pelo Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) de
Cabinda foi analisada, neste trabalho, como uma importante fonte de informação acerca da
relevância formativa dos seus quadros, revelando, ser urgente, proceder a ajustes importantes na
sua estrutura formativa, para que a Instituição continue a desempenhar com a eficácia a sua função
social.
Palavras-chave: Empregabilidade; Mercado de trabalho; Competências profissionais.

Resumen: La temática, que este trabajo aborda, refleja bien que la necesidad de combinar la
formación y la utilización de los cuadros formados por una Institución es una cuestión pertinente a
tener en cuenta para seguir haciendo ajustes adecuados en la organización de su estructura
formativa. La empleabilidad de los cuadros formados por el Instituto Superior de Ciencias de
Educación (ISCED) de Cabinda fue analizada, en este trabajo, como una importante fuente de
información acerca de la relevancia formativa de sus cuadros, revelando, ser urgente, proceder a
ajustes importantes en su estructura formativa para que la Institución siga desempeñando con la
eficacia su función social.
Palabras clave: Empleabilidad; Mercado de trabajo; Competencias profesionales.

Abstract: The theme of this work reflects well that the need to combine the training and the use of
the cadres formed by an Institution is a pertinent question to take into account to continue to make
adequate adjustments in the organization of its training structure. The employability of the cadres
formed by the Higher Institute of Educational Sciences (ISCED) in Cabinda was analysed in this work
as an important source of information about the formative relevance of their staff, revealing, as a
matter of urgency, important adjustments to their training structure, so that the Institution can
continue to carry out its social function effectively.
Keywords: Employability; Job market; Professional skills.
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SILVER BELL: A UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DE PRATA NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Paula Catarino [1, 2], Maria Manuel Nascimento [1, 3]
[1] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
[2] CMAT– UTAD, polo do CMAT da Universidade do Minho, Portugal
[3] CIDTFF – Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (Lab-DCT da UTAD),
Portugal

Resumo: Muitas sequências de números reais motivam para o ensino de conteúdos matemáticos.
Um dos exemplos é o da célebre sequência de Fibonacci relacionada com o número de ouro, número
irracional. Esta sequência tem ligação com a natureza, com a arte, com o belo, com a harmonia e é
mais um artefacto para ensinar conteúdos matemáticos tendo em conta muitas das suas
propriedades. Neste trabalho proporemos uma outra sequência de números - a sequência prateada
ou sequência de Pell - relacionada com o número de prata, mostrando que também ela pode ser
útil e diferenciadora no ensino de conteúdos matemáticos.
Palavras-chave: Sequência de Pell, trigonometria, geometria, ensino de matemática.
Resumen: Muchas secuencias de números reales motivan para la enseñanza de contenidos
matemáticos. Uno de los ejemplos es el de la célebre secuencia de Fibonacci relacionada con el
número de oro, número irracional. Esta secuencia tiene conexión con la naturaleza, con el arte, con
lo bello, con la armonía y es más un artefacto para enseñar matemática teniendo en cuenta muchas
de sus propiedades. En este trabajo propondremos otra secuencia de números - la secuencia
plateada o secuencia de Pell - relacionada con el número de plata, mostrando que también ella
puede ser útil y diferenciadora en la enseñanza de contenidos matemáticos.
Palabras claves: Secuencia de Pell, trigonometría, geometría, enseñanza de matemáticas.
Abstract: Many sequences of real numbers motivate the teaching of contents of mathematics. One
example is the famous Fibonacci sequence related to the number of gold, irrational number. This
sequence has a connection with nature, with art, with beauty, with harmony and is yet another
artifact to teach mathematical content in view of many of its properties. In this work, we will
propose another sequence of numbers - the silver sequence or Pell sequence - related to the silver
number, showing that it can also be useful and differentiating in the teaching of mathematical
contents.
Keywords: Pell sequence, trigonometry, geometry, mathematics teaching.
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PLANEAR COM ALUNOS DO 3.º E 4.º ANOS DE ESCOLARIDADE – CONTRIBUTO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SENTIDO DE NÚMERO
Lina Fonseca [1], Sandra Leal [2]
[1] Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Viana do Castelo,
linafonseca@ese.ipvc.pt
[2] Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Viana do Castelo,
sandra_leal94@hotmail.com

Resumo: Envolver alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico em tarefas matemáticas que os interessem
e contribuam para desenvolver o seu sentido de número, aliado à fluência procedimental, mas
também à compreensão dos conceitos, é um desafio constante para os professores. Neste estudo
pretendeu saber-se como desenvolver a competência de planear de alunos do 3.º e 4.º anos de
escolaridade. Atendendo ao problema em estudo seguiu-se uma metodologia qualitativa e
desenhou-se um estudo de caso. Os resultados mostraram que os alunos aprofundaram o sentido
de número, desenvolveram a capacidade de comunicar e argumentar, tendo percebido as
dificuldades em tomar decisões.
Palavras-chave: Sentido de número, planear, orçamentar, comunicar, argumentar.

Resumen: Envolver alumnos del primer ciclo de la Enseñanza Básica en tareas matemáticas que los
interesen y contribuyan a desarrollar su sentido del número, aliado a la fluencia procedimental, pero
también a la comprensión conceptual, es un desafío para los maestros. En este estudio se pretendía
saber cómo desarrollar la competencia de planear de alumnos de los 3º y 4º años. Atendiendo al
problema se siguió una metodología cualitativa y se diseñó un estudio de caso. Los resultados
mostraron que los alumnos profundizaron el sentido del número, desarrollaron la capacidad de
comunicar y argumentar, habiendo percibido las dificultades en tomar decisiones.
Palabras claves: Sentido de número, planear, presupuestar, comunicar, argumentar.

Abstract: Involving students from the primary school in mathematical tasks that interest them and
contribute to develop their number sense, allied to procedural fluency, but also to the conceptual
understanding, is a constant challenge for teachers. In this study, we wanted to know how to
develop the planning competence of students of the 3rd and 4th years of schooling. According to
the problem under study, we follow a qualitative methodology and design a case study. The results
showed that students deepened their number sense, developed the ability to communicate and
arguing, and perceived difficulties in making decisions.
Keywords: Number sense, plan, budget, communicate, argue.
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SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO: UMA ATIVIDADE DE ESTATÍSTICA NO 2.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO PORTUGUÊS
Maria M. Nascimento [1], Marlúbia de Paula [2], Paula Catarino [1]
[1] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal mmsn@utad.pt
[2] Pontificia Universidade Católica do RS, Brasil, marlubia.paula@acad.pucrs.br

Resumo: Este trabalho apresenta como uma aluna do 5º ano de escolaridade de uma escola pública
em Portugal resolveu o trabalho de férias de estatística com usando o seu quotidiano como ponto
de partida para a abordagem dos conteúdos. A metodologia é qualitativa, pois queríamos efetuar
uma análise da atividade realizada do ponto de vista de ato pedagógico e registar aspetos do seu
enfoque semiótico. A contribuição deste trabalho verifica-se no facto de que uma atividade de
educação básica, sendo realizada num contexto de reconhecimento do aluno também pode facilitar
essa aprendizagem dos conteúdos.
Palavras-chave: Estatística, aprendizagem, educação básica.

Resumen: Este trabajo presenta cómo una alumna de quinto año de una escuela pública en Portugal
(edades 10-11 años) ha resuelto una tarea de vacaciones con el fin de aplicar conceptos estadísticos
en un contexto del cotidiano, por lo tanto, reconocido por la alumna. La metodología es cualitativa
pues queríamos efectuar un análisis de la actividad realizada desde el punto de vista del acto
pedagógico y registrar aspectos de su enfoque semiótico. La contribución de este trabajo se verifica
en el hecho de que una actividad de educación básica, siendo realizada en un contexto de
reconocimiento del alumno, también puede facilitar ese aprendizaje en estos contenidos.
Palabras claves: Estadística, aprendizaje, educación básica.

Abstract: This work presents how a 5th year student from a public school in Portugal (ages 10-11)
solved statistical holiday homework with the aim of using a daily life context familiar to that student.
It is a qualitative approach in order to analyze the activity carried out from the point of view of a
pedagogical act and its semiotic approach aspects also. The contribution of this work lies in the fact
that the use of an investigation basic education activity – carried out in a context that the student
recognizes – can also enable learning of the statistical contents.
Keywords: Statistics, learning, basic education.
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A MOTIVAÇÃO COMO FATOR PRIMORDIAL NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Vânia Moreira [1], Helena Campos [2]
[1] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal,
vania.pmm25@hotmail.com
[2] Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real,
Portugal, CIDTFF – Centro de investigação em Didática de Ciências e Tecnologia na Formação de
Formadores (LabDCT – UTAD), hcampos@utad.pt

Resumo: Os alunos precisam de se sentir motivados para a matemática, no entanto, também o
professor precisa de motivação para lecionar. Sendo assim, a motivação tem de surgir do professor
para que durante a sua prática profissional, este consiga proporcionar aos seus alunos atividades
interessantes. Para aferir a motivação dos alunos para a aprendizagem implementou-se um
inquérito por questionário em duas fases. Primeiramente num pré-teste verificou-se se os alunos
estavam motivados para a aprendizagem de conceitos matemáticos. Após o pré-teste
desenvolveram-se tarefas mais centradas no aluno, consistindo em jogos idealizados e construídos
em contexto de estágio, e por fim, questionou-se novamente os alunos sobre a sua motivação para
aprender matemática, com um pós-teste.
Palavras-chave: Matemática; motivação; educação pré-Escolar; ensino do 1.º CEB; Jogos.

Resumen: Los alumnos necesitan sentirse motivados para las matemáticas, sin embargo, también
el profesor necesita motivación para enseñar. Siendo así, la motivación tiene que surgir del profesor
para que durante su práctica profesional éste consiga proporcionar a sus alumnos actividades
interesantes. Para medir la motivación de los alumnos para el aprendizaje se implementó una
encuesta por cuestionario en dos fases. Primero en un pre-test se verificó si los alumnos estaban
motivados para el aprendizaje de conceptos matemáticos. Después de le pre-test se desarrollaron
tareas más centradas en el alumno, es decir juegos idealizados y construidos en contexto de praticas
de enseñanza, por fin, se cuestionó de nuevo a los alumnos acerca de su motivación para aprender
las matematicas, con pos-teste.um
Palavras-claves: Matemáticas, motivación; educación preescolar, enseñanza del 1.º CEB, Juegos.

Abstract: It is important for students to feel motivated when studying maths, so that their school
achievement is the best it can be, however, the teacher needs hi-self motivation to teach. With that
said, motivation has to come from the teacher so that during his professional practice he can provide
interesting tasks. To check students’ motivation to learn it was implemented an inquiry divided into
two parts. Firstly, in a pre-test we verified if the students were motivated to study mathematical
concepts. After the pre-test, more student-centered tasks were developed, consisting of idealized
games built in a teaching practice context, the students where once again questioned in a pos-test
about their motivation to learn maths.
Keywords: Maths, motivation, pre-school Education, primary School, games.
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MATEMAGIA COMO RECURSO EDUCATIVO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Margarida Costa [1], Helena Campos [2]
[1] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal,
margarida.costa.3@hotmail.com
[2] Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real,
Portugal, CIDTFF – Centro de investigação em Didática de Ciências e Tecnologia na Formação de
Formadores (LabDCT – UTAD), hcampos@utad.pt

Resumo: A matemática é fundamental para formar cidadãos autónomos e competentes. A
matemagia constitui um recurso lúdico que promove a motivação do aluno nas aulas de
Matemática. Neste trabalho apresenta-se um estudo, para aferir se os futuros professores possuem
conhecimentos algébricos para resolver e aplicar tarefas de matemagia em sala de aula. Num
primeiro momento, disponibilizou-se no Google Docs um inquérito por questionário para caraterizar
os participantes. Num segundo momento, implementaram-se duas tarefas consideradas de
matemagia: (a) Pensa num número e (b) Desafio Simbólico. Face aos resultados, consideramos
importante introduzir mais conteúdos algébricos na formação inicial dos futuros professores.
Palavras-chave: Matemática, ensino, aprendizagem, matemagia, formação de professores.

Resumen La matemática es fundamental para formar ciudadanos autónomos y competentes. La
matemagia constituye un recurso lúdico que promueve la motivación del alumno en las clases de
Matemáticas. En este trabajo se presenta un estudio, para evaluar si los futuros profesores poseen
conocimientos algebraicos para resolver y aplicar tareas de matemagia en el aula. En un primer
momento, se publicó en Google Docs una encuesta por cuestionario para caracterizar a los
participantes. En un segundo momento, se implementaron dos tareas consideradas de matemagia:
(a) Piense en un número y (b) Desafío Simbólico. A la vista de los resultados, consideramos
importante introducir más contenidos algebraicos en la formación inicial de los futuros profesores.
Palabras claves: Matemáticas, enseñanza, aprendizaje, matemagia, formación de profesores.

Abstract: Mathematics is fundamental to forming autonomous and competent citizens. Math magic
is a playful resource that promotes student motivation in Mathematics classes. This paper presents
a study to determine if future teachers have algebraic knowledge to solve and apply math magical
tasks in the classroom. At first, a questionnaire survey was made available in Google Docs to
characterize the participants. In a second moment, two tasks considered of math magic were
implemented: (a) Think of a number and (b) Symbolic Challenge. Given the results, we consider it
important to introduce more algebraic content in the initial training of future teachers.
Keywords: Mathematics, teaching, learning, math magic, teacher training.
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DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO COM PROBLEMAS DE MATEMAGIA
Margarida Costa [1], Helena Campos [2]
[1] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal,
margarida.costa.3@hotmail.com
[2] Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real,
Portugal, CIDTFF – Centro de investigação em Didática de Ciências e Tecnologia na Formação de
Formadores (LabDCT – UTAD), hcampos@utad.pt

Resumo: A matemagia constitui um recurso lúdico que permite estimular a motivação do aluno,
desenvolvendo o seu raciocínio algébrico. No entanto, para pôr em prática tarefas de matemagia,
em sala de aula, é importante que os professores apresentem um conhecimento algébrico bem
desenvolvido. Neste sentido, realizou-se um estudo, com 52 futuros professores, através do qual se
pretendia responder à seguinte questão: “Os futuros professores possuem conhecimentos
algébricos bem definidos para resolver tarefas relacionadas com matemagia, em contexto de sala
de aula?”. Desta forma, concluiu-se que os participantes do estudo apresentam, ainda,
conhecimentos reduzidos, relativamente a conhecimentos essenciais à prática de um ensino eficaz.
Palavras-chave: Matemática, ensino, matemagia, álgebra, formação de professores.

Resumen La matemagia es un recurso lúdico que permite estimular la motivación del alumno,
desarrollando su razonamiento algebraico. Sin embargo, para poner en práctica estas tareas en el
aula, es importante que los profesores presenten un conocimiento algebraico bien desarrollado. En
este sentido, se realizó un estudio, con 52 futuros profesores, a través del cual se pretendía
responder a la siguiente pregunta: "¿Los futuros profesores poseen conocimientos algebraicos bien
definidos para resolver tareas relacionadas con matemagia, en contexto de aula?”. De esta forma,
se concluyó que los participantes del estudio presentan, además, conocimientos reducidos, en
cuanto a conocimientos esenciales a la práctica de una enseñanza eficaz.
Palabras claves: Matemáticas, enseñanza, matemagia, álgebra, formación de profesores.

Abstract: Math magic is a playful resource that stimulates the student's motivation by developing
his algebraic reasoning. However, to implement these tasks in the classroom, it is important for
teachers to have well-developed algebraic knowledge. In this sense, a study was carried out with 52
future teachers, through which the following question was asked: "Do future teachers have welldefined algebraic knowledge to solve tasks related to math magic in the classroom context?". In this
way, it was concluded that the participants of the study also present reduced knowledge regarding
knowledge essential to the practice of effective teaching.
Keywords: Mathematics, teaching, math magic, algebra, teacher training.
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A MODELAÇÃO MATEMÁTICA NOS PRIMEIROS ANOS
Ana Matos [1], Helena Campos [2]
[1] Escola de Ciências e Tecnologia/ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Portugal,
xana94matos@hotmail.com
[2] CIDTFF - Centro de investigação em Didática de Ciências e Tecnologia na Formação de Formadores
(LabDCT-UTAD), hcampos@utad.pt

Resumo: A modelação matemática é uma metodologia de ensino que permite abordar conceitos
matemáticos a partir de situações reais, adaptadas à turma, simplificadas, matematizadas, e das
quais se elabora um modelo, do qual se obtêm importantes aprendizagens matemáticas e extramatemática. Para além disso possibilita que os alunos respondam a situações da realidade o que
constitui uma motivação, desenvolvendo o seu espírito criativo e o trabalho em
multidisciplinariedade. Neste trabalho procurou-se aferir se os atuais e futuros educadores/
professores da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico conhecem esta metodologia e
se a utilizam nas suas práticas letivas.
Palavras-chave: Modelação Matemática, ensino e aprendizagem, resolução de problemas.

Resumen: La modelización matemática es una metodología de enseñanza que permite abordar
conceptos matemáticos a partir de situaciones reales, adaptadas a la clase, simplificadas,
matematizadas, y de las cuales se elabora un modelo, del cual se obtienen importantes aprendizajes
matemáticos y extra-matemáticos. Además, posibilita que los alumnos respondan a situaciones de
la realidad lo que constituye una motivación, desarrollando su espíritu creativo y el trabajo en
multidisciplinariedad. En este trabajo se buscó evaluar si los actuales y futuros
educadores/profesores en Educación Preescolar y en Enseñanza del primer CEB conocen esta
metodología y se la utilizan en sus prácticas lectivas.
Palabras claves: Modelización matemática, enseñanza y aprendizaje, resolución de problemas.

Abstract: The mathematical modeling is a teaching methodology that allows approaching
mathematical concepts from real situations, adapted to the classroom, simplified, mathematized,
and from which a model is elaborated, from which mathematical and extra-mathematical learning
is obtained. In addition, it allows students to respond to situations of reality that is a motivation,
developing their creative spirit and work in multidisciplinarity. In this paper, it was tried to verify if
the current and future teachers of Pre-school Education and the first Cycle of Basic Education know
this methodology and if they use it in their practices.
Keywords: Mathematical Modeling, teaching and learning, problem solving.
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DECISÕES PEDAGÓGICASDOS PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EPISTÉMICAS
DOS ALUNOS
Carla A. Santos [1] [2], J. Bernardino Lopes [1] [2], J. Paulo Cravino [1] [2]
[1] Departamento de Física da Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real, Portugal, carla.manuela.santos@gmail.com, blopes@utad.pt, jcravino@utad.pt
[2] Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” (CIDTFF), Aveiro, Portugal

Resumo: Neste trabalho pretendemos evidenciar as relações entre as decisões pedagógicas
adotadas pelo professor, na sala de aula de Ciências e Tecnologia, e o desenvolvimento de trabalho
epistémico dos alunos. O foco desta investigação é a identificação de traços da mediação do
professor relativos às decisões por ele adotadas, durante a sua ação pedagógica, e na compreensão
da influência que tais decisões podem ter no desenvolvimento de práticas epistémicas por parte
dos alunos. Para tal, levamos a cabo estudos de caso, envolvendo professores do ensino secundário
e do ensino superior, adotando a metodologia de análise de conteúdo de Narrações Multimodais
relativas aulas por eles lecionadas.
Palavras-chave: Decisões pedagógicas; Práticas epistémicas; Narrações multimodais; Mediação do
professor; Desenvolvimento profissional.

Resumen: En este trabajo pretendemos evidenciar las relaciones entre las decisiones pedagógicas
adoptadas por el profesor, en clases de Ciencias y Tecnología, y el desarrollo de trabajo epistémico
de los alumnos. Nuestra investigación se centró en la identificación de rasgos de la mediación del
profesor relativos a las decisiones que adoptó durante su acción pedagógica y en la comprensión de
la influencia que estas decisiones pueden tener en el desarrollo de prácticas epistémicas por parte
de los alumnos. Para ello, llevamos a cabo estudios de caso, involucrando profesores de enseñanza
secundaria y de enseñanza superior, adoptando la metodología de análisis de contenido de
Narraciones Multimodales relativas a las clases por ellos enseñadas.
Palabras clave: Decisiones pedagógicas; Prácticas epistémicas; Narraciones multimodales;
Mediación del profesor; Desarrollo profesional.

Abstract: In this work we intend to highlight the relationships between the pedagogical decisions
adopted by the teacher in the science and technology classroom and the development of students’
epistemic work. The main focus of our research work is the identification of teacher mediation traits
regarding the decisions they adopt during their pedagogical action, and the understanding about
how the decisions affect the development of students’ epistemic practices. For this purpose, we
develop case studies, with teachers from secondary and higher education, adopting the
methodology of content analysis of Multimodal Narratives from the lessons taught by them.
Keywords: Pedagogical decisions; Epistemic practices; Multimodal narratives; Teacher's mediation;
Professional development.
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CONTRARIANDO O “VELHO DO RESTELO”: ANÁLISE GLOBAL E COMPONENTES DAS ATITUDES EM
RELAÇÃO À ESTATÍSTICA EM PROFESSORES PORTUGUESES
J. A Martins [1], Assumpta Estrada [2], Maria M. Nascimento [2]
[1] Instituto Politécnico da Guarda, Portugal, jasvm@ipg.pt
[2] Universitat de LLEIDA, Espanha, aestrada@matematica.udl.cat
[3] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, aestrada@matematica.udl.cat

Resumo: É necessário conhecer as atitudes dos professores em relação à Estatística, no sentido de
entender melhor a sua predisposição e comprometimento para com o processo de ensino e
aprendizagem e a sua formação. Assim, este estudo com 1098 docentes do 1º e do 2º ciclo do ensino
básico centra-se na medição das atitudes em relação à Estatística e na análise das respetivas
componentes, usando uma escala testada e com boas características psicométricas, EAEE. Concluiuse que a atitude em relação à estatística por parte dos professores inquiridos foi, em geral, positiva,
tanto a nível global, como das componentes.
Palavras-chave: Escala, atitudes em relação à estatística, análise componentes, fiabilidade.

Resumen Es necesario conocer las actitudes de los profesores hacia la Estadística, en el sentido de
entender mejor su predisposición y compromiso hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y su
formación. Así, este estudio con 1098 profesores portugueses de 1º y 2º ciclo de educación básica
se centra en la medición de las actitudes hacia la estadística y sus componentes, utilizando una
escala ya probada y con buenas características psicométricas, EAEE. Los resultados obtenidos
indican que la actitud hacia la Estadística de los profesores encuestados es, en general, positiva,
tanto a nivel global, como a nivel de los componentes.
Palabras claves: Escala, actitudes hacia la estadística, análisis de componentes, fiabilidad.

Abstract: The need to know the attitudes of teachers in relation to Statistics is recognized.
Therefore, it’s possible to know better the teachers predisposition and commitment in the teaching
and learning processes and also in their training. This study with 1098 teachers of the 1st and 2nd
cycle of Portuguese basic education focuses on the measurement of attitudes towards Statistics and
theirs components by using a tested scale with good psychometric characteristics, EAEE. A general
positive attitude towards Statistics of the surveyed teachers was found, in a global level as well as
in the components level.
Keywords: Scale, attitudes toward statistics, components analysis, reliability.
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O HORST DA SERRA DA ESTRELA E A BACIA DE TELÕES: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM
RECURSO A MODELOS ANÁLOGOS
C. Ferreira [1], A. Alencoão [2]
[1] Escola Secundária S/3 S. Pedro, Vila Real, Portugal
[2] Departamento de Geologia UTAD/Centro de Geofísica da Universidade de Coimbra, Portugal

Resumo: Recorrendo a temas do currículo de Geologia do 11º ano, desenvolveu-se uma
investigação de Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas. Solicitou-se aos alunos a tarefa
de “Elaborar um relatório que explicasse o processo geológico de formação da serra da Estrela e da
bacia Telões”. Houve questionamento e para obter respostas foram concebidos modelos análogos
e realizadas atividades experimentais para atingir os objetivos: planear e realizar pequenas
investigações teoricamente enquadradas; elaborar, reformular e testar modelos análogos capazes
de reproduzirem eventos geológicos. A Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP)
foi uma metodologia que envolveu os alunos numa crescente formulação de explicações para
responder às questões-problema melhorando os resultados escolares.
Palavras-chave: Resolução de problemas, modelos análogos, atividades experimentais, elaboração
de relatórios.

Resumen: Recurriendo a temas del currículo de Geología del 11º año, se desarrolló una
investigación de Aprendizaje Basada en la Resolución de Problemas. Se pidió a los alumnos la tarea
de "Elaborar un informe que explicara el proceso geológico de formación de la sierra de la Estrella y
de la cuenca Telões". Hubo cuestionamiento y para obtener respuestas fueron concebidos modelos
análogos y realizadas actividades experimentales para alcanzar los objetivos: planear y realizar
pequeñas investigaciones teóricamente encuadradas; elaborar, reformular y probar modelos
análogos capaces de reproducir los eventos geológicos; La metodología Aprendizaje Basado en la
Resolución de Problemas (ABRP) involucró a los alumnos en una creciente formulación de
explicaciones para responder a las cuestiones-problema mejorando los resultados escolares.
Palabras clave: Resolución de problemas, modelos análogos, actividades experimentales,
elaboración de informes.

Abstract: Using themes from the 11th grade Geology curriculum, a problem-based learning
investigation was developed. The students were asked to "Prepare a report explaining the geological
process of formation of the Serra da Estrela and Telões basin". There was questioning and to obtain
answers were designed similar models and realized experimental activities to reach the objectives:
to plan and to realize small investigations theoretically framed; elaborate, reformulate and test
similar models capable of reproducing geological events. The Problem-Based Learning (PBL)
methodology involved students in a growing formulation of explanations to respond to problem
issues by improving school outcomes.
Keywords: Problem solving, analog models, experimental activities, reporting.
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AS REPRESENTAÇÕES VISUAIS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM SALA DE
AULA
Elisa Saraiva [1], J. Bernardino Lopes [2] [3], J. P. Cravino [2] [3]
[1] Agrupamento de Escolas D. Maria II, Vila Nova de Famalicão, Portugal, elisasaraiva6@gmail.com
[2] Departamento de Física da Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Vila Real, Portugal, blopes@utad.pt, jcravino@utad.pt
[3] Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” (CIDTFF), Aveiro, Portugal

Resumo: Nesta comunicação pretendemos explicitar o papel desempenhado pela representação
visual na construção do conhecimento científico na sala de aula e a sua influência no
desenvolvimento das práticas epistémicas dos alunos. Com este trabalho procuramos alcançar a
compreensão acerca do modo como as práticas de mediação do professor determinam (ou não) o
uso da representação visual com estatuto de mediador epistémico e como estas contribuem para
promover e sustentar o trabalho epistémico dos alunos na sala de aula. Para tal desenvolvemos um
estudo de casos múltiplos, envolvendo cinco professores, durante o qual procedemos à análise de
conteúdo das narrações multimodais correspondentes às aulas por eles lecionadas.
Palavras-chave: Representação visual, Práticas Epistémicas; Envolvimento dos Alunos; Mediadores
epistémicos; Mediação do professor.
Resumen: En esta comunicación pretendemos explicitar el papel desempeñado por la
representación visual en la construcción del conocimiento científico en el aula y su influencia en el
desarrollo de las prácticas epistémicas de los alumnos. Con este trabajo buscamos alcanzar la
comprensión acerca del modo en que las prácticas de mediación del profesor determinan (o no) el
uso de la representación visual con estatuto de mediador epistémico y cómo éstas contribuyen a
promover y sostener el trabajo epistémico de los alumnos en el aula. Para ello desarrollamos un
estudio de casos múltiples, involucrando a cinco profesores, durante el cual procedemos al análisis
de contenido de las narraciones multimodales correspondientes a las clases por ellos enseñadas.
Palabras clave: Representación visual, Prácticas Epistémicas; Participación de los alumnos;
Medidores epistémicos; Mediación del profesor.
Abstract: In this communication, we intend to highlight the role played by visual representation in
the construction of scientific knowledge in the classroom and its influence on the development of
students' epistemic practices. With this work we try to reach an understanding about how the
teacher's mediation practices determine (or not) the use of visual representation as an epistemic
mediator and how they contribute to promote and sustain the epistemic work of students in the
classroom. To this end, we developed a multiple case study involving five teachers, during which we
proceeded to the content analysis of the multimodal narratives corresponding to the classes they
taught.
Keywords: Visual representation, Epistemic Practices; Student Involvement; Epistemic mediators;
Teacher's Mediation.
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ENSINO STEM COM TECNOLOGIAS: A ESCOLA COMO PROMOTORA DE HÁBITOS SAUDÁVEIS:
ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA
Sara Ramos [1], Susana Vale [1,2], Alexandre Pinto [1,3], Pedro Rodrigues [1], António Barbot [1,3]
[1] Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto
[2] INED - Centro de Investigação e Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Politécnico do
Porto
[3] CIDTFF - Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, Aveiro, Portugal

Resumo: A obesidade infantil tornou-se uma grande preocupação global, o seu aumento
considerável faz com que esta seja considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. Diagnosticar, intervir e, sobretudo,
prevenir a obesidade desde tenra idade torna-se urgente. Este é um desafio que as escolas devem
abraçar, é fundamental que estas promovam práticas que conduzam a aprendizagens contínuas e
significativas impulsionadoras de bons hábitos de saúde. Esta investigação foi realizada com 15
estudantes, aplicou-se um questionário sobre hábitos alimentares e os níveis de atividade física (AF)
foram medidos através do uso de acelerómetros.
Palavras-chave: Obesidade infantil, atividade física, hábitos alimentares, intervenção escolar,
acelerómetros.

Resumen La obesidad infantil se ha convertido en una gran preocupación global, su aumento
considerable hace que ésta sea considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI. Diagnosticar, intervenir y, sobre todo,
prevenir la obesidad desde temprana edad se vuelve urgente. Este es un desafío que las escuelas
deben abrazar, es fundamental que éstas promuevan prácticas que conduzcan a aprendizajes
continuos y significativas impulsoras de buenos hábitos de salud. Esta investigación se realizó con
15 estudiantes, se aplicó un cuestionario sobre hábitos alimentarios y los niveles de actividad física
(AF) se midieron a través del uso de acelerómetros.
Palabras claves: Obesidad infantil, actividad física, hábitos alimentarios, intervención escolar,
acelerómetros.

Abstract: Obesity in childhood has become a major global health concern, its considerable increase,
took the World Health Organization (WHO) to regard this fact as one of the greatest public health
challenges of the 21st century. Diagnosing, intervening and, above all, preventing obesity in the
early stages of life becomes urgent. This is a challenge that schools must embrace, its fundamental
that schools provide practices in order to promoting and adapting strategies that enable meaningful
continuous learning, linked to healthy habits. This research was carried with 15 students, we held a
questionnaire about their eating habits and physical activity (PA) was measured by using
accelerometers.
Keywords: Childhood obesity, physical activity, eating habits, school intervention, accelerometers.
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UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ARDUINO PARA MONITORIZAÇÃO DE FATORES AMBIENTAIS E
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SALA DE AULA
Ana Sousa [1], Pedro Rodrigues [2], Alexandre Pinto [3], António Barbot [4]
[1] Escola Superior de Educação, Porto, anaisabelss@gmail.com
[2] Escola Superior de Educação, Porto, pedrorodrigues@ese.ipp.pt
[3] Escola Superior de Educação, Porto, apinto@ese.ipp.pt
[2] Escola Superior de Educação, Porto, antoniobarbot@ese.ipp.pt

Resumo: Desde há bastante tempo que a Ciência deixou de ser apenas para os cientistas, passando
a fazer parte do quotidiano da sociedade em geral. Assim, a cultura científica deve ser trabalhada
com os alunos desde tenra idade, de forma a que estes se tornem cidadãos mais conscientes e
responsáveis, mas acima de tudo para que compreendam o mundo em seu redor. De forma a
contribuir para a literacia científica e para o desenvolvimento de práticas epistémicas foi criada uma
unidade didática onde se utilizou a plataforma Arduino para promover aprendizagens
interdisciplinares baseadas no trabalho prático experimental. Nesta unidade didática os alunos
estudaram as condições abióticas na sala de aula com a finalidade de melhorar as condições da
mesma.
Palavras-chave: Arduino, Práticas epistémicas, Ciências, Trabalho experimental.

Resumen: Desde hace bastante tiempo, la Ciencia ha dejado de ser sólo para los científicos, pasando
a formar parte de la vida cotidiana de la sociedad en general. Así, la cultura científica debe ser
trabajada con los alumnos desde temprana edad, de forma que éstos se vuelvan ciudadanos más
conscientes y responsables, pero sobre todo para que entiendan el mundo a su alrededor. Para
contribuir a la alfabetización científica y al desarrollo de prácticas epistémicas se creó una unidad
didáctica donde se utilizó la plataforma Arduino para promover aprendizajes interdisciplinarios
basados en el trabajo práctico experimental. En esta unidad didáctica los alumnos estudiaron las
condiciones abióticas en el aula con la finalidad de mejorar las condiciones de la misma.
Palabras claves: Arduino, Prácticas epistémicas, Ciencias, Trabajo experimental.

Abstract: For a long time, science has ceased to be only for scientists, becoming part of the everyday
life of society in general. Thus, scientific culture must be worked on with students from an early age,
so that they become more aware and responsible citizens, but above all so that they understand
the world around them. To contribute to scientific literacy and the development of epistemic
practices, a didactic unit was created where the Arduino platform was used to promote
interdisciplinary learning based on practical experimental work. In this didactic unit the students
studied the abiotic conditions in the classroom with the purpose of improving the conditions of the
same.
Keywords: Arduino; Epistemic practices; Sciences; Experimental work.
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RELATOS DE PRÁTICAS
(Pósteres)
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QUE PAÍS É ESTE? UMA ESTRATÉGIA PARA MOTIVAR OS ALUNOS
Ivonete Fernandes de Souza
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Salto,
ivonete.fernandes@gmail.com

Resumo: Este texto descreve uma das estratégias desenvolvidas pela autora para motivar seus
alunos do Ensino Médio a estudar a disciplina de Economia. O uso da matemática na disciplina de
Economia era o principal motivo do desinteresse dos alunos pela disciplina. A estratégia relatada
consiste em atividades de estudo de conceitos, pesquisas, seminários, gincana e feira de negociação.
Entre os resultados, destacam-se dois: alunos motivados para estudar Economia e capazes de
realizar avaliações críticas em relação às desigualdades socioeconômicas entre os países.
Palavras-chave: Motivação de alunos, Economia, Matemática, ensino médio, ensino técnico.
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“NEM TUDO O QUE VEM À REDE É PEIXE!” - O EXEMPLO DE UMA COLEÇÃO CIENTÍFICA DE SERES
MARINHOS COMO RECURSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Cristina Figueiredo [1], João Silva [1], Miguel Gomes [1], Betina Lopes [2], Pedro Callapez [1, 3]
[1] Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
[2] Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) da Universidade
de Aveiro
[3] Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra (CITEUC)

Resumo: Apresenta-se uma coleção científica composta por 41 amostras de mão de partes
esqueléticas de origem biogénica e fósseis de seres vivos marinhos de cinco Filos do Reino Animalia
(Porifera, Cnidaria, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda). A coleção é acompanhada por: i) uma
ficha de trabalho, para alunos do 3º ciclo do ensino básico, que inclui um conjunto de tarefas e
questões que visam envolver os mesmos na exploração da coleção no sentido de promover a
compreensão do que são fósseis e o reconhecimento da sua importância; ii) um documento para
professores com informação científica complementar e sugestões de exploração da coleção.
Palavras-chave: Biodiversidade; Ciências Naturais; Coleções Científicas; Ensino de Ciências; Literacia
científica
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USO DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Eduardo da Silva Firmino [1], Antônia Clarycy Barros Nojosa [2], Caroline de Goes Sampaio [3], Ana
Karine Portela de Vasconcelos [4], Maria Cleide da Silva Barroso [5]
[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza, e-mail
eduardo.ifce@outlook.com
[2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza, e-mail carolquimica@mail.com
[3] Professora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará – Campus Maracanaú, e-mail carol-quimica@hotmail.com
[4] Professora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará – Campus Aracati, e-mail karine_portela@hotmail.com
[5] Professora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará – Campus Maracanaú, e-mail: ccleide1971@yahoo.com.br

Resumo: O uso de aplicativos móveis pode se tornar um aliado do professor no ensino de Química,
uma vez que a utilização de smartphones está cada vez mais presente no cotidiano dos alunos. Com
isso, este trabalho tem por finalidade apresentar alguns aplicativos móveis para smatphones
compatíveis com sistema operacional Android que possuam potencial uso no ensino de química,
assim como apresentar uma breve análise sobre eles. Os aplicativos foram pesquisados na
plataforma Google Plays Store, sendo encontrado um total de 6, todos gratuitos. Após a análise,
contou-se que possuem potencial para serem usados pelo professor nas aulas de Química.
Palavras-chave: Ensino de química, aplicativos móveis, smartphones.
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COMPUTAÇÃO FÍSICA: DO LABORATÓRIO À ANTÁRTIDA
Nuno Pereira [1], Filipe Silva [2], Hugo Silva [2], João Afonso [2], João Ricardo [2], Rui Anastácio [2],
Vasco Oliveira [2]
[1] Departamento de Matemática e Ciências Físicas do Instituto Politécnico de Beja,
nuno.pereira@ipbeja.pt
[2] Aluno do 1º Ano da Licenciatura em Engenharia Informática, Instituto Politécnico de Beja

Resumo: Apresentamos seis sistemas baseados no Arduino, uma plataforma aberta de hardware,
que resultam de projectos realizados por alunos no âmbito de uma unidade curricular de Física
Aplicada à Computação, e um sistema desenvolvido com a mesma plataforma e testado na
Antártida, com o objectivo de avaliar o seu desempenho e aplicabilidade em futuros projectos. Para
cada sistema descrevemos o problema inicial que motivou o projecto e a sua implementação.
Apresentamos ainda uma breve avaliação qualitativa do processo de ensino-aprendizagem baseado
em projectos. Estes resultados permitem-nos avaliar o sucesso desta abordagem e dão-nos pistas
para melhorar a sua implementação no futuro.
Palavras-chave: Física, Computação Física, Ensino baseado em Projectos, Arduino, Antártida.
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A GEOMETRIA POR TRÁS DO MINECRAFT
Edilson Galante [1], Marcia Regina Balbino [2], Taitiâny Kárita Bonzanini [3]
[1] Secretaria Municipal de Educação, São Pedro, edilsongalante@uol.com.br
[2] Programa de Pós Graduação em rede nacional para o ensino das Ciências Ambientais – PROFCiamb –
polo USP, São Carlos, marcia.salla@usp.br
[3] Departamento de Economia, Administração e Sociologia LES/ESALQ/USP. Programa Interunidades de
Pós-Graduação em Ecologia Aplicada (PPGI – EA) CENA/USP, Piracicaba, taitiany@usp.br

Resumo: O referido artigo trata de uma prática pedagógica desenvolvida no ensino da Matemática,
junto a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de uma Escola Pública de um município do interior
do Estado de São Paulo - Brasil. Buscou-se com tal atividade, motivar os alunos, através do jogo
“Minecraft”, para uma melhor percepção das formas planificada e tridimensional (3D). Pode-se
concluir que, o uso de recursos tecnológicos no ensino da Geometria motiva e facilita a
compreensão de conceitos a serem construídos pelos alunos, uma vez que contribui para a
visualização das figuras, em diversos formatos e planos.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Motivação, Jogos Tecnólogicos.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NO MEIO AMBIENTE
RURAL
Elis Regina Costa de Morais [1], Vinícius Gomes de Castro [2], Maria Valdete da Costa [3], Lívia Laiane
Barbosa Alves [4], Josinaide Cláudia Araújo de Santana [5], Jenickson Rayron da Silva Costa [6], Fernanda
Medeiros Ramos [7]
[1] Departamento de Engenharias e Ciências Ambientai da UFERSA, Mossoró, elisregina@ufersa.edu.br
[2] Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais da UFERSA, Mossoró,
vinicius.castro@ufersa.edu.br
[3] Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais da UFERSA, Mossoró, mariavaldete@ufersa.edu.br
[4] Mestranda em Ambiente, Tecnologia e Sociedade – UFERSA – Bolsista Capes, Mossoró,
liviabarbosa17@yahoo.com.br
[5] Graduanda em Agronomia – UFERSA - Bolsista PIBEX, Mossoró, josinaide1araujo@gmail.com
[6] Graduanda em Engenharia Florestal – UFERSA - Bolsista PICI, Mossoró, jenickson1@gmail.com
[7] Graduanda em Agronomia – UFERSA, Mossoró, fernandarrmedeiros@outlook.com

Resumo: A Educação Ambiental, enfrenta os anseios da sociedade capitalista, a qual busca o lucro
a qualquer preço, a custa da natureza, produzindo exclusão social e degradação ambiental, assim,
iniciativas de extensão são extremamente importantes como tentativa de conscientização acerca
dos problemas ambientais, neste contexto, as crianças, geralmente se mostram receptivos no que
diz respeito a conhecimentos adquiridos, tornam-se uma importante ferramenta para
disseminação. Dessa forma, este projeto tem por objetivo promover ações de educação ambiental,
demostrando os cuidados com o meio ambiente da comunidade escolar tendo em vista despertar a
consciência ambiental na preservação dos recursos naturais.
Palavras-chave: política dos erres, ensino fundamental, comunidade rural sustentável, Interação
universidade–escola-comunidade.
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LOS ALUMNOS OPINAN SOBRE SU EXPERIENCIA E-LEARNING EN LA CÁTEDRA ZOOTECNIA
GENERAL, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Teresita Terán [1], Raúl Vallone [2], Carla Vallone [2]
[1]Cátedra de Bioestadística, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario.
teresitateran@hotmail.com
[2] Cátedra Zootecnia General, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario.
rvallonevet@hotmail.com

Resumen: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en la educación
universitaria incentiva a los alumnos a buscar y seleccionar la información y a trabajar en forma
colaborativa. La Cátedra Zootecnia General utilizó como innovación una página web permitiendo el
dictado de clases virtuales. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la opinión de los alumnos
sobre las actividades en E-learning de la cátedra. Se realiza una encuesta anónima validada
internamente a 107 alumnos de la cursada 2017 con consentimiento informado compuesta por 14
preguntas que evalúan diferentes características de la página web y de la clase virtual. Se concluye
que fueron evaluadas positivamente por los alumnos.
Palabras Claves: Educación, E-learning, B-learning, Veterinaria, Zootecnia.
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PERCEPÇÕES E DIÁLOGOS SOBRE ÁGUA E MEIO AMBIENTE NA ESCOLA
Alessandra do Carmo Vieira Candiani [1], Giovano Candiani [2], Eliane de Souza Cruz [3]
[1] Escola Estadual João Baptista de Brito, Osasco, São Paulo, Brasil, alessandracandiani@bol.com.br
[2] Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, São Paulo, Brasil, giovanocandiani@gmail.com
[3] Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema, São Paulo, Brasil, ecruznovo@gmail.com

Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados da aplicação no âmbito da escola de uma
experiência pedagógica, com ênfase na descrição de práticas e diálogos sobre água e meio
ambiente. A prática foi desenvolvida por meio de etapas distintas, compreendendo resumidamente:
a caracterização da percepção ambiental dos alunos, análise dos principais problemas ambientais
percebidos por eles, construção de uma agenda comum de ações em meio ambiente e criação de
um espaço na escola “sala verde” com a temática ambiental. Com o desenvolvimento desta prática,
foi possível integrar práticas de educação ambiental na escola nos processos de ensino e
aprensizagem.
Palavras-chave: percepção ambiental, problemas ambientais, meio ambiente, educação ambiental,
escola.
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A VOZ DOS ARTICUL@DORES DO PROGRAMA ARTICUL@ÇÕES - PESQUISA E PRÁTICAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR
Eliane de Souza Cruz [1], Giovano Candiani [2], Ana Maria Firmino [3], Normélia Jesus dos Santos [4],
Anderson Oliveira [5], Antônio Mario Cardoso da Silva [6], Fabiano da Conceição Rego [7], Flavia
Gaudêncio de Lacerda [8], Jacqueline Martins Cunha [9], Antônio Jovem [10] e Articul@dores
[1 a 10] Programa Articul@ções na Universidade Federal de São Paulo – Diadema-Brasil,
projetoarticula@gmail.com

Resumo: Neste trabalho pretende-se apresentar o Programa de extensão ARTICUL@ÇÕES Pesquisa e Práticas na Educação Básica e Ensino Superior, desenvolvido no âmbito da Educação em
Ciências e Formação de Professores de Ciências, dando voz a todos os envolvidos (docentes e
discentes das universidades e os vários parceiros externos) nos quatro projetos, a saber: (i) articula
eventos; (ii) articula escolas; (iii) articula formação e (iv) articula cursinhos populares. Apresentamse o contexto do programa de extensão, as ações extensionistas, os formatos e algumas atividades
já realizadas de forma que possam ser readaptados e implementados em outras realidades e
contextos. A pesquisa sobre o programa de extensão será apresentada em outra comunicação oral,
por esta razão, este artigo centrou-se exclusivamente na descrição das atividades.
Palavras-chave: Articulação, pesquisa, prática, eventos, cursinhos populares.
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APRENDER MATEMÁTICA COM BANDA DESENHADA: RELAÇÃO ENTRE ÁREA E PERÍMETRO
Cecília Costa [1], Bruna Isabel Almeida Mota [2], Ana Cristina Morais Alves [2]
[1] Departamento de Matemática da Universidade e Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
mcosta@utad.pt
[2] Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, cristinaalvesmorais@hotmail.com,
brunamota1995@hotmail.com

Resumo: Neste artigo apresenta-se uma estratégia para abordar a área e o perímetro de figuras
geométricas com alunos do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico português. Tendo como pressuposto
o recurso à interdisciplinaridade, criou-se uma banda desenhada (BD) que permitiu a interligação
das áreas de Português, Matemática e Estudo do Meio. Recorreu-se ao tangram para criar os
personagens e para relacionar medidas de áreas de figuras. A BD juntamente com o trabalho
experimental permitiu resultados de aprendizagem positivos. Os alunos mantiveram-se
interessados e participativos na resolução das tarefas propostas, atingindo os objetivos de
aprendizagem previstos.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, áreas e perímetros, banda desenhada.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICAS DE
ENSINO
(Pósteres)
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COMPREENDER A BIOLOGIA ATRAVÉS DO DESIGN DE JOGOS DIGITAIS: PROGRAMANDO NOVA
ESTRATÉGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Alline Bettin de Oliveira [1], António Osório [2], Luis Dourado [3]
[1] Doutoranda em Ciências da Educação, CIED- Centro de Investigação em Educação - UMinho,
allineb@gmail.com
[2] Instituto de Educação, CIED- Centro de Investigação em Educação -UMinho, ajosorio@ie.uminho.pt
[3] Instituto de Educação, CIED- Centro de Investigação em Educação, UMinho, ldourado@ie.uminho.pt

Resumo: Este trabalho visa problematizar a adoção do Design de Jogos Digitais como estratégia de
aprendizagem no currículo da formação de professores de Biologia. Esta estratégia, a partir de uma
perspectiva Construcionista, surge como possível para uma utilização crítica das tecnologias no
contexto escolar com o objetivo da aprendizagem de Biologia. Neste sentido, propõe espaços de
formação nos cursos de formação de professores, para que o futuro docente se torne apto para
superar o modelo tradicional de consumo acrítico de jogos. Assume-se uma perspectiva em que é o
aluno, auxiliado pelo computador, o autor do próprio processo do aprender.
Palavras-chave: Aprendizagem de Biologia, Formação de Professores, Design de Jogos Digitais,
Ensino de Biologia, Scratch.
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ENSINAR CIÊNCIAS AO LONGO DO ENSINO BÁSICO:
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ATIVIDADES PRÁTICAS SOBRE SOLOS
Patrícia João [1], Ana V. Rodrigues [2], Maria Helena Henriques [3]
[1] Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro & CIDTFF, pat.joao@ua.pt
[2] Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro & CIDTFF, arodrigues@ua.pt
[3] Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, hhenriq@dct.uc.pt

Resumo: Este projeto visa desenvolver e validar uma sequência didática e respetivos recursos sobre
solos, de suporte a práticas de ensino experimental das ciências, numa perspetiva de educação para
desenvolvimento sustentável. Será implementado com professores de ciências dos três ciclos do
ensino básico, em contexto de formação contínua. Como resultado espera-se: (i) disponibilização
online e interativa de uma proposta de sequência didática validada; (ii) enunciação fundamentada
de princípios orientadores transferíveis para a conceção de sequências didáticas desta natureza; (iii)
emergência de recomendações a nível da (re)organização curricular do ensino básico e da formação
inicial e contínua de professores promotoras destas práticas.
Palavras-chave: Educação para desenvolvimento sustentável; Educação em ciências no ensino
básico; Atividades práticas sobre solos; Educação formal e não-formal.
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O POTENCIAL PEDAGÓGICO DA CIÊNCIA CIDADÃ EXPLORADO NA AULA DE QUÍMICA ATRAVÉS
DA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DA PRESENÇA DE MICROPLÁSTICOS
J. L. Araújo [1], C. Morais [2], J. C. Paiva [3]
CIQUP, Unidade de Ensino das Ciências, Departamento de Química e Bioquímica,
Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 4169-007, Porto, Portugal,
[1] jl.arauj@gmail.com, [2] cmorais@fc.up.pt, [3] jcpaiva@fc.up.pt

Resumo: A aprendizagem baseada em contextos aliada ao envolvimento em projetos de ciência
cidadã revela um elevado potencial pedagógico e parece fomentar o envolvimento e a motivação
dos alunos. Contudo, há ainda poucos estudos que avaliem o impacte na aprendizagem dos alunos,
resultante da participação nestes projetos. Assim, pretende-se desenvolver um projeto de ciência
cidadã relacionado com a qualidade das águas balneares e com a problemática da sua poluição por
microplásticos e avaliar junto de alunos do 3º ciclo do Ensino Básico o impacte na aprendizagem da
química, na sua motivação e na sua literacia científica.
Palavras-chave: Química, Ciência cidadã, Ensino e Aprendizagem, Qualidade da água,
Microplásticos.
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RELACIÓN ENTRE AMBIENTE DE AULA Y EMOCIONES EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS
Pedro Membiela, Laura Cal, Ares Jiménez, Alberto Otero, Katerina Zemankova
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidad de Vigo, membiela@uvigo.es

Resumen: La investigación se ha realizado con 202 estudiantes de ciencias. Las emociones sobre la
enseñanza de las ciencias se relacionan con variables asociadas al ambiente de aula. En la relación
entre ambiente de aula y emociones de los estudiantes de ciencias destaca que el apoyo del
profesor y la cohesión de los estudiantes sean predictores positivos de una importante emoción
positiva como es el disfrute, y que la equidad del profesor y la cohesión de los estudiantes sean
predictores negativos de otra importante emoción negativa como la ansiedad.
Palabras clave: ambiente de aula, emociones, estudiantes de ciencias.
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CONOCIMIENTO EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA ELEMENTAL SOBRE ANIMALES Y PLANTAS
Pedro Membiela y Jose Manuel Freijedo
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidad de Vigo, membiela@uvigo.es

Resumen: Se ha realizado con 157 estudiantes de un centro rural y otro urbano. Se han estudiado
mediante entrevista semiestructurada las preferencias, conocimiento y fuentes sobre animales y
plantas. La preferencia es de animales frente a plantas, salvajes frente a domésticos, y árboles y
flores frente a arbustos. El conocimiento es mayor en el centro urbano que en el rural, aumenta del
curso primero a sexto, y es mayor en chicos que chicas. La principal fuente de conocimiento es el
ámbito familiar y después la televisión, siendo el papel del colegio reducido.
Palabras clave: preferencia animal-planta, conocimiento animales, conocimiento plantas, fuentes
conocimiento, enseñanza elemental.
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EMOCIONES EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA ELEMENTAL EN RELACIÓN CON LAS
MATEMÁTICAS
Pedro Membiela y Ana Regueiro
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidad de Vigo, membiela@uvigo.es

Resumen: Se han estudiado las emociones relacionadas con las matemáticas de 134 estudiantes en
clase, en deberes de casa y en los exámenes. Al progresar de curso desde primero a sexto disminuye
el disfrute en clase, en los deberes en casa y en los exámenes, y aumenta la ansiedad en los
exámenes. Además, la ansiedad aumenta desde los deberes en casa, pasando por la clase hasta los
exámenes, el aburrimiento se mantiene en valores similares en los deberes en casa y en clase,
mientras el disfrute es inferior en los deberes en casa y en los exámenes que en clase.
Palabras clave: emociones estudiantes, enseñanza elemental, enseñanza matemáticas.
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INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EJERCICIO
Pedro Membiela Iglesia, María José Vázquez Vázquez
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidad de Vigo, membiela@uvigo.es

Resumen: La investigación se ha realizado con 31 profesores de educación infantil en ejercicio. Hay
correlaciones significativas entre las dimensiones de emociones, todas ellas positivas y por orden
relativa de importancia: en primer lugar, entre Autoeficacia como socializador emocional y el estilo
docente Coaching emocional; en segundo lugar, entre Autoeficacia emocional y Autoeficacia como
socializador emocional y en tercer lugar entre Autoeficacia emocional y el estilo docente Coaching
emocional. También se aprecia la estrecha relación entre las tres dimensiones: estilo Coaching
emocional, Autoeficacia como socializador emocional y Autoeficacia emocional.
Palabras clave: emociones profesores, educación infantil, profesores en ejercicio.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E RECURSOS TECNOLÓGICOS: CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS
Marcia Regina Balbino [1], Taitiâny Kárita Bonzanini [2]
[1] Programa de Pós Graduação em rede nacional para o ensino das Ciências Ambientais – PROFCiamb –
polo USP, São Carlos, marcia.salla@usp.br
[2] Departamento de Economia, Administração e Sociologia LES/ESALQ/USP. Programa Interunidades de
Pós-Graduação em Ecologia Aplicada (PPGI – EA) CENA/USP, Piracicaba, taitiany@usp.br

Resumo: Em uma pesquisa qualitativa focalizou-se um grupo de graduandos do curso de
Licenciatura em Ciências de um curso oferecido na modalidade semipresencial, de uma
Universidade Pública do Estado de São Paulo – Brasil, com o objetivo de discutir o papel dos recursos
tecnológicos para o entendimento de conceitos científicos e como favorecedores do ensino e da
aprendizagem. A aplicação de questionário, via plataforma online de aprendizagem, contribuiu para
a coleta dos dados, sendo que, a maioria dos estudantes, indicou vídeos e animações como recursos
tecnológicos mais motivadores e que influenciam positivamente os processos de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Motivação, Recursos Tecnológicos, Formação Docente.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A EFICÁCIA DO ENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS, DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO
Paula Sofia Nunes [1] J. Bernardino Lopes [2, 3] José Paulo Cravino [3, 4]
[1] Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, Oleiros, Castelo Branco, psofianunes@hotmail.com
[2] Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
blopes@utad.pt
[3] LabDCT do CIDTFF - Research Centre “Didactics and Technology in Education of Trainers”, Portugal
[4] Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
jcravino@utad.pt

Resumo: Neste trabalho pretende-se identificar e descrever ações de mediação do professor e
atitudes dos alunos, durante um jogo educativo, que promovem o envolvimento produtivo nas
tarefas e a aprendizagem dos alunos. O método adotado possui natureza exploratória, com enfoque
num paradigma misto. Foram acompanhadas duas turmas, durante sete aulas consecutivas. Como
instrumentos utilizaram-se inquérito por questionário pré-teste, pós-teste e narração multimodal
(NM). Optou-se pela análise de conteúdo da NM e análise estatística dos resultados dos inquéritos.
Foram identificadas onze características da mediação do professor e oito atitudes dos alunos que
promoveram o envolvimento produtivo nas tarefas e aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Jogos educativos, mediação do professor, atitudes dos alunos, aprendizagem de
matemática, envolvimento produtivo em tarefas de trigonometria.
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ROBÓTICA: DA SALA DE AULA À ANTÁRTIDA
Nuno Pereira [1], Carlos Pepe [2]
[1] Departamento de Matemática e Ciências Físicas do Instituto Politécnico de Beja,
nuno.pereira@ipbeja.pt
[2] Centro Educativo Alice Nabeiro, Campo Maior, carlospepe@sapo.pt

Resumo: A robótica é uma área que junta várias disciplinas, da matemática às engenharias, o que a
torna numa excelente ferramenta para o desenvolvimento de actividades de ensino/aprendizagem
em torno de projectos, onde é possível trabalhar a aquisição de várias competências. Esta oficina
pretende dotar os formandos de ferramentas que lhes possibilitem prosseguir a sua aprendizagem
no campo da robótica de forma autónoma e a aquisição de competências lhes que permitam o
desenvolvimento de actividades de ensino/aprendizagem. A oficina está organizada em torno da
realização de actividades práticas onde os tópicos são apresentados e os formandos desenvolvem
as suas experiências.
Palavras-chave: Robótica, Programação, Ensino e Aprendizagem, Matemática, Física
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LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Luísa Azevedo [1], António Osório [2], Vítor Ribeiro [3]
[1] CIEd/Lab2PT, Universidade do Minho, Braga, luisa_9576@hotmail.com
[2] CIEd, Universidade do Minho, Braga, ajosorio@ie.uminho.pt
[3] Lab2PT, Universidade do Minho/ ESEPF, Braga/Porto, vitor.geografia@gmail.com

Resumo: As Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) conferem novas e efetivas oportunidades
de ensino e de aprendizagem, para professores e estudantes. A sua integração, em contexto
educativo, exige conhecimentos e aptidões, desenvolvidos através da formação. A presente
proposta de oficina pretende aprofundar o conhecimento dos docentes na utilização das TIG,
contribuindo para o desenvolvimento do pensamento espacial e estimulando a sua inclusão em
dinâmicas pedagógicas. Focada no tema “Património Natural Português”, a oficina consistirá na
produção de um mapa digital dinâmico, que permitirá a exploração das Áreas Protegidas, dos seres
vivos que nelas residem, bem como das Zonas de Especial Proteção.
Palavras-chave: formação, aprendizagem, TIG, património natural, pensamento espacial.
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MICRO:BIT, ALAVANCANDO A EDUCAÇÃO 4.0
Elio Molisani Ferreira Santos [1], Marcia Nobue Sacay [2], Marisa Almeida Cavalcante [3]
[1] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
eliomolisani@ufam.edu.br
[2] Departamento de Inovadoria do Centro Educacional Pioneiro, São Paulo, Brasil marcias@pioneiro.g12.br
[3] Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil marisac@ufam.edu.br

Resumo: Nesta oficina apresentaremos o microcontrolador Micro:bit na realização de projetos
educacionais no ensino básico, utilizando sensores de luminosidade, temperatura, bússola,
bluetooth e matriz de LEDs embarcados na própria placa e dispositivos que podem ser acoplados a
ela, como servomotores, sensores de umidade e movimento, dentre outros. Pretende-se fornecer
subsídios para a compreensão de conceitos básicos de programação, que é realizada diretamente
no site do Micro:bit ou em ambientes alternativos, como na IDE do Arduino ou no software Scratch,
incentivando a realização de projetos interdisciplinares que envolvam tecnologia e elementos da
cultura maker.
Palavras-chave: Micro:bit, Cultura Maker, Aprendizagem por Projetos, Pensamento Computacional,
Educação 4.0.
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LIGUE O FUSCA! VENHA CRIAR UM PROTÓTIPO DESTE SIMPÁTICO CARRO! VAMOS NOS
ADENTRAR AO MUNDO DO ARDUINO DA MÃO DE UM FUSQUINHA!
CHAMADO DE FUSCA, CAROCHA, ESCARABAJO, BEETLE, ETC, ESTE CARRO RESULTOU POPULAR
NO MUNDO TODO
Cristiane Samaria [1], Carmen Sforza [2]
[1] Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-Brasil, cris-samaria@uol.com.br
[2] Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-Brasil, to.carmen.sforza@gmail.com

Resumo: Que tal se adentrar ao mundo do Arduino da mão dum Fusquinha? O Volkswagen Fusca
foi a resposta à ideia de um carro pequeno, econômico e fácil de produzir. Era o conceito do "Volks
Auto" - ou "Volks Wagen", que traduzem a ideia do "carro popular". Resultou um carro simpático,
adorado por muitas gerações, e o carro mais vendido no mundo inteiro. Da mesma forma, a história
do Arduino também é muito interessante. De hardware livre, o Arduino virou uma ferramenta
fabulosa para desenvolver projetos de baixo custo, flexíveis e fáceis de se usar, por principiantes e
profissionais do mundo inteiro.
Palavras-chave: Aprendizagem Criativa; Cultura Maker; Pensamento Computacional; Arduino;
Cultura Digital.
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VLAB-FIS: UMA PROPOSTA DIFERENTE PARA O ENSINO EXPERIMENTAL DA FÍSICA
Natália Alves Machado [1], Paulo Simeão de Carvalho [2]
[1] Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, IFIMUP, Porto. up201700283@gmail.com.
[2] Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, IFIMUP, Porto, psimeao@fc.up.pt.

Resumo: Na nova sociedade do século XXI, os jovens convivem com um mundo automatizado, e
onde várias solicitações podem ocorrer em simultâneo. Neste contexto, a escola deve adaptar-se à
realidade e responde como pode à nova geração de estudantes que estão nas instituições de ensino.
O Projeto Vlab-Fis visa a construção de um conceito de vídeo de curta duração sobre uma atividade
experimental específica, complementado com uma atividade experimental virtual (AEV). O vídeo
não fornece dados experimentais, mas dá pormenores relevantes que preparam o aluno para a
experiência a realizar no laboratório; a simulação complementa a experiência real. Pretende-se,
nesta oficina, familiarizar os professores com estes recursos digitais.
Palavras-chave: Vlab-fis, Atividade Experimental, Recursos Digitais.
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VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMÓNIO NATURAL EXPLORANDO AS ESPÉCIES INVASORAS
Patrícia Pessoa [1], Xana Sá-Pinto [2], Pedro Cardia [3], Alexandre Pinto [4]
[1] Câmara Municipal de Matosinhos e Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação, Matosinhos e
Porto, patipessoa1994@hotmail.com
[2] Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores e Politécnico do Porto –
Escola Superior de Educação, Aveiro e Porto, xanasapinto@gmail.com
[3] Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação, Porto, pedrocardialopes@gmail.com
[4] Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação, Porto, apinto@ese.ipp.pt

Resumo: A introdução de espécies exóticas representa uma das principais ameaças à biodiversidade
autóctone no nosso país, apresentando-se as espécies exóticas invasoras como as que têm causado
maior impacto nos ecossistemas. É necessário fomentar a compreensão dos impactos da introdução
destas espécies e desenvolver competências que permitam minorar este problema societal. A sua
exploração em sala de aula poderá contribuir para trabalhar a literacia científica dos alunos numa
abordagem de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesta oficina será feita a exploração de um conjunto
de atividades didáticas que visam desenvolver nos alunos a capacidade de prever cenários
biológicos e simultaneamente práticas epistémicas.
Palavras-chave: Biodiversidade, Espécies Exóticas Invasoras, Atividades Didáticas.
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