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ENQUADRAMENTO 
Nos programas da disciplina de Física e Química A do ensino secundário encara-se o trabalho laboratorial como um meio que ajuda os alunos a 

realizarem aprendizagens significativas1. 

Numa atividade laboratorial (AL), para além de outros aspetos, é importante uma visão global que estabeleça ligações entre os objetivos, 

procedimento experimental, evidências experimentais, fundamentos teóricos envolvidos e conclusões.  Nesse sentido é relevante o desenvolvimento 

de modelos que permitam estabelecer essas ligações.   

OBJETIVO 
Este projeto teve como objetivo a construção de recursos multimédia para todas as atividades laboratoriais dos programas de Física e Química A do 

10º e 11º anos do ensino secundário, para servirem de apoio aos professores, na preparação das aulas laboratoriais. Estes recursos podem 
ainda ser utilizados na discussão das atividades em sala de aula e, se fornecidos aos alunos, como recurso de auxílio ao estudo. 

CONSTRUÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA 

Os recursos multimédia foram construídos tendo por 

base a estrutura dos mindmaps 
2 para proporcionar um 

visão global da atividade laboratorial, dado que é 

possível colocar de forma interativa todos os aspetos a 

considerar. Os recursos foram construídos em duas fases 

(Fig. 1), num software apropriado designado por 

Mindmanager 3 que exporta os objetos para um formato 

não editável em flash. 

RESULTADOS 
Construiu-se um recurso (Fig. 2) para cada uma das 14 AL de Química do programa de Física e Química A do 10º e do 11º anos do ensino 

secundário, a que correspondem 86 experiências. 

Os recursos estão disponíveis em: 

•  numa versão otimizada para utilização em quadros interativos; (http://www.casadasciencias.org) 

•  versão que inclui uma análise da verdura química4-5 das experiências de cada atividade através da métrica 

global Estrela Verde6. (http://educa.fc.up.pt/experiencias_ciclo.php?ciclo=4) 

 

Figura 1 – Etapas de construção dos recursos multimédia. 

Figura 2 – Estrutura base dos recursos multimédia construídos (exemplo, recurso da AL1.2 do 11ºano). 


