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Introdução

O projeto Inspiring Science Education (ISE)  tem como 
objetivo contribuir para a implementação da “Agenda Digi-
tal para a Europa” e em particular para a Ação 68 “ Tornar o 
eLearning fundamental  nas políticas nacionais de moder-
nização da educação e formação, incluindo no currículo, 
a avaliação dos resultados da aprendizagem e do desen-
volvimento profissional dos professores e formadores”,  e 
executá-lo em seguimento das recomendações do Rocard 
Report ‘Uma nova Pedagogia para o Futuro da Europa’, 
que define os princípios para a introdução Inquiry Based 
approach com base nos currículos de ciência dos estados 
membros.

Uma ideia fundamental do projeto é a de que o ensino 
com a abordagem inquiry estimula os ganhos de aprendi-
zagem e interesse na ciência por parte dos alunos. Outra 
premissa é que as ferramentas interativas digitais podem 
ser efectivamente utilizadas para alcançar esses fins. O ISE 
tem como objetivo projetar, planear e implementar pilotos 
em grande escala para estimular e avaliar o uso inovador 
de ferramentas de eLearning e recursos existentes (como 
por exemplo estimulações interativas, jogos educacionais, 
aplicações VR and AR, ferramentas de modelos e análise 
de dados, aplicações eScience, bem como recursos digi-
tais a partir de centros de pesquisa, centros de ciência e 
museus) para as disciplinas científicas e tecnológicas, for-
talecendo o ensino da ciência em 5,000 escolas primárias 
e secundárias em 15 países europeus.

A metodologia do ISE da construção da inovação inclui 
métricas de avaliação de atividades benchmarking, no de-
sign e implementação de práticas inovadoras da ciência e 

mudança da organização escolar. A utilização de ferramen-
tas e recursos eLearning é conjugada por um quadro de 
avaliação, o progesso das conquistas de aprendizagens, 
baseado no enquadramento de PISA 2012 para a avaliação 
da competência de resolução de problemas por parte dos 
alunos. Esta abordagem fornece uma base para a valida-
ção da introdução da inovação educativa de suporte tecno-
lógico nas escolas europeias, assegurando consequente-
mente o impacto real e a absorção generalizada. 

Este Guia do Professor tem como objectivo apoiar os 
professores de ciências a navegar através da metodologia, 
ferramentas e recursos do ISE, de modo a criar e fornecer 
cenários educacionais de abordagem inquiry para utiliza-
rem com os alunos em aula.

Este capítulo oferece uma breve introdução ao docu-
mento. O capítulo [2] resume as principais orientações e 
informação base para a implementação de cenários edu-
cacionais de abordagem inquiry e o template correspon-
dente utilizado no ISE. O capítulo [3] centra-se no ambiente 
da  comunidade ISE, explicando como é que um profes-
sor se pode juntar a ou criar uma comunidade e partilhar, 
pesquisar e criar recursos. O capítulo [4] inclui um tutorial 
passo-a-passo sobre as funcionalidades mais utilizadas no 
ambiente ISE: recuperação e partilha de recursos, criando 
e enriquecendo cenários e também visualizar estes cená-
rios. Por fim, o Capítulo [5] centra-se no recurso opcional 
de criar e utilizar avaliação formativa e questões de reso-
lução de problemas como parte de um cenário educativo, 
fornecendo a lógica por detrás e orientação.

1
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Inquiry-based Science Education no ISE

2

2.1 Acerca do Inquiry Based  
 Science Education [IBSE]

Entender o que é a ciência é algo essencial na socieda-
de de hoje. A percepção da ciência por parte da socieda-
de é largamente influenciada pelas suas experiências em 
sala de aula. Desta forma, é importante que os professores 
comprendam a ciência e forneceçam uma representação 
precisa em sala de aula. A ciência é definida como um con-
junto de conhecimentos, um processo de pesquisa, e um 
conjunto de pessoas envolvidas no empreendimento cien-
tífico. Os professores de ciências tendem a concentrar-se 
no conjunto de conhecimentos que forma a sua disciplina. 
Os alunos devem também entender o processo científico 
de pesquisa científica; e este entendimento deve vir das 
suas experiências em sala de aula e fora da escola. Poucas 
definições de ciência incluem as pessoas envolvidas no 
empreendimento científico. Contudo, a história da ciência 
tem provado ao longo do tempo, ser uma história de cientis-
tas. Reconhecer as qualidades individuais importantes aos 
cientistas e a proteção contra falhas humanas que podem 
também influenciar os trabalhos científicos, são necessá-
rias para a apresentação de uma imagem geral da ciência. 
Diferentes modelos de pesquisa científica têm sido desen-
volvidos e extensamente validados ao longo dos anos. A 
acumulação de conhecimento válido mostrou ser o objetivo 
de todos os modelos. Os professores de ciências devem 
entender os pontos fortes e fracos, os procedimentos e os 
problemas lógicos dos diferentes modelos de investigação. 
Na sala de aula deve existir um equilíbrio na importância 
dada à ciência como um conjunto de conhecimentos, um 
processo de pesquisa, e um conjunto de pessoas envolvi-

das no empreendimento científico. 
A ideia de ensinar a ciência através de inquiry tem uma 

longa história no ensino de ciências. Existe igualmente al-
guma confusão sobre o que a abordagem inquiry realmente 
significa. O ensino através da abordagem inquiry tem sido 
oficialmente promovido como uma pedagogia para melho-
rar a aprendizagem da ciência em diversos países (Bybee 
et al., 2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner et al., 2010), 
e desde a publicação do relatório ‘Science Education Now: 
A renewed Pedagogy for the Future of Europe’ (Rocard et 
al., 2007) como um dos objetivos educacionais principais 
da Europa (seguindo as ações semelhantes nos EUA pelo 
National Research Council, 1996, 2000; Education Develo-
pment Center, Center for Science Education, 2007).

“Inquiry” é referido na educação da ciência para designar 
pelo menos 3 categorias de atividades distintas mas interli-
gadas: o que os cientistas fazem (investigação de fenóme-
nos científicos, utilizando métodos científicos para explicar 
acontecimentos do mundo físico); como os alunos apren-
dem (através de questões científicas e experiências cien-
tíficas ultrapassando as práticas e os processos utilizados 
pelos cientistas); e uma pedagogia, ou estratégia de ensi-
no, adotada por professores de ciências (desenvolver  e 
facilitar as actividades de aprendizagem que permitem aos 
alunos observar, experimentar e avaliar o que é conhecido 
à luz da evidência) (Minner et al., 2010). Esta polissemia do 
termo explica a confusão associada com a implementação 
de “educação científica baseada na investigação”(IBSE), 
um termo em si utilizado como uma concepção geral para 
várias abordagens educativas, caracterizado pelo ênfase 
diferido colocado nas três distintas “actividades de inquiry”.
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Por exemplo, a definição de inquiry de Linn et al.’s (2004) 
como

“O processo intencional de diagnosticar problemas, cri-
ticar experiências e distinguindo alternativas, planeando 
investigações, pesquisando conjecturas, em busca de in-
formações, construindo de modelos, debatendo com os co-
legas, e formando argumentos coerentes”. (p4)

parece colocar ênfase no que os cientistas fazem, ao 
passo que a definição do Conselho Nacional de Pesquisa 
dos Estados Unidos como 

“Um conjunto de processos interrelacionados pelo qual 
os cientistas e estudantes levantam questões sobre a natu-
reza e investigam fenómenos; ao fazê-lo, os alunos adqui-
rem conhecimentos e desenvolvem uma rica compreensão 
dos conceitos, princípios, modelos e teorias ... e aprendem 
ciência de uma forma que reflete como a ciência realmente 
funciona” (NRC, 1996: p214, citado por Krystyniak & Hei-
kkinnen, 2007). 

coloca ênfase em como os alunos aprendem, destacan-
do no entanto a estreita ligação entre inquiry e prática cien-
tífica, e inquiry como aluno em aprendizagem.

Educação científica baseada em inquiry também tem 
sido descrita como o ensino e a aprendizagem das ciên-
cias como inquiry e por inquiry (Tamir, 1985; Chiappetta, 
1997; Zion et al., 2004). Aprender ciência como inquiry in-
clui aprendizagem pela qual o esforço científico avança, e 
analisa o processo de investigação realizado por outros, 
por vezes usando perspectivas históricas (Bybee, 2000; 
Schwab, 1962). Aprendizagem das ciências por inquiry, por 
outro lado, envolve o aluno a levantar questões de pes-
quisa, gerando uma hipótese, projetando experências para 
verificá-las, construindo e analisando argumentos basea-
dos em provas, reconhecendo explicações alternativas, e 
comunicando argumentos científicos (Tamir, 1985). Ensino 
de ciências por inquiry requer não só transmitir informação 
científica, mas também as capacidades para realizar inqui-
ry e uma compreensão da pesquisa científica.

A abordagem ISE reconhece a necessidade dos pro-
fessores de ciências fornecerem aos seus alunos conhe-
cimento e capacidade de se envolverem na investigação, 
mas também a compreensão de inquiry e de como este 
resulta em conhecimento científico.

2.2 Modelo de instrução de IBSE do  
 ISE

Como mencionado na introdução deste guia, o ISE tam-
bém se preocupa em apoiar os professores de modo a 
organizar experiências de aprendizagem eficazes para os 
alunos, através do uso de tecnologia especificamente me-
lhorada para este fim. Uma das maneiras que o ISE tem 
implementado para alcançar este objetivo é através de um 
modelo de instrução para os professores para organizar as 
suas sequências de ensino. 

“Um modelo de ensino incorpora as características de 
inquiry sobre uma sequência de experiências projetadas 
para desafiar as concepções atuais dos alunos e fornecer 
tempo e oportunidade para que a reconstrução, ou apren-
dizagem ocorram” (Bybee, 1997, citado por NRC, 2000).

Dito isto, o ISE não entende a aprendizagem por inquiry 
como seguir as instruções específicas passo a passo numa 
sequência linear de atividades, mas sim como experimen-
tar atividades que se misturam e se fundem. E, além disso, 
apoia a visão predominante de que o inquiry é uma pedago-
gia flexível que permite aos professores adaptarem as suas 
abordagens aos resultados  desejados de aprendizagem e 
as circunstâncias específicas dos diferentes contextos de 
sala de aula. E porque os resultados de aprendizagem são 
diversos e variam de acordo com a idade dos alunos, méto-
dos de inquiry mais abertos e altamente estruturados têm o 
seu lugar nas aulas de ciências. 

Existe uma variedade de conceitos do processo de in-
quiry na literatura de pesquisa. O modelo de instrução do 
ISE de IBSE consiste em cinco atividades de aprendiza-
gem: Orientar & Questionar; Hipótese e Design; Planear e 
Investigar; Analisar e Interpretar; e Conclusão e Avaliação. 
As subseções a seguir fornecem explicações e sugestões 
dessas atividades de aprendizagem.

2.2.1 Orientar e Questionar
Orientar: Estabelecer contacto com o conteúdo e des-

pestar a curiosidade
Estas actividades de inquiry podem focar-se em respon-

der a uma pergunta, mas também na investigação de um 
dilema ou resolver um problema. Os professores podem 
introduzir isto com uma discussão em sala de aula e apoiar, 
por exemplo, com narrativas, vídeos ou animações. Podem 
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fornecer um enquadramento para a discussão e devem 
acompanhar o envolvimento dos alunos na mesma. A for-
mulação de perguntas pode ser facilitada pela estruturação 
da questão, identificando as limitações e variáveis relevan-
tes. Os alunos fazem perguntas, discutem as questões en-
volvidas e tomam notas das suas ideias.

Definir	 objetivos	 e/ou	 questões	 de	 conhecimento	
prático

Saber quando a atividade de aprendizagem foi concluí-
da com êxito exige clarificar os objectivos que devem ser 
alcançados, ou os critérios que devem ser cumpridos. Por-
tanto, juntamente com os professores, os alunos deverão 
identificar metas de aprendizagem, identificar o conhe-
cimento prévio que têm sobre um tema, refletir sobre co-
nhecimentos e capacidades que têm para resolvê-los. Se 
for esse o caso, devem recolher informações adicionais e 
identificar variáveis relevantes.

2.2.2 Hipótese e Design
Formulação de hipóteses ou explicações preliminares
Para os alunos, com base no seu conhecimento prévio, 

as notas que tomaram e a estrutura da questão ajuda a 
formular hipóteses, como supostas relações entre variáveis 
dependentes e independentes e mensuráveis. É difícil para 
os alunos formular hipóteses adequadas por conta própria. 
Por conseguinte, esta actividade de aprendizagem exige 
um apoio adequado (de Jong & van Joolingen, 1998). Re-
gras para gerar hipóteses podem servir como recursos nes-
ta etapa.

Design/Modelo
Em seguida, os alunos projetam uma experiência apro-

priada para testar suas hipóteses. As regras para o pla-
neamento de experiências são recursos que devem estar 
disponíveis nesta etapa. A diferença entre o plano experi-
mental e planeamento de fazer o plano (um processo regu-
lador) deve ser entendida pelos alunos e explicitada pelos 
professores.

Dependendo do foco da investigação, as atividades de 
formulação de hipóteses e design podem assumir diversas 
formas. Uma experiência pode ser configurada para testar 
hipóteses. Uma hipótese relativa aos dados permite verifi-
car se resolve a questão problema. Outra abordagem para 

investigar hipóteses é a concepção de um modelo através 
da construção de um artefato físico ou virtual. Por exemplo, 
os alunos podem projetar uma casa para investigar influên-
cias sobre as emissões de CO2. A adequação dos modelos 
pode ser avaliada  pela relação com as notas que os alunos 
tomam durante a atividade.

2.2.3 Planear e Investigar
Plano de investigação 
As hipóteses claramente formuladas facilitam o planea-

mento do processo de trabalho. O planeamento inclui de-
terminar a ordem das atividades e metas intermédias, fer-
ramentas e/ou de dados a serem utilizados, uma linha de 
tempo clara, e como essas atividades podem ser divididas 
entre os participantes.

Realizar investigação
A investigação pode ser realizada através da realização 

de experiências ou concepção de produtos manufactura-
dos, utilizando ferramentas físicas, virtuais ou remotos.

2.2.4 Analisar e Interpretar
Analisar e Interpretar: recolher resultados
Os dados recolhidos serão analisados e interpretados. 

A análise dos dados e ferramentas de processamento têm 
de ser utilizadas nesta fase. Os professores devem apoiar 
os alunos no caso de dificuldades - por vezes não sabem 
por onde começar nas pesquisas de dados. Os professores 
podem apoiar o processo de análise de dados, ajudando os 
alunos a organizar os dados colecionados e interpretá-los 
através da identificação de questões-chave. Ao resolver  
problemas,  as soluções encontradas por peritos também 
podem ser examinadas e comparadas com as soluções 
próprias dos alunos para o mesmo problema. Para a in-
vestigação de casos complexos, diferentes perspectivas 
devem ser analisadas, e o valor das diferentes fontes de 
informação devem ser avaliadas. Esses processos podem 
gerar novas questões para investigação posterior.

2.2.5 Conclusão e Avaliação
Concluir e comunicar um resultado/explicação:
Chegar a conclusões no processo de inquiry pode signifi-

car chegar a um consenso sobre uma solução para um pro-
blema, produzindo um artefato comum, ou sintetizar pontos 
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vistas a chegar a uma decisão mútua. O processo de ava-
liação pode ser facilitado pela apresentação de conclusões 
a um público mais amplo, pois isso permite a replicação e/
ou apoio dos resultados apresentados.

Avaliação/reflexão
Como é importante não só chegar a uma conclusão mas 

também ter realmente aprendido algo, a reflexão é neces-
sária para permitir o reconhecimento de problemas seme-
lhantes, no futuro, e a transferência de conhecimento para 
tais situações, bem como a capacidade de aplicar a es-
tratégia aprendida. Além de avaliar os próprios resultados, 
também pode ser interessante avaliar os resultados dos 
outros e determinar a medida em que se encontram os cri-
térios estabelecidos. Comparar os dados recolhidos  para 
tais critérios pode necessitar de aperfeiçoamento posterior 
do modelo conceptual. Ao determinar se os objetivos de 
aprendizagem são alcançados, pode ser importante para 
futuras actividades de inquiry identificar quais os fatores 
que foram facilitadores ou foram barreiras na realização e 
alcance dos objetivos.

Considerar	outras	explicações
Para a investigação de casos complexos, como antes, 

a importância de outras explicações deve ser considerada 
e avaliada. Esses processos podem gerar novas questões 

para investigação posterior.
As diferentes fontes de informação podem ser encon-

tradas pelos próprios alunos ou fornecidos pelo professor 
através de links/documentos /outros materiais.

2.3 Cenários Educativos do ISE e as  
 “Grandes Ideias” da Ciência

Para organizar os cenários educacionais baseados no 
processo inquiry do ISE e de modo a torná-los disponíveis 
aos professores e fáceis de usar, foi decidido que, além de 
uma série de outros dados mais convencionais (por exem-
plo, tema da ciência, da idade dos alunos, etc.), que estes 
se associassem a uma das “Grandes Ideias” da Ciência. 
Essas “grandes ideias” representam princípios globais no 
currículo das ciências e também podem ser encaradas 
como transversais. De acordo com o relatório do Harlen 
(2010) as metas de educação científica não devem ser con-
cebidas “em termos de conhecimento de um conjunto de 
factos e teorias, mas um progresso no sentido de ideias-
-chave que permitem a compreensão dos eventos e fenó-
menos de relevância para a vida dos alunos durante e além 
dos seus anos escolares.” Neste relatório 14 ideias são 
identificadas e incluem ideias da ciência e ideias sobre a 
ciência e o seu papel na sociedade. A Tabela 1, apresenta 
a proposta de ”Grandes Ideias”  para a Coleção de Ciência.
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Tabela 1: ‘Grandes Ideias” da Ciência no ISE

1
Todo o material no Universo é feito de partículas 
muito pequenas. A luz, nos seus diferentes compri-
mentos de onda, permeia o Universo. (Esta ideia é 
ligeiramente alterada do original de Harlen)

2 Os objetos podem afetar os outros objetos à  
distância.

3 Alterar o movimento de um objeto requer uma 
força a agir sobre ele.

4
A quantidade total de energia no Universo é sem-
pre a mesma, mas a energia pode ser  
transformada quando as coisas se alteram.

5
A composição da Terra e da sua atmosfera e os 
processos que ocorrem dentro destas moldam a 
superfície da Terra e seu clima.

6 O sistema solar é uma parte muito pequena de 
uma das milhões de galáxias no Universo.

7 Os organismos são organizados numa base  
celular.

8
Organismos requerem um fornecimento de energia 
e materiais de que são muitas vezes dependentes 
ou estão em concorrência com outros organismos.

9 A informação genética é passada de uma geração 
de organismos para outra.

10 A diversidade de organismos, vivos e extintos, é o 
resultado da evolução.
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PARTILHE
Recursos e Ferramentas
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O ambiente da Comunidade ISE

Para alcançar os seus objetivos, o ISE teve em conta 
novos paradigmas educativos relativos ao acesso à apren-
dizagem (outrora o mandato de  “equipamentos de infra-
-estrutura”), a criação e partilha de conhecimento (a outrora 
“disponibilidade dos materiais de aprendizagem”) e a cons-
trução de competências em comunidades de aprendiza-
gem (os professores em busca desenvolvimento profissio-
nal). Assim, apresenta o seu portal, sob a égide do Open 
Discovery Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.
eu/), um ambiente criado com financiamento da União Eu-
ropeia para incentivar as comunidades educacionais a usar 
e compartilhar recursos de eLearning, a partilha da sua 
experiência e pontos de vista sobre a facilidade de uso e 
a qualidade desses recursos. No ambiente comunitário do 
ISE, os professores podem juntar-se a comunidades exis-

tentes ou criar novas comunidades para discutir, comparti-
lhar, trocar ideias e recursos na sua própria língua ou em 
Inglês, numa temática (relacionada a uma ferramenta de 
eLearning), a nível escolar, nacional ou internacional. As 
secções a seguir destinam-se a ser um guia passo-a-passo 
de como se pode criar ou participar numa comunidade e 
procurar, criar e compartilhar recursos na Comunidade ISE 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/ise). 

3.1 Juntar-se ao ISE e a uma das  
 comunidades

A primeira coisa que qualquer membro que deseje juntar-
-se à Comunidade ISE deve fazer é “Inscrever-se” clicando 
no link correspondente no canto superior direito da página 
(Figura 1),

3

Figura 1 – Juntar-se ao ISE no portal da homepage

São-lhe dadas duas opções (Figura 2): 
[1]. Apenas “Registar no portal ISE”, ou
[2]. “Registar e juntar-se a uma das comunidades ISE”.
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Figura 2 – Registar no portal ISE 

Figura 3 – Pesquisar uma Comunidade ISE 

1

1

2

2

Em ambos os casos, irá precisar de fornecer as suas in-
formações de login e receberá um e-mail confirmando o 
seu registo. No primeiro caso, inscreva-se primeiro e de-
pois decida se deseja participar numa comunidade ou criar 
uma nova para si mesmo. Neste último caso, pode pesqui-
sar entre as comunidades existentes, escolher uma e, em 
seguida, registar-se para participar nesta comunidade. 

Como já mencionado, o portal ISE tem por objectivo 
promover uma abordagem de colaboração genuína para 
a educação e ensino das ciências através de construção 
de comunidades de partilha de práticas pedagógicas. Es-
tas comunidades são o núcleo do ISE, por isso, decida se 
deseja registrar no ISE e participar numa comunidade e 

juntar-se a outros educadores na busca, utilização, modifi-
cação e criação de materiais pedagógicos para a educação 
das ciências.

Se deseja participar muma comunidade já existente, cli-
que no guia de Comunidades no lado superior direito (Figu-
ra 3 – [1]) para explorar todas as comunidades já existentes, 
classificadas em “Mais Recentes” ou” Mais Populares “, ou 
limitar sua pesquisa por título, escola, país, ou domínio co-
munitário (Technology, ICT, Mathematics, Science) (Figura 
4 – [1]). Como alternativa, na parte inferior da primeira pági-
na pode facilmente descobrir o “Mais Popular”, o “Mais Re-
cente” ou as “Comunidades Internacionais” (Figura 3 – [2]).
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Ao clicar em qualquer uma dessas opções, será redi-
recionado para a lista de comunidades, demonstrando o 
nome e uma breve descrição de cada uma. Pode “Visitar a 
comunidade para ver mais” (Figura 4 – [2]) (Figura 5 – [1]). 

Depois de ter encontrado uma comunidade que lhe interes-
se, clique no botão “Inscreva-se” (Figura 4 – [3] ou Figura 
5 – [2]) para aderir a uma comunidade.

Figura 4 – Pesquisar uma Comunidade ISE Existente

Figura 5 – Encontrar informação sobre uma Comunidade ISE Existente

4

1

3

2

2

1

Em seguida, será solicitado a fornecer uma explicação 
de porquê gostaria de se juntar a comunidade (Figura 6). 
Pouco tempo depois de enviar esta informação um e-mail 
ser-lhe-á enviado, indicando se o seu pedido foi aprovado. 
Se esse procedimento for concluído com sucesso, então 

poderá  participar como um membro ativo da sua comuni-
dade, fazer upload de recursos, discutindo com os outros 
membros e manter o controlo de vários eventos da sua re-
gião que poderão ser do seu interesse.
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Figura 6 – Pedir para se juntar a uma Comunidade Existente 

Figura 7 – Criar uma Sub-Comunidade numa Comunidade ISE Existente

3.2 Criar a sua própria Comunidade  
 ISE

Pode criar uma nova comunidade ou uma sub-comunida-
de para uma já existente. Antes de criar uma nova comuni-
dade, por favor verifique se quaisquer comunidades seme-
lhantes existem, e que poderia ter interesse em juntar-se. 
Isto assegura a interação com mais professores, a  troca 
de pontos de vista e ter acesso a um conjunto já existente 
de recursos.

A criação de uma sub-comunidade é uma boa ideia se 

encontrou uma comunidade já existente que lida com um 
grande tema/assunto [por exemplo educação científica], e 
está interessado em limitá-lo [ou seja, Educação ambien-
tal]. No mesmo contexto, pode fazer parte de uma comuni-
dade escolar específica, mas deseja criar uma sub-comuni-
dade para os professores da sua escola de língua inglesa.

Se deseja criar uma sub-comunidade, desde que seja 
um membro da comunidade base, clique no botão ‘Nova 
sub-comunidade” na página inicial da comunidade base 
(Figura 7).
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Figura 8 – Criar uma nova Comunidade ISE 

3.3 Utilizar ou Gerir uma Comunida 
 do ISE

Ao ser um membro ou gerente de uma Comunidade ISE, 
pode compartilhar e/ou utilizar recursos; e pode participar 
e/ou criar grupos, atividades, eventos, blogs e debates 
(Figura 9 – [1]). Como gerente de uma Comunidade ISE,  

tem funcionalidades adicionais para “Convidar” membros 
a aderir à Comunidade e para “personalizar a Comunida-
de” (Figura 9 – [2]), que consiste em administrar os seus 
membros, as suas funções e em editar as configurações da 
comunidade (por exemplo, o seu nível de acessibilidade, 
de domínio da comunidade, etc.).

Se, por outro lado, deseja criar uma nova comunidade, 
clique no botão “Criar uma nova Comunidade ISE” (Figura 
4 – [4] e Figura 8 – [1]). 

Em ambos os casos, será solicitado a apresentar algu-
mas informações sobre a comunidade (ou sub-comunida-
de) que você deseja criar: um título, uma breve descrição 

sobre, o país da comunidade e o nome de sua escola (Fi-
gura 8). Pouco depois de fornecer essas informações, um 
e-mail ser-lhe-á enviado, indicando se a sua comunidade 
foi aprovada. Se esse procedimento for concluído com su-
cesso, será o novo gerente da comunidade e pode editar  
as suas diferentes configurações.

1



20 Inspiring Science Education Guia do Professor

Figura 9 – Utilizar ou gerir uma Comunidade ISE  

2

1
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USE 
Recursos Digitais na aula
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Recursos ISE, Ferramentas ISE eLearning  
e utilização de cenários

4.1 Ferramentas ISE eLearning
Outra utilização do ISE é aceder a um grande número 

de ferramentas eLearning através do seu “Repositório de 
Ferramentas Digitais”. Estas podem ser acedidas e utiliza-
das independentemente de qualquer outro recurso ISE, ou 
podem ser integradas e utilizadas como parte dos cenários 
educativos criados pelos membros da comunidade. A se-
ção a seguir refere-se à forma como se pode olhar para 
uma ferramenta ISE eLearning, enquanto o ponto 4.2.2.2 
mostra como os utilizadores podem incorporar essas ferra-
mentas nos seus recursos de educação.

4.1.1 Encontrar uma ferramenta ISE eLearning
Para pesquisar uma ferramenta ISE eLearning deve cli-

car em “Repositório de Ferramentas Digitais” (Figura 10 – 
[1]) na parte superior da página e, em seguida, execute um 
ou mais dos seguintes procedimentos:

1. uma pesquisa básica das ferramentas com base em 
palavras-chave no seu título (Figura 10 – [2]);

2. uma pesquisar avançada (Figura 10– [3] e Figura 11)
3. pesquisar utilizar as “Grandes Ideias” (Figura 10– [4] 

and Figura 12)

4

Figura 10 – Pesquisar uma ferramenta ISE eLearning 

2

3 4

1
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4.1.1.1 Pesquisa Avançada
Fazer uma pesquisa avançada de uma ferramenta ISE 

eLearning dá-lhe a oportunidade de limitar a sua pesquisa 
usando os seguintes critérios (Figure 11):

Figura 11 – Pesquisa avançada de uma ferramenta ISE eLearning 

• Faixa etária dos alunos 
• Língua
• Própria para dispositivos móveis
• Nível de dificuldade (para os alunos)
• Nível de interação (para os alunos)
• Nível de competência do professor (baseado no  

UNESCO ICT Competence Framework for Tea-
chers)

• Tema
• Ferramenta da “Grandes Ideias da Ciência” que 

possa ser utilizada 
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4.1.1.2 Pesquisar utilizando as Grandes Ideias 
Se por outro lado decidiu qual Grande Ideia da Ciência 

que deseja abordar no seu ensino das ciências e procura 
uma ferramenta de eLearning adequada para usar, clique 

em “Pesquisar utilizando as Grandes Ideias” (Figura 10– 
[4]), que o levará a uma página de Grandes Ideias da Ciên-
cia com links para as ferramentas correspondentes (Figura 
12). 

4.1.2 Utilizar uma ferramenta ISE eLearning 
Depois de escolher a ferramenta ISE eLearning que gos-

taria de usar, clique na mesma e pode ver todas as informa-

ções relativas a esta, incluindo o seu contexto pedagógico 
de utilização e as suas informações técnicas (Figura 13). 

Figura 12 – Escolher ferramentas ISE eLearning utilizando as Grandes Ideias da Ciência
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Figura 13 – Informação sobre ferramentas ISE eLearning

4.2 Recursos ISE
Uma das principais funções de uma Comunidade ISE é 

facilitar a troca de recursos entre os seus membros. Mais 
especificamente, existem duas categorias de Recursos que 
pode compartilhar no ambiente ISE (ou portal):

Objetos Educacionais: São materiais digitais típicos, 
como vídeo e áudio (podcasts), referências e leituras, livros 
e livros didáticos, animações multimídia, simulações e de-
monstrações.

Cenários Educacionais: São “Planos de Aula” de duração 
curta ou “Cenários de Aprendizagem” de duração longa. 
Fornecem aos professores orientações para a realização 
de uma aula de ciências baseada na investigação (ou uma 
série de aulas), utilizando uma das ferramentas digitais 
existentes no Repositório ISE, ou qualquer outra ferramen-
ta digital. Geralmente contêm informações sobre os seus 
objetivos educacionais e sugerem perguntas de avaliação. 
Cenários de ensino podem ser (re)utilizados pelo mesmo 
professor, bem como por outros professores.

Existem duas formas de partilhar recursos:
1. Utilizar um recurso existente;
2. Criar um novo recurso.
As seções a seguir destinam-se a ser um guia passo-a-

-passo de como se pode usar e criar recursos no ambiente 
ISE.

4.2.1 Utilizar um Recurso ISE
O ISE contém um vasto número de recursos, constan-

temente actualizados e melhorados com novos recursos 
que vão sendo adicionados cada dia pelos utilizadores ISE. 
Uma vez realizado o log in, pode:

1. Pesquisar todos os recursos disponíveis, ao clicar 
num dos botões verdes no topo da página (Figura 
14– [1]) e depois fazer uma pesquisa de texto livre, 
ou limitar-se ao Título, Data, Contribuidor, Disciplina, 
Contexto de uso, Tipo de recurso, Copyright, etc.;

2. Pesquisar todos os recursos disponíveis dentro de 
uma comunidade do qual é membro (Figura 14– [1]), 
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pelo título e tipo de recurso e filtrar por “Mais Recen-
te” ou “Mais Popular”

Em ambos os casos, se encontrar um recurso educativo 
que esteja interessado, pode “ver recursos” (Figura 15 – 
[1]) e escolher  “Pin Recurso” (Figura 15– [2]) em qualquer 
comunidade na qual seja administrador. 

4.2.1.1 Utilizar um Cenário Educativo
Se o recurso é um cenário educativo e quiser usá-lo, pre-

cisa de “Cloná-lo” (Figura 15– [3]). Ao clicar no botão “Clo-
nar”, será transferido para outra página: “Página Sumário” 
(Figura 16), que fornece informação breve sobre o cenário 

educativo, sobre os cabeçalhos “Informação Geral”, “Con-
texto Educativo”, “Objetivo(s) Educativos”, “Tema”, “Infor-
mação Adicional” (Figura 16– [1]). Ao clicar no ícone no 
canto superior esquerdo da página para clonar o recurso 
(Figura 16– [2]), terá a oportunidade de rever e adaptar às 
suas necessidades o resumo das informações e dados so-
bre o recurso nos cabeçalhos acima (Figura 17– [1]). No 
final, será poderá “Guardar” ou “Guardar e Editar Fases” 
(Figura 17– [2]). Se clicar sobre a última opção, será trans-
ferido para o ambiente de criação do cenário educativo, 
onde será capaz de modificá-lo em conformidade (ver pon-
to 4.2.1.2).

Figure 14 – Searching for educational resources

Figura 15 – Encontrar um recurso educativo: próximos passos 

1

2

1 3 2
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Figura 16 – Clonar um cenário educativo

Figura 17 – Adaptar os dados de cenário educativo

2
1

1

1

1

1

2

1
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Figura 18 – A minha conta ISE

Figure 19 – Editar um Cenário Educativo 

4.2.1.2	Modificar	um	Cenário	Educativo
Ao clonar um cenário educativo, em seguida aparece 

como um recurso educativo no seu perfil/conta ISE (Figura 
18). Pode usá-lo na sua sala de aula ou ainda mais modi-
ficado. Em ambos os casos clique sobre o recurso, e, em 
seguida, clique no botão “Editar” (Figura 19). A Página Su-
mário sobre o recurso (Figura 20) é muito semelhante ao 
conteúdo que aparece em “Clonar” um Cenário Educativo 
(Figura 16), mas também difere em duas maneiras impor-
tantes: Numa aparece como autor do cenário (Figura 20 – 
[1]) e também oferece um novas botões no topo esquerdo 
da página (Figura 20 – [2]). Da esquerda para a direita, 
permitem:

• Editar o conteúdo do Cenário Educativo
• Editar os seus dados
• Escolher Rascunho ou Final (apenas Cenário Edu-

cacionais Finais podem ser utilizados em sala de 
aula)

• Realizar um Cenário educativo ao fornecer diversos 
links (um “link do Professor” e um “link de aula”) para 
utilizar nas suas aulas (Figura 21). Tenha em conta 
que cada vez que realizar uma aula irá necessitar 
um novo conjunto de links.

• Visualizar a história de um cenário
• Visualizar um cenário 
• Clonar um cenário
• Apagar um cenário
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Figura 20 – Utilizar um Cenário Educativo

Figura 21 – Preparar a realização dum Cenário Educativo

2

1

4.2.1.3 Fornecer um Cenário Educativo
Ao clicar, ou copiar e colar o “Link do Professor“ no seu 

navegador de pesquisa, será redirecionado para o ambien-
te de entrega (Figura 22).
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Figura 22 – Ambiente de entrega do professor

Figura 23 – Ambiente de entrega do aluno

Ao clicar, ou copiar e colar o “Link de Aula” no navegador de pesquisa dos computadores da sala de aula, cada aluno 
será direcionado para o ambiente de entrega (Figura 23).

Em ambos os casos irá ver o cenário dividido em 5 guias 
correspondentes às 5 actividades de aprendizagem ba-
seadas em inquiry apresentadas no capítulo 2: “Orientar 
e Questionar”, “Hipótese e Design”, “Planear e Investigar”, 
“Analisar e Interpretar” e “Conclusão e Avaliação “ (Figura 

24 – [1]). A diferença entre as visualizaçõres do “Link do 
Professor” e o “Link de aula” é que o primeiro inclui caixas 
cinzentas com sugestões/notas/lembretes para o professor 
utilizar em aula (Figura 24 – [2]).
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Figura 24 – Visualização do professor de um cenário educativos

Figura 25 – Criar um novo recurso educativo na Comunidade: um Objetivo Educativo

4.2.2 Criar um novo recurso
Se quiser criar um recurso, dependendo do tipo de  

recurso, existem caminhos diferentes a seguir. No Am-
biente ISE, todos os novos recursos só podem ser criados  
no âmbito das Comunidades do qual o utilizador é  
membro, clicando no link ‘Recursos’ na homepage da  
Comunidade em particular (ver Figura 9) e depois  
nos botões “Criar novos recursos educativos na  
Comunidade” (Figure 25 – [1]).

4.2.2.1	Adicionar	um	objeto	educativo	
Se deseja criar um recurso educacional do tipo “Objeto 

Educativo” selecione esta opção (Figura 25 – [2]) e depois 
pressione “Criar Novo” (Figura 25 – [3]). Na próxima pági-
na, terá de escrever um nome para o objeto educativo, o 
seu contexto educativo (por exemplo, se está destinado a 
ser utilizado no ensino primário e/ou secundário e/ou num 
contexto informal) e o seu tipo de conteúdo (por exemplo, 
se é um arquivo que contém o recurso, ou um link para o 
recurso) (Figura 26). 

2 3

1
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Figura 26 – Adicionar um novo Objetivo Educativo

Figura 27 – Criar um plano de aula / Cenário Educativo

4.2.2.2 Criar um Cenário Educativo (incluindo Plano 
de aula)

Se deseja criar um cenário educativo (quer seja um plano 
de aula ou de uma série de planos de aula), selecione o tipo 

de recurso educativo: “Plano de Aula” ou “Cenário Educati-
vo”, selecione a ferramenta “Ferramenta de autoria ISE” e, 
em seguida, pressione ‘Criar Novo’ (Figura 27).

Será redirecionado para a Ferramenta de autoria ISE, onde as lições/cenários criadas por si serão apresentadas (Figura 
28).
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Figura 28 – Ferramenta de autoria ISE – Os meus planos de aula e cenários educativo

Figura 29 – Ferramenta de autoria ISE – Adicionar Metadata às minhas Aulas/Cenários ISE

Clique em “Criar nova lição” para preparar as suas aulas/
cenários ISE (Figura 28). 

O mesmo se aplica à clonagem e adaptação de um cená-

rio educativo (ver Figuras 12 e 13), irá precisar de adicionar 
metadados educativos à sua aula/cenário ISE seguindo 5 
passos simples de um assistente de dados (Figura 29). 



35

Figura 30 – Ferramenta de autoria ISE – Adicionar conteúdos às 5 Atividades Inquiry

Figura 31 – Ferramenta de autoria ISE – Adicionar uma Ferramenta Externa como uma iFrame

Figura 32 – Ferramenta de autoria ISE – Adicionar mais conteúdo 

Terá de adicionar conteúdo (texto, imagens e vídeos) às 
cinco (5) ativitidades inquiry da sua aula/cenário ISE (Fi-
gura 30 – [1]). Além disso, pode ainda adicionar ferramen-
tas digitais externas (por exemplo, Google Sheets, Google 
Docs, PhET Simulations, Geogebra Worksheets, etc.) às 
cinco (5) atividades inquiry selecionando adicionar um iFra-
me através do editor de texto rico (Figura 31). Mais especi-

ficamente, tem que adicionar o URL da ferramenta externa 
e as dimensões (ou seja, largura e altura) da iFrame onde 
a ferramenta externa será apresentada.

Alternativamente, pode clicar no botão (+) (Figura 30– 
[2]) e pesquisar no Repositório de Ferramentas e adicionar 
ferramenta de eLearning à sua aula/cenário ISE (Figura 
32– [1] e Figura 33). 

1 2

1

2
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Figura 33 – Ferramenta de autoria ISE – Adicionar uma ferramenta eLearning à minha Lição/Cenário ISE

Figura 34 – Adicionar orientações apenas visiveis para o Professor

Aborde diretamente os alunos que irão fazer parte da sua 
aula/cenário. Se quiser fornecer informações adicionais ou 

instruções para o professor adicione uma caixa extra cha-
mada ‘Orientações’ (Figura 32- [2] and Figura 34).

Pode guardar a sua aula/cenário ISE em qualquer mo-
mento ao pressionar o botão laranja no canto inferior direito 
(“Guardar Aula”). Pode também visualizar a sua aula/cená-
rio ISE ao pressionar o botão verde no canto inferior direito 

(ver Figura 34). Quando guardado, a sua aula/cenário irá 
aparecer em “As minhas Aulas e Cenários Educativos” (ver 
Figura 28).  
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Figura 35 – Ferramenta de autoria ISE – Finalizar uma Aula/Cenário ISE e colocar na Comunidade ISE

Depois de terminar de adicionar o conteúdo da sua aula/
cenário ISE para todas as atividades inquiry, a sua aula/ce-
nário está pronta para ser entregue a uma turma de alunos 
(consulte as seções 4.1.2 e 4.1.3). Contudo, irá permane-
cer como “rascunho” se não clicar em “Final” (Figura 35). 

Ao clicar em “final” a sua aula/cenário ISE será publicada 
na Comunidade ISE base (ver Figura 9). Se quiser manter 
a aula/cenário ISE como rascunho, a aula/cenário ISE será 

apenas apresentada no seu perfil ISE (Figura 18). Por fim, 
deve ter em conta que se o nível de licença da sua aula/ce-
nário é “Privado” permanecerá visível apenas no seu perfil 
no Portal ISE (mesmo que seja “Final”). Para torná-la visí-
vel numa Comunidade ISE, tem que defini-la como “Final”, 
e também tornar o nível de licença pública nos metadados 
da aula/cenário.
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AVALIE
Desempenho e competências do aluno
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Questões de avaliação no ambiente ISE

A Ferramenta de autoria ISE oferece aos professores 
duas características adicionais que podem ser utilizadas 
para enriquecer e apoiar a execução e avaliação das suas 
aulas. 

1. A opção de adicionar perguntas de avaliação forma-
tiva de escolha múltipla, a qualquer momento de um 
cenário educacional

2. A opção de adicionar perguntas de resolução de pro-
blemas no final de cada uma das fases do cenário 
inquiry.

Para ambas as opções os professores também são apre-
sentados com um relatório de análise gráfica dos resulta-

dos dessa avaliação para os seus alunos.

5.1 Criar questões formativas de  
 avaliação

Ao clicar no botão “Questão” na barra de ferramentas 
extra que aparece ao pressionar (+) (ver Figura 30 – [2]) 
dentro de um cenário educativo (Figura 36), pode adicio-
nar uma pergunta de escolha múltipla para os seus alunos, 
com até 4 respostas possíveis. Tem também a oportunida-
de de escolher o texto de feedback que será apresentado 
aos alunos que optam cada resposta (Figure 37). Pode adi-
cionar quantas perguntas quiser.

5

Figura 36 – Ferramenta de autoria ISE – Criar questões formativas de avaliação
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Figura 37 – Ferramenta de autoria ISE – Escrever questões formativas de avaliação 

5.2 Criar questões para a  resolu  
 ção de problemas

Um dos objectivos do ISE é aumentar as competências 
da resolução de problemas dos alunos. As subsecções a 
seguir explicam a estrutura utilizada no ISE para o desen-
volvimento de questões de resolução de problemas e apoio 
aos professores para criar essas questões no Ambiente 
ISE.

5.2.1 Competência de resolução de problemas  
 no ISE

O conceito de competência de resolução de problemas 
no ISE baseia-se no enquadramento desenvolvido pela 
OCDE para avaliar a competência individual de resolu-
ção de problemas de jovens de 15 anos na Programme 
for International Student Assessment (PISA) 2012 (OECD, 
2013). A competência é definida como:

“A competência de resolver um problema é a capacida-
de de um indivíduo se envolver no processamento cogniti-
vo para compreender e resolver situações problemáticas, 
onde um método de solução não é imediatamente óbvio. 
Esta inclui a vontade de se envolver com tais soluções a 
fim de atingir o seu potencial como um cidadão construtivo 
e reflexivo.” (OECD 2013, p. 123)

Esta definição inclui “uma mobilização de aptidões cog-
nitivas e práticas, habilidades criativas e outros recursos 
psicossociais, como atitudes, motivação e valores.” (OECD 
2013, p. 122) 

PISA 2012 e o ISE concentram-se mais particularmente 
sobre os processos cognitivos necessários para resolver 
problemas do mundo real. Estes podem ser descritos como 
quatro processos distintos: “Explorar e compreender”; “Re-
presentar e formular”; “Planear e executar”; e “Monitorizar 
e refletir” (OECD, 2013, p. 126). São considerados como 
os passos a serem superados quando se deslocam de uma 
determinada situação para um objetivo alvo na resolução 
de problemas.

Explorar	e	compreender.	Esta tarefa envolve explorar 
a situação do problema (observá-lo, interagindo com este, 
em busca de informações e encontrar limitações ou obstá-
culos), bem como a compreensão da informação dada e 
as informações descobertas ao interagir com a situação do 
problema. No entanto, os alunos devem construir represen-
tações mentais de cada um dos elementos de informação 
apresentados no problema.

Representar e formular. Para a construção de uma 
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representação mental coerente da situação do problema, 
as informações relevantes devem ser selecionadas, men-
talmente organizadas e integradas com o conhecimento 
prévio relevante. Isso pode ser alcançado ao representar 
o problema construindo tabelas, gráficos, representações 
simbólicas ou verbais e pelo deslocamento entre represen-
tações ou formulação de hipóteses, identificando os fatores 
relevantes do problema e suas interrelações.

Planear	 e	 executar.	 O processo de planeamento da 
tarefa descreve que os alunos têm de definir um objetivo. 
Isso inclui esclarecer a meta global e definir sub-objetivos 
(quando necessário), bem como a elaboração de um pla-
no ou estratégia para atingir o objetivo. Depois, na fase de 
execução, o plano será executado.

Monitorizar	 e	 refletir. Os alunos devem monitorizar o 
progresso no sentido de atingir a meta em cada etapa, in-

cluindo verificar resultados intermédios e finais, deteção de 
eventos inesperados e tomar medidas corretivas quando 
necessário. Finalmente, também devem refletir sobre so-
luções de diferentes perspectivas e avaliar criticamente os 
pressupostos e soluções alternativas.

Estes processos foram pensados para terem semelhan-
ças significativas para os tipos de consulta de atividades de 
aprendizagem utilizados pelo ISE na concepção de cená-
rios educativos, e portanto o ISE foi um passo mais além 
e combinou os dois, fazendo a suposição de que as ques-
tões relacionadas com cada um dos processos cognitivos 
podem ser melhorados no final de cada uma das fases de 
inquiry. Tendo em conta que estes últimos são cinco, a Ta-
bela 2 mostra a correspondência entre os dois conjuntos, 
bem como sugestões sobre possíveis focos das perguntas 
de avaliação para cada processo cognitivo.

Tabela 2: A correspondência entre o modelo inquérito ISE e os processos cognitivos necessários  
para resolver problemas do mundo real de acordo com o PISA 2012.

Orientar e Elaborar 
Questões

Formulação de Hipóteses 
e Design Planificar	e	Investigar Análise e 

Interpretação
Conclusão e 

Avaliação

1 2 3    4

Explorando e entendendo Explorando e entendendo Explorando e entendendo Explorando e entendendo

Questões Questões Questões Questões

-...lidar com a 
representação do 
problema
-...sobre informações 
relevantes para entender 
o problema
-...lidando com diferentes 
níveis de compreensão 
de conhecimento do 
conteúdo

-...relativa à exploração 
de correlações e 
dependências
-...relativo a uma descrição 
precisa
do problema em foco

-... relativa às 
estratégias corretas de 
experimentação
-...sobre estratégias de 
controlo de variáveis
-... sobre estratégias de 
análise de dados

-...sobre a aplicação ou 
transferência das tarefas
-... sobre possíveis fontes de 
erros experimentais
-...sobre o realce da 
configuração experimental
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5.2.2 Níveis de competência na resolução de  
 problemas

O enquadramento PISA 2012 reconhece 6 níveis de 
competência na resolução de problemas  (OEDC 2014, p. 
58-59) para estudantes de 15 anos. O ISE simplificou em 3 
níveis (Figura 38):

A competência elevada é capaz de:
• Desenvolver, modelos mentais coerentes e comple-

tos de situações diferentes;
• Encontrar uma resposta através da exploração do 

alvo e uma execução metódica de planos multi-pas-
sos.

Para estimar a dificuldade das tarefas para este nível, 
uma média de cerca de 10% dos estudantes de 15 anos de 
idade deve ser capaz de responder a este nível.

A competência moderada é capaz de:
• Controlar dispositivos moderadamente complexos, 

mas não é sempre eficaz;
• Lidar com várias condições ou características inter-

-relacionadas, controlando as variáveis.
Para estimar a dificuldade das tarefas para este nível, 

uma média de cerca de 45% dos estudantes de 15 anos de 
idade deve ser capaz de responder a este nível.

A competência baixa é capaz de:
• Apenas responder a um único obstáculo 
• Descrever apenas parcialmente o comportamento 

de um tema simples, do quotidiano.
Para estimar a dificuldade das tarefas para este nível, 

uma média de cerca de 45% dos estudantes de 15 anos de 
idade deve ser capaz de responder a este nível.

5.2.3 Elaborar questões de resolução de problemas  
 no ambiente ISE

Como mencionado anteriormente, na competência da 
resolução de problemas são atribuídos os quatro proces-
sos cognitivos da competência de resolução de problemas 
(“Explorar e compreender”; “Representar e formular”; “Pla-
near e executar”; e “Monitorizar e refletir”). No Ambiente 
ISE em particular, dois problemas individuais da solução de 
questões devem ser criados no final das fases de inquiry 
correspondentes (Figura 39).

Esta questões devem ser:
… de resposta múltipla e
… com 3 respostas corretas::
… uma para o aluno de baixa competência 
… uma para o aluno de moderada competência
… uma para o aluno de alta competência

Figura 38 – Níveis de competência de resolução de problemas no ISE

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)
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5.2.4	Exemplo	de	Perguntas	de	Resolução	de	Problemas	para	um	 
cenário educativo sobre Fontes Renováveis de Energia Elétrica

Figura 39 – Níveis de competência de  resolução de problemas no ISE 

Nível de solução 
de problema

Explorar	e	 
compreender Representar e formular Planear	e	executar Monitorizar	e	refletir

Qu.1
 Porquê devemos 
pensar em energias 
renováveis?

Quais as áreas que podem 
qualificar-se para uma mudança 
bem sucedida no fornecimento 
de energia?

Quais são as consequências 
de um aumento do preço da 
eletricidade?

Quais são as vantagens 
da utilização de uma 
simulação em relação a 
um cenário real?

Nível elevado
Porque nós somos 
responsáveis pelo 
nosso futuro

Porque as interdependências  de 
aspetos sociais, económicos e 
ecológicos têm de ser conside-
radas.

Governo tem que pensar 
numa alternativa para que 
os cidadãos e as empresas 
não paguem preços mais 
elevados.

Por causa de aprendiza-
gem por tentativa e erro 
tenho uma compreen-
são mais profunda do 
conteúdo.

Nível moderado

Porque como cidadãos 
responsáveis, temos 
de ser informados e 
capazes de discutir 
questões atuais

É importante que não se percam 
empregos ou sejam oferecidos 
empregos alternativos . Os in-
vestidores têm de ser recrutados.

O abastecimento de energia 
é um fator económico impor-
tante. As empresas podem 
ameaçar com o desloca-
mento para um local com 
melhor custo-benefício.

Porque não é possível 
manipular as condições 
do mundo real, da mes-
ma forma como numa 
simulação.
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5.3 Resultados da Avaliação For  
 mativa e das Questões de  
 Resolução de problemas

Para apoiar os professores na avaliação dos alunos, o 
ISE fornece a possibilidade de visualizar os resultados da 
avaliação dos seus alunos, individualmente e como um 
todo.

5.3.1 Aceder aos resultados de avaliação dos alu-
nos

A qualquer momento após a execução de um cenário 
educativo que tenha criado com seus alunos pode aceder 
aos resultados da sua avaliação, clicando no “Link do Pro-
fessor” e clicando em “Avaliação” no topo da página (Figura 
40)

Mais quatro separadores irão dar-lhe a oportunidade de 

aceder aos resultados da solução do problemas e da ava-
liação formativa. (Figura 41).

5.3.2 Resultados da resolução de problemas
Existem duas maneiras de ver os resultados da resolu-

ção de problemas dos alunos. O primeiro separador a partir 
da esquerda (Figura 42 – [1]) permite-lhe ver quantas per-
guntas cada um dos seus alunos respondeu e em que nível 
(e.g. Figura 42 – [2]).

O segundo separador da esquerda (Figura 43 – [1]) 
mostra uma análise dos resultados de todos os alunos. O 
gráfico da Figura 43 demonstra a percentagem dos níveis 
baixo, moderado e elevado dos seus alunos em relação 
os resultados médios de PISA 2012 a nível nacional e dos 
países da OCDE. 

Nível baixo Porque é algo muito 
presente nos media

As pessoas têm que estar bem 
preparadas para a mudança 
no fornecimento de energia. 
Portanto, é muito importante 
promover a mudança e informar 
às pessoas porque  é que ela é 
necessária.

As pessoas tornam-se 
insatisfeitas porque têm que 
pagar mais dinheiro pela 
eletricidade.

Porque é divertido jogar 
com a simulação e fico 
mais motivado para 
aprender.

Qu. 2 CO2 é um problema 
porque... 

Qual é a melhor maneira de ini-
car a mudança no fornecimento 
de energia?

O que acontece se uma 
central elétrica for desligada 
sem substituição?

A discussão sobre as 
energias renováveis e 
a simulação ignoram 
fatores importantes. Por 
exemplo:

Nível elevado

CO2 está acumulan-
do-se na atmosfera 
e reflete a radiação 
térmica da terra para 
que não possa sair da 
atmosfera. Isso con-
tribui para o efeito de 
estufa antropogénico.

Alterações no abastecimento 
de energia seriam mais fáceis 
e mais rápidas quanto menos 
energia necessitam para ser 
produzidas.

O abastecimento de energia 
é um fator económico impor-
tante. A falta de fornecimento 
de energia confiável pode 
levar à degeneração de um 
país altamente desenvolvido.

Uso de combustíveis 
fósseis para o transporte 
e produção de calor.

Nível moderado
CO2 é igualmente 
responsável pelas 
alterações climáticas 

É importante reduzir o consumo 
de energia

Fornecimento de energia 
não é garantido.

Importância da cogeração 
de calor e electricidade.

Nível baixo CO2 é nocivo para o 
ambiente

Um primeiro passo é, por exem-
plo, desligar a luz quando sair de 
uma sala.

As cidades ficam às escu-
ras.

O uso de carvão para 
churrasco.
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Figura 40 – Ferramenta de autoria ISE – Adicionar Questões de  resolução de problemas à minha Aula/Cenário ISE

Figure 41 – Ferramenta de autoria ISE – Aceder aos resultados de avaliação

Figura 42  - Ferramenta de autoria ISE – Visualizar os resultados de avaliação

Figura 43 – Ferramenta de autoria ISE – Resultados da  resolução de problemas por turma em comparação com PISA

1

2
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5.3.3	 Resultados	da	Avaliação	Formativa	aula/estu-
dantes

O terceiro separador conduz aos resultados de avaliação 
formativa, onde pode ver a percentagem de respostas cor-
retas/erradas por questão, tanto para cada aluno e como 

para toda a turma.
Cada aluno é apresentado com os resultados das per-

guntas de avaliação formativa, tanto das suas respostas e 
da turma como um todo (Figura 44). 

Figura 44 – Resultados da avaliação formativa para o aluno 



47

Bibliografia

• Bybee, R.W. (1997). Achieving Scientific Literary: 
From Purposes to Practices. Portsmouth, NH: 
Heinemann.

• Bybee, R.W. (2000). Teaching science as in-
quiry. In van Zee, E.H. (Ed.), Inquiring into In-
quiry Learning and Teaching Science. Washing-
ton, DC: AAAS. pp 20–46.

• Bybee, R.W., Powell, J.C & Trowbridge, L.W. 
(2008). Teaching Secondary School Science: 
Strategies for Developing Scientific Literacy. Up-
per Saddle River, NJ: Pearson Education (9th Edi-
tion).

• Chiappetta, E.L. (1997). Inquiry-based Science: 
Strategies and Techniques for Encouraging Inquiry 
in the Classroom. The Science Teacher, 64(10), pp 
22-26.

• Harlen, W. (Ed) (2010). Principles and Big Ideas of 
Science Education. Hatfield: ASE.

• Hounsell, D. & McCune, V. (2003). ‘Students’ expe-
riences of learning to present’. In: C. Rust, C. (ed.) 
Improving Student Learning Theory and Practice 
– Ten Years On. Proceedings of the Tenth Inter-
national Symposium on Improving Student Learn-
ing, Brussels, September 2002. Oxford: CSLD. pp. 
109-118.

• Krystyniak, R., A & Heikkinen, H.W. (2007). Anal-
ysis of Verbal Interactions During an Extended 
Open-Inquiry General Chemistry Laboratory In-
vestigation. Journal of Research in Science Teach-
ing, 44(8), pp 1160-1186.

• Linn, M.C., Davis E.A. & Bell, P.L. (2004) Inquiry 
and Technology. In M.C. Linn, E.A. Davis & P.L. 
Bell (Eds.), Internet environments for science edu-
cation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associ-
ates. pp 3-27.

• Minner, D.D., Levy, A.J. & Century, J. (2010). 

Inquiry-based science instruction—what is it and 
does it matter? Results from a research synthesis 
years 1984 to 2002. Journal of Research in Sci-
ence Teaching, 47, pp 474–496.

• National Research Council (NRC) (1996). The Na-
tional Science Education Standards. Washington, 
D.C.: National Academy Press.

• National Research Council (2000). Inquiry and the 
National Science Education Standards: A guide for 
teaching and learning. Washington D.C.: The Na-
tional Research Council.

• OECD (2013). PISA 2012 Assessment and Analyt-
ical Framework: Mathematics, Reading, Science, 
Problem Solving and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing. 

• http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en
• OECD(2014). PISA 2012 Results: Creative Prob-

lem Solving: Students’ Skills in Tackling Real-
Life Problems (Volume V). Paris: OECD Publish-
ing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208070-en 

• Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., 
Walberg-Henriksson, H. & Hemm, V. (2007). Sci-
ence Education Now: A Renewed Pedagogy for 
the Future of Europe. Brussels: Directorate Gen-
eral for Research, Science, Economy and Society.

• Tamir, P. (1985). Content analysis focusing on in-
quiry. Journal of Curriculum Studies, 17(1), pp 87-
94.

• Schwab, J.J. (1962). The teaching of science as 
inquiry. In Brandwein, P.F. (Ed.), The Teaching of 
Science. Cambridge: Harvard University Press.

• Zion, M, Slezak, M, Shapira, D, Link, E, Bashan, 
N, Brumer, M, Orian, T, Nussinowitz, R, Court, D, 
Agrest, B, Mendelovici, R, Valanides, N, . (2004). 
Dynamic, Open Inquiry in Biology Learning. Sci-
ence Education, 88(5), pp 728-753.

6



Inspiring Science Education Guia do Professor

Guia do Professor



Guia do Professor

This project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme 
as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (Grant Agreement 
no. 325123). 


