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A apresentação relata uma intervenção didática tendo por base um recurso local, a Mina 
de S. Domingos (MSD), aplicada a uma turma constituída por alunos do 11.º ano de 
escolaridade, com um elevado número de alunos que estavam a frequentar a disciplina 
de Física e Química A pela segunda vez, que proporcionou uma abordagem mais 
abrangente e motivadora, segundo uma perspetiva CTSA e necessariamente 
interdisciplinar, construtivista e assente no ensino orientado para a aprendizagem 
baseada na resolução de problemas. Esta abordagem teve também uma maior vertente 
de trabalho prático (de campo e laboratorial) do que uma abordagem mais tradicional, 
com as atividades a serem planificadas e desenvolvidas com a intervenção dos seus 
destinatários, ou seja, os alunos. 
Depois de auscultados os alunos, foi proposto que pensassem nas atividades que iriam 
desenvolver e no modo como as concretizar. Para os apoiar nesta tarefa, foram 
distribuídos folhetos, textos de imprensa e proporcionada a observação de um filme 
sobre a recuperação da MSD, o que, juntamente com o manual escolar, o recurso à 
internet e alguma orientação por parte das professoras, permitiu que cada grupo 
definisse um projeto de investigação simples, com aspetos a estudar, planificação de 
procedimentos e material necessário. Com base nas ideias e nos projetos dos alunos, foi 
elaborado um guião de campo comum. 
O trabalho realizado no campo teve continuidade no laboratório e após a realização das 
atividades laboratoriais e respetivo tratamento de dados, ocorreu a apresentação, tendo 
cada grupo descrito o projeto que desenvolveu e os resultados obtidos. Pretendia-se que 
o tipo de atividade laboratorial proposto permitisse aos alunos adquirir competências 
próprias de trabalho de situações-problema como fazem os cientistas. O guião de campo 
elaborado compreendia questões distribuídas por tipo de competências (conhecimentos 
e procedimentos), por dimensão (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e por 
disciplina (FQA e BG). 
Na sequência da saída de campo, os alunos desenvolveram as atividades experimentais 
(laboratoriais) que tinham previamente delineado. Cada grupo ficou responsável pela 
elaboração e execução de um procedimento experimental e pela divulgação junto dos 
colegas dos resultados ou ideias finais. Surgiram assim, cinco projetos de investigação: 
I - Determinação do pH do solo; II - Preparação de sulfato de cobre hidratado; III – 
Obtenção de cobre a partir de pirite com água ácida e sucata de ferro; IV – Obtenção da 
curva de titulação da água ácida da mina; V – Análise de amostras de rochas recolhidas 
(Determinação da densidade e dureza). 
A avaliação dos resultados desta intervenção didática, recorrendo a diversos 
instrumentos, permitiu concluir, com evidência estatística, que as atividades práticas 
realizadas com carácter investigativo, a partir de um problema real, contribuíram para 
que os alunos melhorassem os seus conhecimentos, para aprendizagens mais 
significativas nas ciências e na Física e Química, em particular, e para uma mudança de 
atitude face ao ambiente e ao consumo de água. 
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