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Plano de Aula de Matemática: Puzzles de Matemática 
 

Nome da aula: Puzzles de Matemática 
Assunto: Matemática (pode ser usada em qualquer outra, mas com duração diferente) 

Tema/Tópico: Equação linear 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: 10.º ano 

Duração: 45 min 

Objetivo geral: Os alunos são equipados com uma folha de papel, recolhendo soluções de tarefa 

e um baralho de cartas recolhendo uma tarefa paralela e, por outro lado, uma parte da imagem. O 

objetivo é resolver a tarefa no notebook e vincular a solução à parte correspondente da imagem, 

ou seja, à tarefa. 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizagem: Após esta aula, os alunos serão capazes de resolver a 

equação linear 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências acelerando e melhorando o processo de 

resolução de problemas 

Métodos / Tipos de atividades: imagens pré-impressas com tarefas e tabelas com soluções 

Materiais didáticos: imagens pré-impressas com tarefas e tabelas com soluções 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Escolher uma foto com numerosos detalhes e 

definir uma imagem para cada aluno individualmente 

Informações e recursos adicionais (se houver): Imagem proposta 

Correlação / Interdisciplinaridade: A imagem de arte a ser montada é familiar aos alunos da 

Arte, além disso, é adequado fazer perguntas adicionais sobre a imagem, e sobre o autor, técnica, 

estilo, época, etc. 

 

Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução  Cumprimentar a turma 
 Dizer aos alunos que vamos 

praticar hoje a solução de 
equações lineares 

 Saudação 
 Questões sobre 

quebra-cabeças 

5 min. 
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 Explique aos alunos que cada um 
deles receberá uma tabela com 
soluções de equações e um 
baralho de cartas recolhendo uma 
tarefa secundária e, por outro 
lado, uma parte da imagem. 

 Explique que é necessário 
resolver todas as equações do 
caderno. Em seguida, coloque o 
cartão no lugar apropriado na 
tabela, mas no caminho que 
podemos ver a foto do cartão. 

 Mostre um exemplo da atividade. 
Na mesa, resolva uma equação. 
Suponha que a solução da 
equação seja o número 2. Então 
eu coloco essa carta na mesa no 
lugar onde está escrito o número 
2. 

matemáticos e seu 
uso 

2. Parte do 
núcleo 
 
 
 

 Partilhar as tabelas nas quais as 
soluções são e cartões nos quais 
são tarefas 

 Ajudar os alunos e verificar se 
eles fizerem algo errado. 

 Resolver a equação 
  Coloque o papel 

com o trabalho 
resolvido na tabela 
para a solução 
apropriada 

 
 
30 min. 

3. Parte final 
(Reflexão e 
avaliação) 

  Avalie o desempenho dos 
alunos, revendo imagens ou 
anotações realizadas em 
cadernos. 

 Analise de imagem; perguntando 
aluno: 

 O que você pode ver nas fotos? 
Onde em Paris? O que você sabe 
sobre a França ou Paris? 

 Mostre a solução de cada 
equação. 

 Discute com o 
professor sobre 
fotos 

  Cada aluno 
receberá um 
trabalho para o qual 
existem vários 
sorrisos. Os alunos 
precisam preencher 
um sorriso contando 
como gostaram 
desta lição. Neste 
artigo, eles podem 
escrever um 
comentário para 
melhorar essa 
atividade 

 
 
10 min. 
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Materiais  
 Tabela com soluções das equações 

 
4
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−
3
5

 
9
4

 −7 

 
 Equações lineares que precisam ser resolvidas  

 
 

𝑥𝑥 + 1
2

+
𝑥𝑥 − 1

3
= 1 

 

(𝑥𝑥 − 3)(𝑥𝑥 + 4) − 2(3𝑥𝑥 − 2) = (𝑥𝑥 − 4)2 

 

1 −
2𝑥𝑥 − 3

3
=
𝑥𝑥
2
−
𝑥𝑥
6

 

 
3

𝑥𝑥 − 1
=

2 − 𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2

−
1

2𝑥𝑥
 

(5𝑥𝑥 − 1)2 − (3𝑥𝑥 − 1)2
= (4𝑥𝑥 − 3)(4𝑥𝑥 + 3) 

 

 
𝑥𝑥 + 1
𝑥𝑥 + 3

=
𝑥𝑥 + 4
𝑥𝑥 + 5

 

 
 Uma foto que surge depois que o quebra-cabeça é descoberto  

 

 
 Papel de avaliação 
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Plano de Aula de Matemática: Advinha quem? 
 

Nome da aula: Adivinha quem? 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Conjuntos de números 

Tipo de aula: Aula para ensinar material novo 

Nível / Grau: 10,º ano 

Duração: 40 min. 

Objetivo geral: Para consolidar o conhecimento de conjuntos de números 

Objetivos 

 Perspetiva de aprendizagem após esta aula: os alunos serão capazes de distinguir entre 

conjuntos de números 

 Perspetiva de desenvolvimento de competências desenvolvendo capacidades de análise, 

síntese e comparação 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho de grupo 

Materiais didáticos: Cartas 

Informações e recursos adicionais (se houver): Três alunos em cada rodada, elaboraram 

trabalhos com tese 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Preparar pelo menos 3-4 histórias diferentes, 

para os alunos mais jovens. Um texto deve estar correto e os outros com dois ou três erros 

 

Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução  Definir uma tarefa: qual o conjunto de 
números que pertencem os seguintes 
números 3

5
, 𝜋𝜋, 0, √25, 87, −√2, −18

9
? 

 Dizer aos alunos que o tema da aula é o 
conjunto de números 

 Resolver a tarefa 
padrão.  

 
 Escrever o título 

no caderno. 

 
 

5 min. 

2. Parte do 
Núcleo 

 Apresentar aos alunos as principais 
características do conjunto de números. 

 
 Expressar os axiomas de um conjunto de 

números reais. 

 Determinar o 
mínimo, 
supremo, 
máximo e 
mínimo para o 
intervalo dado. 

 
 
20 min. 
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 Discutir sobre 
tópicos 

3. Parte final 
(Reflexão e 
avaliação ) 

 Dividir os alunos em três grupos. 
 Explicar as regras do jogo: Adivinha 

quem?: Existem 3 textos curtos com 
antecedência, sobre o mesmo conceito. 
Um deles completamente exato e os 
outros dois com um ou mais erros. Um 
membro de cada grupo em frente à 
turma, pega num papel e lê. Em seguida, 
eles têm que dizer se tudo está correto 
ou não e explicar por que algo está 
incorreto. Se o aluno respondeu 
corretamente, o seu grupo ganha 1 
ponto e se ele explicou por que uma 
afirmação está incorreta, o grupo recebe 
outro ponto. O aluno que teve todas as 
afirmações corretas deve ser solicitado 
a explicar por que uma das teses está 
correta para obter o segundo ponto. 

 Após o jogo terminar, o professor diz 
quem tem mais pontos, ou seja, quem é o 
vencedor 

 Discutir sobre as vantagens ou 
desvantagens desta forma de repetição. 

 
 Perguntar sobre 

Adivinha quem? 
regras. 

 
 Jogar o jogo. 

 
 Discuta sobre as 

vantagens ou 
desvantagens 
desta forma de 
repetição. 

 
 
 
 
15 min. 

 

Materiais 
 
 Cartas 

 
 Num conjunto de 

inteiros, cada 
número tem 
sucessores diretos e 
antecessores 
diretos. 

 A equação x + m = 
n tem sempre 
solução no conjunto 
de números 
naturais. 

 O conjunto de 
números reais não 
é contado. 

 Um conjunto de 
números racionais 
é contado. 

 Conjunto de 
números primos é 
infinito. 

 Número 5 é o 
número máximo do 
intervalo 

 <-3, 5]. 

 Número 14 é o 
número máximo do 
intervalo <
−2,14 >. 

 Entre dois números 
racionais, há 
finalmente muitos 
números racionais. 

 O conjunto de 
números naturais 
não possui o menor 
elemento, mas 
possui o maior 
elemento. 

 O número zero 
pertence ao 

 A equação           
𝑥𝑥2 + 5 = 0 tem 
solução em um 

 Um conjunto de 
números reais é um 
subconjunto de um 
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conjunto de 
números naturais. 

 Um conjunto de 
números racionais 
é um subconjunto 
de números 
irracionais. 

 Um conjunto de 
números inteiros é 
contado. 

conjunto de 
números reais 

 Uma intersecção de 
números inteiros e 
naturais é um 
conjunto de 
números naturais. 

 O número √81 o 
elemento de um 
conjunto de 
números naturais 

conjunto de 
números 
complexos. 

 Um conjunto de 
números inteiros 
não tem o maior ou 
o menor número. 

 Os decimais do 
número racional 
são um número 
finito ou um 
número periódico 
infinito. 
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Plano de Aula de Matemática: Fluxograma de equações 
 

Nome da Aula: Fluxograma de equações 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Equações de primeiro grau 

Tipo de aula: Resumo e revisão da aula 

Nível / Grau: 10.º ano, idade 15/16 

Duração: 2 horas (2 aulas) pelo menos 

Objetivo geral: consolidar o conhecimento das equações (categorizá-las e resolvê-las) 

Objetivos  

- Perspetiva de aprendizagem: os alunos avaliarão o conhecimento da álgebra de primeiro grau; 

eles reduzirão as causas de erros. 

- Perspetiva de desenvolvimento de competências: acelerando e melhorando o processo de 

resolução de problemas; melhorando as competências de planeamento. 

Métodos / Tipos de atividades: exercício; trabalho de grupos. 

Materiais didáticos: fluxogramas pré-impressos. 

Informações e recursos adicionais: Apêndice de Fluxograma de Equações 

Correlação / Interdisciplinaridade: Pode ser usado com qualquer assunto STEM 

 
 

Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 
1. Introdução 

 
 1ª aula: apresentar a atividade. 

Mostrar o fluxograma e exemplos 
da atividade. 

 1ª aula: interação 
com o professor; 
perguntas sobre 
fluxograma e seu uso. 

10 min. 

2. Parte do 
núcleo 

 

 1ª aula: dividir a turma em grupos. 
Fornecer grupos com fluxograma 
para equações lineares 

 1ª aula: comece a 
praticar com 
fluxograma. 

20 min. 

3.Prática guiada  1ª aula: peça ao aluno para 
atualizar o fluxograma 

 1ª aula: crie um novo 
fluxograma (por 
exemplo, de linear a 
equação racional) 

30 min. 

4.Prática 
Independente 

 2ª aula: peça aos alunos para 
atualizar o fluxograma para 
equações de maior dificuldade. 

 2ª aula: criar novos 
fluxogramas 
(sistemas de 
equações, equação de 
coeficiente 
irracional). 

30 min. 
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5.Reflexão e 
avaliação 

 2ª aula: analise os vários 
fluxogramas. Teste-os 

 Avalia-los 

 2.ª aula: analise os 
vários fluxogramas. 
Teste-os 

 Avaliá-los 

30 min. 
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Fluxograma de equações numéricas de primeiro grau 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                      

 

 

                                                                                                           

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        SIM 

 

 

 

                                                                      SIM            

                                                                   

                                                                                                                      

 

 

Escreva a equação 

Remover parênteses 
usando a 

propriedade de 
distribuição 

Eliminar  frações usando 
o mínimo denominador 

comum 

Mova todos os termos contendo x 
para um lado da equação. Mude o 

seu sinal quando se troca de 
membro 

Mova todas as constantes para o outro 
lado da equação. Mude o seu sinal 

enquanto se troca 

Combine termos 
semelhantes em ambos os 

lados 

Obtém x dividindo 
a constante pelo 

coeficiente x 

A equação é 
indeterminada 

A equação não 
tem soluções 

NÃO 
NÃO 

NÂO 

SIM 

NÃO 

SIM 
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Plano de Aula de Matemática: Caixa de ferramentas para funções 
 

Nome da Aula: Caixa de ferramentas para funções 

Assunto: Matemática  

Tema/Tópico: Cálculo: domínio das funções 

Tipo de aula: Aula para exercitar 

Nível / Grau: 12.º ano (18/19 anos) 

Duração: 2 horas (2 aulas) pelo menos 

Objetivo geral: assimilar e consolidar métodos para determinar o domínio das funções. 

Objetivos  

- Perspetiva de aprendizagem: com estas aulas os alunos serão capazes de categorizar o exercício; 

eles usarão corretamente os seus conhecimentos de álgebra. 

- Perspetiva de desenvolvimento de competências: desenvolver a velocidade na resolução de 

exercícios específicos. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho de grupo 

Materiais didáticos: Livro didático. 

Informações e recursos adicionais: Apêndice da Caixa de Ferramentas para Funções 

 
Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 
1. Introdução 

 
 1ª aula: apresentar a caixa de 

ferramentas. Mostrar um 
exemplo da atividade. 

 1ª aula: interação com o 
professor enquanto 
apresenta exemplos. 

10 min. 

2. Prática 
guiada 

 

 1ª aula: peça aos alunos para 
formarem grupos. Atribua-os 
exercícios. 

 1ª aula: comece a 
praticar, use a caixa de 
ferramentas e o livro 
didático. 

50 min. 

3. Prática 
independente 

 2ª: peça aos alunos que trabalhem 
individualmente. Atribuir-lhes 
uma ficha de trabalho 

 2ª aula: trabalhe 
individualmente usando 
a caixa de ferramentas. 

40 min. 

4. Reflexão e 
avaliação 

 2ª aula: analisar os resultados. 
Comparar com os resultados 
anteriores. 
 Refletir sobre melhorias (se houver) 

 2ª aula: Comparar o 
trabalho em grupo e 
trabalho individual. 

 Autoavaliação 
 Refletir sobre melhorias 

(se houver) 

20 min. 
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Materiais 

 

CAIXA DE FERRAMENTAS 
 FERRAMENTA EXEMPLO  

1 Equação Linear de Primeiro Grau 3x − 2 = 0        

2 Equação Linear de Segundo Grau x2 − 5x + 4 = 0 
3 Equação binomial (maior que 2º grau) x3 + 27 = 0 

4 Equação Trinomial (Superior ao 2º Grau) 8x6 + 7x3 − 1 = 0 
5 Equação Racional (1º ou 2º Grau) 1

1 − 𝑥𝑥
+

𝑥𝑥
1 + 𝑥𝑥

= 0 

6 Equação Irracional 𝑥𝑥 − 1 + �𝑥𝑥2 − 5 = 0 
7 Inequação Linear de Primeiro Grau 3x + 2 ≥ 0 
8 Inequação Linear de Segundo Grau −9x2 + 6x − 1 ≥ 0          
9 Inequação Racional (1º ou 2º Grau) 

0
168

9
2

2

≥
++

−
xx

x  

10 Sistemas de Inequações (1º ou 2º Grau) 





>−
≥−

01
04

2

2

x
x  

11 Inequações e Equação (1º ou 2º Grau) �3𝑥𝑥
2 + 5𝑥𝑥 − 2 > 0
2𝑥𝑥 − 1 = 0

 

12 Equação Linear Trigonométrica 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 −
1
2

= 0 

13 Equação trigonométrica na forma quadrática −𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 + 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 + 2 = 0 

14 Equação Exponencial 22𝑥𝑥 ∙ 3𝑥𝑥 − 6 = 0 

15 Equação Logarítmica 1log4 −=x  
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Plano de Aula de Matemática: Dança Matemática 
 

Nome da aula: Dança Matemática 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Representação gráfica de funções 

Tipo de aula: Aula para exercício prático 

Nível / Grau: 12º ano 

Duração: 60 min 

Objetivo geral: Identificar a representação gráfica das funções 

Objetivos: Através do esboço gráfico desenhado com os braços humanos, os alunos devem ser 

capazes de identificar as funções reais da variável real associada 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho de grupo 

Materiais didáticos: papel, caneta, imagem e jogo de cartas 

Informações e recursos adicionais (se houver): Divida a turma em grupos com o mesmo 

número de elementos 

 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Os professores devem analisar e avaliar o nível 

de conhecimento dos alunos no estudo de representações gráficas de funções; o trabalho em 

equipa traz maior movimento, interação e dinâmica entre grupos e alunos. Os alunos com 

dificuldades poderão identificar mais facilmente a representação gráfica de uma função com sua 

expressão analítica; pode ser um jogo com alto grau de conhecimento para os alunos com mais 

dificuldades. 

 

Estrutura da Aula 
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Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 
 Avaliar o trabalho de casa

  

 Saudação 
 Apresentar o trabalho de 

casa 

10 min. 

1. Abertura e 
introdução da 
aula 

 Introduzir o jogo  Ouvir atentamente o 
que se pretende com o 
jogo 

5 min. 

2.Parte do 
núcleo 

 Apresenta uma imagem onde 
está representação gráfica de 
inúmeras funções de uma 
forma divertida e evidente 

 Os alunos devem 
entender a imagem 
associada a cada função 

10 min. 

3.Encerramento 
da aula 

 Divida os alunos em grupos 
e jogue com os vários 
grupos; 

 Sem recurso à imagem 
fornecida, o professor 
apresenta algumas cartas 
com representações de 
funções ou com suas 
expressões analíticas 

 Cada grupo irá 
desenhar uma carta e, 
através do que foi 
removido, deve 
escrever em um 
documento a expressão 
analítica no caso de a 
carta de saída ser uma 
representação gráfica 
ou vice-versa. 

25 min. 

4.Reflexão e 
avaliação 

 O professor analisa o número 
de respostas corretas de cada 
grupo. O grupo que obtiver 
as respostas mais corretas 
ganhará o jogo 

 Entrega das respostas 
ao professor; 

 Os alunos devem ser 
capazes de identificar a 
representação gráfica e 
expressão analítica de 
cada função 

10 min. 
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Plano de Aula de Matemática: Resolução de problemas 
 

Nome da aula: Resolução de problemas 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Resolver equações 

Tipo de aula: Aula para exercício prático 

Nível / Grau: 10º ano 

Duração: 60 min. 

Objetivo geral: Como obter resultados matemáticos 

Objetivos: Resolver problemas através do cálculo mental e aplicá-lo na resolução de equações 

Métodos / Tipos de atividades: Exercício prático 

Materiais didáticos: papel, lápis, quadro branco e marcador, imagem fornecida pelo professor 

Dicas e recomendações úteis para o professor: A atividade envolve o desenvolvimento de 

cálculo de metal; será uma ferramenta que permite resolver sistemas de equações com aplicações 

em exemplos cotidianos. É um método divertido, relaxante para desenvolver a concentração e o 

raciocínio lógico, mas os alunos com cálculos mentais fracos podem ter dificuldade em completar 

a atividade. 

Informações e recursos adicionais (se houver):  

 

 

Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 
 Avaliar o trabalho de casa 

 Saudação 
 Apresentação do trabalho 

de casa 

10 min. 
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1. Abertura e 
introdução da 
aula 

 Introduzir o plano de aula  Ouvir atentamente o que 
se pretende com o plano 
de sessão 

5 min. 

2.Parte do 
núcleo 

 O professor pede que os 
alunos preparem folhas de 
papel e entreguem uma 
imagem com situações lúdicas 
explicando o que se pretende 
determinar. 

 Ouvir atentamente o 
professor 

10 min. 

3.Encerramento 
da aula 

 Com a ajuda do professor, a 
situação é apresentada 
matematicamente 

 Chegar a conclusões sobre a 
proposta apresentada e 
praticar com outros exemplos 

 Os alunos trabalham 
individualmente  o seu 
cálculo mental e fazem as 
suas conclusões 
escrevendo as informações 
do problema antes de 
começar a resolvê-lo. 

25 min. 

4.Reflexão e 
avaliação 

 A orientação do professor é 
importante para que os 
objetivos de cada aula sejam 
cumpridos 

 

 O professor avalia o 
desempenho dos alunos, 
um por um, avaliando o 
raciocínio lógico e mental 

10 min. 
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Plano de Aula de Matemática: Que tipo de quadrilátero é este? 
 

Nome da aula: Que tipo de quadrilátero é este? 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Formas geométricas 

Tipo de aula: Aula para o ensino de novos materiais 

Nível / Grau: Ensino Secundário 

Duração: 45 min. 

Objetivo geral: Consciencializar os alunos sobre diferentes tipos de quadriláteros 

Objetivos:  

 Perspetiva de aprendizagem 

Após esta aula, os alunos serão capazes de explicar diferentes tipos de quadriláteros e 

apresentar o algoritmo para definir  os seus tipos específicos. 

 Perspetiva de desenvolvimento de competências 

Cooperação com os outros, planeamento de trabalho e raciocínio lógico. 

Métodos / Tipos de atividades:  

Discussão, investigação independente do conhecimento, assimilação do conhecimento, seguindo 

um algoritmo 

Materiais didáticos:  

Algoritmo para determinar o nome do triângulo (Anexo I), triângulos e quadrados diferentes 

(como objetos físicos ou folhas impressas). 

Informações e recursos adicionais (se houver): Folhas de papel, canetas 
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Estrutura da lição: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos ausentes 

 Saudação 5 min. 

1. Abertura e 
introdução 
da aula 

 Chamar a 
atenção do 
aluno 

 O professor chama a atenção dos 
alunos, apresentando-os ao 
assunto e perguntando-lhes 
sobre os diferentes tipos de 
triângulos. 

 Os alunos 
participam 
ativamente da 
discussão. 

5 min. 

2. Parte do Núcleo 
 

- Dividir os alunos 
em grupos 
 
- Trabalhar  em 
grupos  
 
- Trabalhar com o 
algoritmo 
 
 - Trabalhar em 
grupos: 
determinando o 
algoritmo para 
descobrir os nomes 
dos quadrantes   
    
- Apresentação dos 
algoritmos 
- Discussão e 
colaboração: qual 
algoritmo é o 
melhor? 

- O professor divide os alunos em grupos 
e distribui diferentes tipos de triângulos. 
O professor pede aos alunos para nomear 
tipos específicos de triângulos. 
 
- O professor distribui para cada grupo o 
algoritmo para determinar o nome do 
triângulo (Anexo I). O professor pede 
aos alunos que sigam o algoritmo. 
 
- Cada grupo recebe alguns exemplos de 
figuras geométricas (quadriláteros). O 
professor pede aos alunos que pensem  
num algoritmo que, similarmente ao 
triângulo, poderia ser usado para 
determinar o nome do quadrilátero. 
 
- O professor pede a cada grupo que 
apresente o seu algoritmo para 
determinar os nomes dos quadriláteros. 
 
- O professor pede que os grupos 
trabalhem juntos para obter as melhores 
partes do algoritmo de cada grupo para 
criar o mais completo. 
 

- Os alunos em grupos 
definem nomes específicos 
dos triângulos com base nas 
amostras fornecidas. 
 
- Os alunos trabalham em 
grupos através do algoritmo 
(Anexo I), nomeando 
diferentes tipos de 
triângulos. 
 
- Os alunos trabalham no 
algoritmo que permitiria 
determinar os nomes dos 
quadrados. 
 
- Os alunos apresentam seus 
algoritmos na frente dos 
outros grupos. 
 
- Os alunos colaboram para 
construir o algoritmo final 
para determinar os nomes 
dos quadriláteros 

25 min. 

3. Encerramento 
da aula 
 Discussão 

resumida 

- O professor escreve no quadro-negro a 
versão final do algoritmo. 

- Os alunos resumem os 
novos conhecimentos 
adquiridos e resumem os 
passos do algoritmo final. 

5 min. 

4. Reflexão e 
Avaliação 
 Conclusão da 

aula 

- O professor pede que toda a turma 
resuma o assunto. 

- Os alunos partilham os 
seus conhecimentos sobre o 
algoritmo em que 
trabalharam. 

5 min. 
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Materiais: 
Algoritmo para determinar o nome do triângulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tem três lados 

SIM 

Cada aresta tem comprimento 
diferente 

SIM 

É um triângulo escaleno 

SIM 

É um triângulo equilátero 

NÃO 

Não é um triângulo 

NÃO 

Três arestas têm o mesmo 
comprimento 

NÃO 

É um triângulo isósceles 
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Plano de Aula de Matemática: Math Pictionary 
 

Nome da aula: Math Pictionary 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Poliedros 

Tipo de aula:  Aula de Avaliação 

Nível / Grau: 8.º ano 

Duração: 45 min. 

Objetivo geral: Os alunos pegam em cartas com um item, anteriormente ensinado, e devem 

desenhá-lo para o grupo. Espera-se que o resto dos alunos do grupo reconheça e adivinhe o item 

sorteado. 

Objetivos  

 Perspetiva de aprendizagem: os alunos avaliarão os seus conhecimentos de geometria. 

 Perspeciva de desenvolvimento de competências melhorando a memorização, 

desenvolvendo a atenção e desenvolvendo a velocidade de ação 

Métodos / Tipos de atividades: Demonstrações; trabalho de grupos 

Materiais didáticos: cartões especiais do Pictionary 

Informações e recursos adicionais (se houver): constituição de grupo, definir baralho de cartas 

com itens a serem revistos, reorganizando a sala de aula 

Dicas e recomendações úteis para o professor: A atividade é adequada no início e no final da 

aula, exigida para apresentar aos alunos as regras da atividade. 

Informações e recursos adicionais (se houver): Proposta de lista de itens: altura, ângulo ao 

centro, ângulo ao centro, simetria de um ângulo, rotação, simetria de pontos, perímetro. 

Correlação / Interdisciplinaridade: Arte; Física 
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Estrutura da lição: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução - Dizer aos alunos que primeiro repetiremos 
alguns conceitos importantes da geometria 
plana. 
 
- Vamos repeti-lo usando o Pictionary. 
 
- Explicar as regras do Pictionary: Os membros 
de cada grupo se revezam na escolha de cartas 
do baralho colocados num quadro negro em 
menos de 30 segundos. Outros membros do 
mesmo grupo adivinham o item desenhado. Se 
adivinhar corretamente, o grupo leva um ponto. 
No caso de o aluno não saber desenhar um item 
ou desenhar um item errado, o grupo recebe um 
ponto negativo. Num tempo, o grupo pode 
adivinhar corretamente mais de um item. 
 
- Divida a turma em três grupos. 
 
- Segue o curso do jogo. 
 
- Depois que o jogo terminar, o professor diz 
quem tem mais pontos, ou seja, quem é o 
vencedor. 
 
- Diz aos alunos que o título da lição é os 
poliedros 
 

 Saudação 
 

 Perguntas 
sobre regras 
do Pictionary 

 
 

  Iniciar o jogo 
 
  Escrever um 

título no 
caderno 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

2. Parte do 
núcleo 

-Apresentar aos alunos os conceitos básicos 
de poliedros: o que é poliedro, pontes, 
diagonais planas e espaciais ... 
- Introduzir os alunos no conceito de prisma. 
- O método de descoberta para tipos de 
prismas. 
 

 Resolvendo 
exemplos 
 

 Resolvendo 
exercícios 

 
 
 

30 min. 

3. Parte Final: 
Reflexão e 
avaliação  

- Reprodução de termos-chave processados. 
- Perguntar aos alunos se eles gostaram da 
repetição introdutória (Pictionary) 
- Avaliar o melhor grupo da repetição 
introdutória. 

 Responder às 
perguntas dos 
professores 

 
 Avaliá-los 

 
 

 
 

5 min. 
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Materiais: 
 
Cartões do Pictionary 
 
 

TRIÂNGULO TRAPÉZIO RETÂNGULO 

QUADRADO HEXÁGONO QUADRILÁTERO 

CÍRCULO ÂNGULO AO CENTRO PENTÁGONO 

ÂNGULO OBTUSO BISSETRIZ DO SEGMENTO DE RETA MEDIANA 
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Plano de Aula de Matemática: Taboo de Geometria Analítica 
 

Nome da aula: Taboo de Geometria Analítica 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Reta, círculo, parábola 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: 11.º ano,  16/17 anos 

Duração: 2 horas (2 aulas) pelo menos 

Objetivo geral: consolidar o conhecimento da geometria analítica 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: os alunos avaliarão os seus conhecimentos de geometria analítica. 

Eles aprenderão novas estratégias para resolver exercícios. 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolver capacidades de análise, melhora 

o processo de resolução de problemas. 

Métodos / Tipos de atividades: exercício; trabalho em grupos. 

Materiais didáticos: Taboo de Postais Especial 

Informações e recursos adicionais: Apêndice do taboo da geometria analítica 

 
Estrutura da aula: 

 
Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução  1ª aula: apresentar a atividade. 
Mostrar os cartões do tabu e 
exemplos da atividade. 

 1ª aula: interação 
com o professor; 
perguntas sobre as 
regras do taboo 

10 min. 

2.Parte do 
núcleo 

 1ª aula: dividir a turma em 
grupos. Fornecer  aos grupos as 
cartas do Taboo 

 1ª aula: comece a 
praticar com as 
Cartas do Taboo  

20 min. 

3.Prática Guiada  1ª aula: peça ao aluno para 
mostrar a sua estratégia. 

 1ª aula: compare e 
discuta estratégias. 

30 min. 

4.Prática 
independente 

 2ª aula: peça aos alunos para 
construírem um Taboo 
especifico. 

 2ª aula: lidar com 
os Taboos de 
outros grupos 

40 min. 

5.Reflexão e 
avaliação 

 2ª aula: analise as várias 
estratégias. Teste-os 

 Avalia-los 

 2ª aula: analise as 
várias estratégias. 
Teste-os 

 Avalia-los 

20 min. 
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Taboo Cartas 

 

1)  OBJETIVO: encontrar a distância de um ponto P(xp,yp) a uma reta r: ax + by + c = 0 

TABOO: não usar a fórmula 𝑑𝑑(𝐴𝐴, 𝑟𝑟) = �𝑎𝑎𝑥𝑥𝑝𝑝+𝑏𝑏𝑦𝑦𝑝𝑝+𝑐𝑐�
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

 

 

2)  OBJETIVO: encontrar o ponto de intersecção de 2 retas r: ax + by + c = 0 e s: a’ x + b’y 

+ c’ = 0 

TABOO: não usar o método de substituição 

 

3)  OBJETIVO: descubrir se a reta r: ax + by + c = 0 é tangente ao círculo Γ: x2 + y2 + ax + 

by + c = 0 

TABOO: não resolver nenhum sistema de equações. 

 

4)  OBJETIVO: encontrar as coordenadas do vértice de uma parábola y  = ax2 + bx + c. 

TABOO: não usar a fórmula que envolve ∆ = b2 − 4ac 
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Plano de Aula de Matemática: O PI 
 

Nome da aula: O PI 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: O valor de  PI 

Tipo de aula: Aula para exercício prático 

Nível / Grau: 10º ano 

Duração: 60 min 

Objetivo geral: Criar um copo numa impressora 3D com centenas de casas decimais após a 

vírgula 

Objetivos: Os alunos devem praticar exercícios que determinam o valor do PI, como determinar a 

razão entre o perímetro e o diâmetro de uma moeda e uma roda. Eles verificarão que 

independentemente de diversos valores de raios se chega sempre ao mesmo resultado 

Métodos / Tipos de atividades: Exercício prático 

Materiais didáticos: papel, caneta, calculadora e impressora 3D 

Requisitos / recursos / configurações (se houver): conhecimento da fórmula da circunferência e 

de um círculo e resultados matemáticos; Domínio de novas tecnologias (impressora 3D). 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Cria dinamismo, maior movimento, interação e 

dinâmica entre os alunos; dificuldades na programação da impressão do copo, e alguns problemas 

que podem surgir 

Informações e recursos adicionais (se houver): O mistério matemático que envolve o PI não é 

saber qual é a última casa desse número e que pode ser representada com várias casas após a 

vírgula; os alunos devem ter conhecimentos de informática para colocar a impressora 3D em 

funcionamento 

Correlação / Interdisciplinaridade: Eletrónica 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos ausentes 
 Avaliar os trabalhos de casa  

 Saudação 
 Apresentação dos 

trabalhos de casa 

5 min. 

1. Abertura e 
introdução da 
aula 

 Introduzir o plano de sessão  Ouça atentamente o 
que se pretende com o 
plano de sessão 

5 min. 

2.Parte do 
núcleo 

 O professor inicia a atividade 
com alguns exercícios que 
permitem determinar o valor de 
PI 

 Atividade com alguns 
exercícios que 
permitem determinar 
o valor do PI 

20 min. 

3. Encerramento 
da aula 

 Em seguida, e com a ajuda do 
professor de eletrônica 
programar a impressora 3D; 

 Orientação de toda atividade 
pelos professores para que não 
haja erros 

 Os alunos 
programarão a 
impressora 3D para 
imprimir o copo com 
o valor do PI. 

25 min. 

4.Reflexão e 
avaliação 

 Os professores ajudam os 
alunos a atingir o objetivo 
pretendido e avaliar seu 
desempenho 

 Analisar o resultado 
obtido 

5 min. 
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Plano de Aula de Matemática: XO 
 

Nome da aula: XO 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Equação trigonométrica 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: 9.º ano 

Duração: 45 min 

Objetivo geral: Método para reunir feedback sobre o conhecimento dos alunos num determinado 

campo 

Objetivos:  

 Perspectiva de aprendizagem:  Após esta aula, os alunos serão capazes de resolver a 

equação trigonométrica. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências desenvolvendo capacidades de análise, 

síntese e comparação 

Métodos / Tipos de atividades: exercício, trabalho em pares 

Materiais didáticos: folha de cálculo (tabela XO e 10 tarefas) 

Informações e recursos adicionais (se houver): preparar a folha de cálculo e pares de alunos no 

mesmo nível de conhecimento 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Defina mais de um jogo por par, caso eles 

terminem mais cedo 
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Estrutura da lição: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução  Apresentar o jogo XO: Divida os 
alunos em pares. Cada par recebe 
uma folha de cálculo, que considera 
a tabela XO e 5 tarefas para cada 
aluno. O aluno X recebe os 
resultados da tarefa do aluno O 
para verificar a exatidão. Cada 
aluno resolve as tarefas 
aleatoriamente, se resolvido 
corretamente, o aluno pode colocar 
o seu sinal na mesa; se resolvido 
erroneamente, o aluno não pode 
colocar o seu sinal na mesa e o 
outro jogador faz a jogada. O jogo 
continua até que um aluno receba 
três de seus sinais seguidos. 
Mostrar um exemplo da atividade. 

 Dizer aos alunos que o título da 
aula é equações trigonométricas. 

 Perguntas sobre as 
regras do XO 
 

 Interação com o 
professor 
enquanto mostra 
exemplos. 

 
 Escrever um título 

no caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

2. Parte do 
Núcleo 

 Explicar o que são equações 
trigonométricas num exemplo. 

 Divide a folha de cálculo com as 
equações trigonométricas que os 
estudantes precisam resolver. 

 Ajudar os estudantes e verificar se 
fizerem algo errado. 

 
 

 
 Resolver as 

equações da folha 
de cálculo 

 
 
 
 
 

20 min 

3. Refleção e 
avaliação 
 

 Analisar a folha de cálculo, 
discussão. 

 

 Cada aluno deve 
desenhar um 
sorriso que 
descreva como ele 
gostou da 
atividade 
introdutória. 

 
 

10 min. 
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Materiais 
 Folha de cálculo 

 

     

     

     

     

     

 

Estudante X Estudante O 

cos 𝑥𝑥 =
√3
2

 sin 𝑥𝑥 =
√2
2

 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 − √3 = 0 cos 4𝑥𝑥 =
1
2

 

sin
1
2
𝑥𝑥 = −

√2
2

 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 −
√3
3

= 0 

3𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 �2𝑥𝑥 −
𝜋𝜋
3
� = −3 cos �4𝑥𝑥 +

𝜋𝜋
6
� = −

√3
2

 

sin �2𝑥𝑥 +
𝜋𝜋

45
� =

√3
2

 −5𝑡𝑡𝑡𝑡 �0.5𝑥𝑥 +
3𝜋𝜋
7
� = 5 

 

 Resultados das equações: 
 

Estudante X Estudante O 
𝑥𝑥1 =

𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
3𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
6

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
11𝜋𝜋

6
+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 = −
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
5𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
7𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
3

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 =
𝜋𝜋
4

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
13𝜋𝜋
24

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
37𝜋𝜋
14

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
7𝜋𝜋
25

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
29𝜋𝜋
90

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 
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Plano de Aula de Matemática: Etapas Mentais Trigonométricas 
 

Nome da aula: Etapas Mentais Trigonométricas 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Trigonometria 

Tipo de aula: Aula de Avaliação 

Nível / Grau: 12.º ano, idade 17/18 

Duração: 60 minutos pelo menos 

Objetivo geral: assimilar dados e fórmulas de trigonometria 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: os alunos avaliarão o conhecimento da trigonometria. 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: melhorar a memorização. Atingir um método 

de aprendizagem pessoal. 

Métodos / Tipos de atividades: discussão; trabalhar em grupos. 

Correlação / Interdisciplinaridade: pode ser usado com qualquer assunto envolvendo fórmulas 

e dados 

 
 

Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 
1. Introdução 

 
 Apresentar a atividade. 

Liste os  princípios 
trigonométricos, 
fórmulas, dados. 

 5 min. 

2. Parte do 
núcleo 

 

 Divida a turma em 
grupos. Mostre alguns 
mnemónicos 

 Comece a discutir sobre 
a maneira pessoal de 
memorizar. 

15 min. 

3.Prática 
Independente 

  Compare os diferentes 
estilos de aprendizagem. 
Otimizar a 
memorização. 

15 min. 

4.Reflexão e 
avaliação 

 Discussão, reflexão, 
avaliação. 

 Cada grupo apresenta a 
sua contribuição. 
Discussão, reflexão, 
avaliação a seguir. 

25 min. 
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Plano de Aula de Matemática: Gráficos de barras e gráficos circulares 
 

Nome da aula: Gráficos de barras e gráficos circulares 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Analise e exiba dados usando gráficos de barra e gráficos circulares 

Tipo de aula: Aula para ensinar novos materiais 

Nível / Grau: Escola secundária 

Duração: 2 horas 

Objetivo geral: Desenvolver competências para entender a diferença entre gráficos de barras e 

gráficos circulares. Garanta que os alunos também saibam qual método é mais fácil de usar para 

dados específicos. 

Objetivos:  

 Perspectiva de aprendizagem: Após esta aula, os alunos entenderão como e com quais 

dados usar gráficos de barra e gráficos circulares 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências: Sintetizar informações de uma 

variedade de fontes, desenvolvendo análises, melhorando o processo de resolução de 

problemas, trabalhando sob pressão, desenvolvendo a criatividade. 

Métodos / Tipos de atividades: exercício; trabalho em grupos 

Materiais didáticos:  

 Dois gráficos diferentes para cada grupo (um com dados fornecidos e o segundo vazio) 

 Gráfico com exemplo - os alunos devem apresentar suas respostas 

 Gráfico em branco - os alunos têm que escrever a pergunta, possíveis respostas e 

apresentar todos os dados no gráfico 

Informações e recursos adicionais (se houver): Os alunos irão sentar-se em dois grupos em 

mesas redondas 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Seria interessante dar a cada grupo um exemplo 

do outro grupo para que eles também possam selecionar qual o gráfico é para eles e qual é para o 

outro grupo. Devido a isso, eles já aprenderão os dois métodos para apresentar os dados, mas 

focalizaram no que foram atribuídos. 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos ausentes 

 Saudação 
 Apresentação do 

trabalho de casa 

10 min. 

1. Introdução 
 

 1ª aula: apresentar o tópico, 
pequena introdução à aula. 
Mostrar alguns exemplos de 
tópicos específicos - gráficos 

 Interação - perguntas 
sobre novos tópicos 
e exemplos 

15 min. 

2. Parte do 
núcleo 

 

 1ª aula: dividir a turma em dois 
grupos ou mais. Mínimo 8 - 
máximo 10 pessoas em um grupo. 
Importante ter grupos 
responsáveis pelo gráfico de barras 
e gráfico circular. 

 Aula: começar a 
participar e fazer 
grupos 

5 min. 

3. Prática 
guiada 
 

 1ª aula: peça aos alunos para 
colocar dados em um gráfico 
adequado e peça para criar um 
extra com os dados que eles criam 
entre si. (todos precisam de dar a 
sua opinião). Informe aos alunos 
que eles irão partilhar as sua 
conclusões na próxima aula. Ajude 
os alunos com conselhos gerais, 
mas não resolva o problema dando 
uma resposta exata. 

 Crie um gráfico com 
dados fornecidos e 
um extra com novos 
dados criados por 
eles. 

30 min. 

4. Prática 
independente 

 

- 2ª aula: peça aos alunos que partilhem os 
trabalhos e peça para explicar o seu 
exemplo ao outro grupo. Corrija se os 
dados estiverem errados ou a explicação 
não estiver correta. 

 Partilhe o seu 
trabalho, explique 
seu exemplo, faça 
perguntas 

30 min. 

5. Reflexão e 
avaliação  

 2ª aula: analise os vários 
exemplos, perguntas e 
comentários de ambos os grupos. 
Avalie e dê dicas para a próxima 
atividade. 

 Todos juntos criam 
dois exemplos 
diferentes (por 
exemplo, plano de 
férias) 

20 min. 
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GRUPO DOS GRÁFICOS DE BARRA: 
1) Pergunte às pessoas do grupo sobre a sua cor favorita e crie um gráfico de barras 

 
2) Crie uma pergunta e respostas possíveis, reuna informações de todos os alunos 
do seu grupo e apresentar os dados no gráfico de barras. 
Possíveis perguntas que pode usar ou criar as suas próprias: 
Ø Pizza favorita 
Ø Desporto favorito 
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Ø Quantas vezes  foi ao estrangeiro nos últimos 1 ou 2 anos
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GRUPOS DE GRÁFICOS CIRCULARES 
 
1) Como  chegas à escola? Cada um de vocês, por favor, escolha apenas uma resposta. Soma e 
marca 
todas as respostas juntas e presentes no gráfico circular. 
v Táxi 
v Carro com os pais 
v De autocarro 
v A pé 
v Bicicleta 

 
 
2) Crie uma pergunta e respostas possíveis, reuna informações de todos os alunos 
do seu grupo e apresentar dados no gráfico de pizza. 
Possíveis perguntas que pode usar ou criar as suas próprias: 
Ø Pizza favorita 
Ø Desporto favorito 
Ø Quantas vezes foi para o estrangeiro 
Ø Cor favorita 
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Plano de Aula de Matemática: O mundo com e sem Matemática 
 

Nome da aula: O mundo com e sem Matemática 
Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: A importância da Matemática na vida quotidiana 

Tipo de aula: Trabalho de pesquisa 

Nível / Grau: 10º ano 

Duração: 60 minutos 

Objetivo geral: Através da apresentação de uma imagem fornecida pelo professor, os alunos 

devem interiorizar a importância da matemática no desenvolvimento da sociedade. 

Objetivos: Identificar em situações de vida a importância e aplicação da matemática e 

consciencializar os alunos de que a matemática desempenha um papel fundamental na sociedade, 

desde uma simples aquisição de um produto até as situações mais complexas da vida quotidiana. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho de pesquisa 

Materiais didáticos: Computador 

 

Informações e recursos adicionais (se houver): Informações importantes sobre o assunto. No 

universo tudo é baseado na Matemática: do pensamento, das artes, das ciências, da natureza e da 

vida; prática em novas tecnologias. 
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Dicas e recomendações úteis para o professor: O uso de novas tecnologias para realizar um 

trabalho de pesquisa é sempre bom para o interesse do aluno, ganhando mais autonomia; Cada 

aluno tem sua individualidade no entanto o ritmo nem sempre é o mesmo. No caso de ser um 

grupo grande, é difícil trabalhar com o uso de computadores 

Correlação / Interdisciplinaridade: Escrita e gramática 

 
 

Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos ausentes 
 Avaliar o trabalho de casa  

 Saudação 
 Apresentação do 

trabalho de casa 

5 min. 

1. Abertura e 
introdução da 
aula 

 O professor inicia a atividade 
apresentando uma imagem 
sobre o mundo com e sem 
matemática; 

 Ouvir com atenção o 
objetivo da aula 

5 min. 

2. Parte do 
núcleo 

 O professor dará algumas dicas 
sobre a aplicação da 
matemática, nomeadamente de 
áreas e volumes de certos 
objetos; 

 Os alunos irão realizar 
um trabalho de 
pesquisa sobre a 
aplicação de situações 
concretas de 
matemática; 

30 min. 

3. Encerramento 
da aula 

 O professor avalia o 
desempenho e interesse 
expressos pelos alunos 

 Os alunos devem 
apresentar as suas 
descobertas para o 
resto da turma. 

10 min. 

4. Reflexão e 
avaliação 

 No final da atividade, preparar 
uma síntese para ver se os 
alunos entenderam o que foi 
pretendido; 

 Os alunos devem ser 
capazes de identificar 
e valorizar o uso da 
matemática na vida 
real 

10 min. 
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Plano de Aula de Matemática: Vai e Volta 
 

Nome da aula: Vai e Volta 

Assunto: Ciência 

Tema/Tópico: Conceitos básicos da ciência 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: Ensino Secundário 

Duração: 30 min. 

Objetivo geral: Resolver equações matemáticas. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: compreensão dos conceitos; 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: A técnica permite que os alunos expliquem um 

conceito ou ideia e partilhem os seus pensamentos com um colega. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho em pares 

Informações e recursos adicionais (se houver): Papel e caneta. 

Dicas e recomendações úteis para o professor: O professor deve pedir aos alunos que analisem ou 

discutam sobre um conceito com evidências para respaldar sua visão. 

 
 

Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução  Apresentar as regras da 
atividade. 

 Os alunos participam 
ativamente da discussão. 2 min. 

 2. Parte do 
Núcleo 

 O professor deve pedir 
aos alunos que analisem 
ou discutam um conceito 
com evidências. 

 
 Os professores auxiliam 

os alunos consultam-nos 
nos temas debatidos. 

 O parceiro A explica ao seu 
parceiro um problema, 
processo, conceito, etc., 
atribuído pelo professor. 

 O parceiro B anota a 
explicação do seu parceiro. 

 O Parceiro A verifica a 
exatidão do pedido do 
Parceiro B, garantindo que o 
Parceiro B tenha captado a 
sua explicação corretamente e 
que ambos concordem com a 
resposta. 

 Os alunos invertem os papéis 
com outro problema, 

28 min. 
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processo, conceito, etc., para 
que o Parceiro B tenha a 
oportunidade de se explicar 
verbalmente. O parceiro A 
regista a explicação e o 
parceiro B verifica a precisão. 
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Plano de Aula de Matemática: Jogos de Gator 
 

Nome da aula: Jogos de Gator 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Conceitos básicos de matemática 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: Escola Básica ou Secundária 

Duração: 40 min. 

Objetivo geral: Incentive os alunos a aprenderem os conceitos básicos de matemática. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: com esta aula os alunos irão consolidar os seus conhecimentos em 

matemática; 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvimento na atenção aos detalhes. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho de grupo  

Informações e recursos adicionais (se houver): Cartões numéricos impressos, papel, ferramentas 

de escrita, quadro branco, marcador. 

Dicas e recomendações úteis para o professor: O professor deve selecionar as operações de 

matemática que ele quer  praticar com seus alunos. Ele deve decidir quais números serão incluídos 

no jogo de prática. Isso pode depender da idade dos alunos e do nível da sua competência em 

matemática. 

 

Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução 

 Apresentar as 
regras da atividade. 
Mostre um 
exemplo da 
atividade. 

 Os alunos participam 
ativamente da discussão. 5 min. 

2. Parte do núcleo 
 
Dividir os alunos em 
grupos. 
 
Trabalho em grupos. 

 O professor 
imprimirá os 
cartões numéricos 
para os números 
que ele deseja 
incluir no jogo. 
 

 As cartas serão 
embaralhadas e 
colocadas na pilha 

 Os alunos serão divididos em 
grupos de 3 a 6 alunos para cada 
grupo, com habilidades 
individuais e níveis de 
competências matemáticas em 
mente. 

 Cada aluno pegará numa carta 
do topo da pilha e a mostrará na 
frente delas. 

20 min. 
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de compras no 
centro do grupo. 

 À medida que o jogo continua, 
os cartões desenhados formarão 
a pilha do aluno. 

 Quando cada aluno tiver uma 
carta visível à sua frente, o jogo 
começa. Os alunos pensam no 
resultado de adicionar, subtrair, 
multiplicar e dividir os dois 
números no cartão. 

 Quando os alunos têm várias 
soluções possíveis, começam a 
examinar os cartões dos outros 
alunos e calculam as soluções 
em outros cartões para encontrar 
uma correspondência com a 
solução do cartão. 

 A solução deve corresponder, 
mas a operação para determinar 
a solução não precisa 
corresponder. 

3. Encerramento de 
uma lição 

 O jogo termina 
quando o professor 
pede tempo ou 
quando a pilha de 
compras está vazia. 

 Uma vez que o tempo é 
chamado ou todos os cartões de 
pilha são usados, cada aluno 
conta as suas cartas. 

 O aluno com mais cartas na sua 
pilha ganha o jogo. 

5 min. 

4. Reflexão e 
avaliação 

 O professor pede 
que toda a turma 
resuma a atividade. 

 10 min. 
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Plano de Aula de Matemática: Conceito Matemático “Twister” 
 

Nome da aula: Conceito Matemático “Twister” 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Conceitos básicos de matemática 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: Escola secundária 

Duração: 30 min. 

Objetivo geral: Incentivar os alunos a aprenderem os conceitos básicos de matemática. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: impulsiona o uso da matemática mental; 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvimento em atenção e compreensão. 

Métodos / Tipos de atividades: Mínimo de 3 estudantes por jogo 

Informações e recursos adicionais (se houver): Um set de Twister, cartas de baralho ou flashcards 

numéricos, adesivos de velcro ou fita, coloque seções de Velcro nas costas das cartas de baralho (ou 

cartas de números), e coloque Velcro nos pontos de Twister, garantindo que qualquer carta fique em 

qualquer lugar . 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Os conceitos de matemática podem atender a uma 

ou mais de uma operação matemática. Dependeria do conhecimento e das competências dos alunos. 

 
 

Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução 

 Apresentar as regras 
da atividade. 
Mostrar um exemplo 
da atividade. 

 Os alunos participam ativamente 
da discussão. 5 min. 

2. Parte do núcleo 
Dividir os alunos 
em grupos. 
Trabalhar em 
grupos. 

 O professor 
seleciona um aluno 
para se tornar o 
árbitro. 

 Para cada versão do 
jogo, o professor 
escolherá um 
“número base” que 
será usado em cada 
turno. 

 O árbitro irá sacudir a agulha ou, 
neste caso, girar o lápis. 

 Onde quer que a face afiada do 
lápis pare, o árbitro chamará a cor 
e a parte do corpo para os alunos, 
por exemplo - pé esquerdo a 
verde. Antes de todos os alunos 
se mudarem para seus respectivos 
círculos, cada um verá o facto de 
matemática no círculo. Eles vão 

25 min. 
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 Escreva um número 
em cada uma das 
posições no spinner. 

 
 Escreva as respostas 

nos círculos de 
matemática 

chamar o alfabeto no cartão e dar 
a resposta ao seu facto de 
matemática. O árbitro entregará 
os cartões alfabéticos 
correspondentes e verificará se as 
respostas dadas pelos alunos 
estão corretas ou não. 

 Um aluno só pode mover-se no 
círculo colorido se a resposta dele 
estiver correta, senão ele 
permanecerá onde está até o 
próximo turno. O vencedor deste 
turno se tornará o árbitro para o 
próximo. 

 Se a mão de um aluno que já foi 
chamado já estiver colocada na 
cor exposta, o aluno deve passar 
para outro círculo da mesma cor, 
depois de resolver a equação. 

 Nunca pode haver mais de uma 
mão ou pé num único círculo. Se 
tal situação ocorrer quando dois 
alunos alcançarem o mesmo 
círculo, o árbitro deve decidir 
qual aluno conseguirá ficar no 
círculo e qual procurará outro. 
Isso pode ser feito pelo árbitro 
jogando algumas equações 
matemáticas neles e quem 
responder mais, conseguirá ficar. 

 

 

 

 

Cartões de conceitos de matemática 
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Placa do Twister 

  



                                                                     
                                                               

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação [documento] não constitui um endosso do conteúdo que reflicta apenas as opiniões 
dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas. 

Plano de Aula de Matemática: Problema num minuto 
 

Nome da aula: Problema num minuto 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Conceitos básicos de matemática 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: Escola Básica ou Secundária 

Duração: 25 min. 

Objetivo geral: Verificar a compreensão da aula. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: com estas aulas, os professores podem avaliar a compreensão da aula 

por parte dos alunos; 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvimento em atenção e compreensão. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalhar em grupos. 

Informações e recursos adicionais (se houver): Papel, ferramentas de escrita, quadro branco, 

marcador. 

Dicas e recomendações úteis para o professor: O professor deve fornecer aos alunos uma 

declaração relevante para o tópico atual. 
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Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução 
 Apresentar as regras da 

atividade. Mostrar um 
exemplo da atividade. 

 Os alunos participam 
ativamente da 
discussão. 

5 min. 

2. Parte do núcleo 
Dividir os alunos em 
grupos. 
Trabalhar em grupos. 

 O professor fornece aos 
alunos uma pergunta, 
problema ou aviso 
relacionado ao material 
da aula 

 
 O professor dá aos 

alunos um tempo 
definido para discutir - 
alguns pontos exigirão 
mais de um minuto! 

 Os alunos trabalham 
em grupos de dois a 
três para resolver o 
problema ou responder 
à pergunta. 

 
 Quando os membros do 

grupo tiverem 
concordado com uma 
resposta ou resposta ao 
problema, eles o 
registarão numa grande 
nota ou pedaço de 
papel, e  colocam-no na 
mesma área da sala de 
aula. 

10 min. 

3. Encerramento da 
aula 

 Comparar as explicações 
em ambos os lados do 
tabuleiro. 

 Depois de todos os 
grupos apresentarem as 
suas respostas, discuta 
as respostas. 

5 min. 

4. Reflexão e 
avaliação 

 Procure por erros de 
pensamento e mal-
entendidos e corrija-os 
conforme necessário. 

 Os alunos podem ser 
solicitados para 
defender sua opinião 
com exemplos no seu 
diário de conteúdo. 

5 min. 
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Plano de Aula de Matemática: Jogo de Matemática Trashketball 
 

Nome da aula: Jogo de Matemática Trashketball 

Assunto: Matemática 

Tema/Tópico: Conceitos básicos de matemática 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: Escola Básica ou Secundária 

Duração: 30 minutos 

Objetivo geral: Resolver equações matemáticas. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizagem: impulsiona o uso da matemática mental; 

- Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvimento em atenção e compreensão. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalho de grupo 

Informações e recursos adicionais (se houver): Lata de lixo ou um balde, as bolas de lixo: uma 

bola de borracha ou uma bola anti stress. Um para cada equipa. Apagar as placas e marcadores num 

caderno e uma caneta para cada equipa. Flashcards ou um conjunto de perguntas. 

Dicas e recomendações úteis para o professor: O professor deve preparar os cartões para o jogo de 

matemática trashketball de antemão. Esses cartões  devem conter perguntas ou informações para os 

alunos reverem durante o jogo. Ele também pode criar equipas ou atribuir números aleatórios a todos 

e chamá-los para fora. Outra maneira é selecionar alguns alunos como capitães da equipa e pedir que 

escolham seus colegas de equipa. 
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Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

1. Introdução 

 Apresentar as regras 
da atividade. Mostre 
um exemplo da 
atividade. 

 Os alunos participam 
ativamente da discussão. 5 min. 

2. Parte do núcleo 

 O professor preparará 
o cesto ou a lata de 
lixo a uma certa 
distância e desenhará 
uma linha de onde o 
lançamento deve ser 
feito. 

 
 Inicia o jogo fazendo 

uma pergunta para a 
primeira equipa. 

 Se a equipa de alunos 
responder corretamente, o 
professor irá atribuir-lhes 
5 pontos. 

 Agora é a vez deles de 
lançar na trashketball. Os 
estudantes decidem entre 
si se querem atirar de 1, 2 
ou 3 pontos. As equipas 
podem conversar, discutir 
dentro de si, mas apenas 
um membro pode 
responder e lançar por 
rodada. Isso garante que 
todos tenham a hipotese de 
lançar. Se a equipa 1 
perder a vez, é hora de ir 
para a equipa 2 e fazer a 
pergunta. Se a trashketball 
parar dentro da lata de 
lixo, a equipa ganha os 
pontos de bónus. 

25 min. 
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Plano de Aula de Geografia: País de Cartões 
 

Nome da aula: País de Cartões 
Assunto: Geografia 

Tema/Tópico: Aprender locais de países da UE 

Tipo de aula: Aula mista (aula para exercício e aula para revisão) 

Nível / Grau: 13 a 14 anos 

Duração: aprox. 50 min. 

Objetivo geral: Consolidar o conhecimento dos alunos sobre a localização dos países europeus no 

mapa, garantindo a sua capacidade de localizá-los num mapa físico. Garantir que os alunos também 

conheçam as capitais dos países europeus. 

Objetivos:  

 Perspectiva de aprendizagem: após esta sessão, os alunos terão habilidades para localizar os 

países europeus num mapa físico e poderão indicar a capital desses países. Eles terão um 

melhor conhecimento do mundo que os rodeia. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvimento de atenção; 

desenvolvimento de memória; desenvolvimento de análise e leitura de mapas; Trabalhar sob 

pressão. 

Métodos / Tipos de atividades: Exercício em grupos 

Materiais didáticos: Cartas com três partes: 

 Parte superior: nome do país; nome da cidade capital (em branco) 

 Parte média: parte do mapa europeu em que os alunos terão de pintar o país que estão a estudar 

nesse cartão. 

 Parte inferior: os alunos terão de anotar todos os países vizinhos com fronteiras diretas com o 

país do cartão 

Informações e recursos adicionais (se houver): Ter a sala dividida em diferentes mesas de grupo 

para que possam ver todas as cartas. 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Seria interessante dar a cada grupo cerca de 5-10 

cartões, para que eles possam completar o máximo que puderem. Devido a isso, seria melhor não 

entregar todos os países vizinhos ao mesmo grupo. 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte organizacional  Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 
 Avaliação do trabalho de casa 

 Saudação 
 Apresentar o 

trabalho de casa 

5 min. 

1.Abertura e 
introdução da aula 
-Explicação da 
atividade 
- Divisão de grupos 

 Explicação aos alunos sobre a 
atividade a ser executada. 
Divisão da turma em grupos, 
levando em consideração a 
metodologia de aprendizagem 
colaborativa (todos os grupos 
incluindo alunos mais 
competentes no tema e menos 
competentes no assunto). 

 Divisão nos 
grupos conforme 
explicado pelo 
professor 

5 min. 

2. Parte do núcleo 
-Preencher os cartões 

 Tente evitar dar pistas aos 
alunos. Auxiliar em qualquer 
questão relacionada à 
mecânica da atividade, mas 
não relacionada às 
informações que devem ser 
anotadas. 

 Preencher os 
cartões de país 
tentando 
preencher o maior 
número possível, 
mas sempre 
garantindo que as 
respostas estejam 
corretas. 

20 min. 

3.Encerramento da 
aula 
 Revisão dos 

cartões 
 Reflexão e 

avaliação 

 Rever os cartões dos grupos e 
verificar quantos eles 
acertaram. 

 Avaliar o conhecimento, 
dando 3 cartões individuais. 

 Rever os cartões 
com o professor e 
verificar quantos 
estavam certos. 

 Complete as 3 
últimas cartas 
individualmente. 

20 min. 
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Exemplo de cartão do país: Anexo 1 

Nome do país (a ser preenchido pelo professor): 

Capital do país: 

Por favor, colorir a localização física do país: 

 
 
 
 

 
 
Países vizinhos (aqueles países com fronteiras diretas com o cartão de país): 
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Plano de Aula de Geografia: Que influência temos no meio 
ambiente? 

 

Nome da aula: Que influência  temos no meio ambiente? 
Assunto: Geografia 

Tema/Tópico: Clima, poluição, proteção do meio ambiente 

Tipo de aula: Aula para o ensino de novos materiais 

Nível / Grau: Ensino secundário 

Duração: aprox. 50 min 

Objetivo geral: Consciencializar os alunos de que cada ser humano influencia de alguma forma o 

meio ambiente e o clima. 

Objetivos:   

 Perspectiva de aprendizagem 

Após esta aula, os alunos serão capazes de explicar como as atividades quotidianas 

influenciam o meio ambiente, listando as ações que levam à proteção do meio ambiente. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências 

Desenvolver o pensamento criativo e crítico, apresentando opiniões próprias, melhorando 

o trabalho em grupo. 

Métodos / Tipos de atividades:  

Discussão, observação, pensamento criativo, trabalho em grupo, debate. 

Materiais didáticos:  

Descrições dos 4 grupos, principais pressupostos do Protocolo de Quioto 

Informações e recursos adicionais (se houver): Depende dos materiais didáticos disponíveis. 

 
  



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação [documento] não constitui um endosso do conteúdo que reflicta apenas as 
opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas. 

                                                                     
                                                               

 

Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 

 Saudação 5 min. 

1. Abertura e 
introdução da 
lição 
 - chamar a 
atenção do aluno 

 O professor chama a atenção 
dos alunos fazendo uma 
pergunta. Os alunos são 
questionados sobre os 
problemas com o meio 
ambiente que recentemente 
tiveram origem na imprensa / 
TV / internet. Quais são os 
problemas de hoje? 

 Os alunos participam 
ativamente da 
discussão partilhando 
as suas observações 
sobre o tipo de questões 
relacionadas ao meio 
ambiente com as quais 
a humanidade está 
lidando hoje. 

5 min. 

2. Parte do núcleo 
 
 
 
- Dividir os alunos 
em grupos. 
 
 
 
 
-Discussão dos 
problemas locais 
com o meio 
ambiente 

 
 
 

-Reunião com o 
Ministro do Meio 
Ambiente 

 
 
 

-Preparar um 
plano de ação 

 O professor apresenta os 4 
grupos aos quais os alunos 
devem ser divididos: uma 
família morando numa casa; 
um diretor da escola local 
com um grupo de 
professores; empreendedor 
que trabalha no setor de 
transporte e  os seus 
empregados; um presidente 
da câmara de uma cidade e 
seus empregados. 
 

 O professor pede que todos os 
grupos  partilhem os seus 
comentários sobre o tipo de 
problemas com o ambiente 
que estão enfrentando com 
base nas suas funções. O 
professor anota os problemas 
comuns a todos os grupos. 

 
 O professor assume o papel 

de Ministro do Meio 
Ambiente, distribui o 
Protocolo de Quioto e pede 
aos representantes de todos 
os grupos que partilhem as 
suas ideias de como as 
suposições do Protocolo de 
Quioto podem ser alcançadas 
nos níveis locais. 
 

 O professor, atuando como 
Ministro do Meio Ambiente, 

 alunos, depois de se 
familiarizarem com 
cada grupo, escolhem o 
grupo voluntariamente 
ou são designados para 
grupos pelo professor. 
 

 Os alunos pensam 
sobre possíveis 
problemas ambientais 
que possam estar a 
enfrentar e os 
partilham-nos. 
 

 Os estudantes que 
atuam nos seus papéis 
estão a participar 
ativamente no debate. 
Os pontos que são 
contraditórios para 
alguns grupos, 
precisam ser discutidos 
e um acordo deve ser 
alcançado. 
 

 Os alunos trabalham 
nos seus grupos 
tentando pensar em 
ações que estão de 
acordo com o Protocolo 
de Quioto e poderiam 
ser implementadas nos 
seus ambientes locais 
dentro dos próximos 5 
anos. 

25 in. 
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pede a cada grupo que 
prepare um plano de ação de 
5 ideias principais que 
poderiam e deveriam ser 
implementadas nos próximos 
5 anos para proteger o meio 
ambiente. 

2.Encerramento da 
aula 
 
-Discussão 
resumida 
 

 O professor inicia uma 
discussão resumida sobre por 
que cada ser humano é 
responsável pelo meio 
ambiente e pede aos alunos 
que resumam seu trabalho. 

 Os estudantes encerram 
os novos 
conhecimentos 
adquiridos e sintetizam 
o material. 

5 min. 

3.Reflexão e 
avaliação 
 
-Conclusão da 
aula 
 

 O professor pede que toda a 
turma partilhe as ideias do 
que cada pessoa pode fazer de 
uma maneira diferente (a 
partir de agora) para 
minimizar o impacto no meio 
ambiente. 

 Os alunos partilham os 
seus conhecimentos e 
ideias para proteção do 
meio ambiente. 

5 min. 
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Plano de Aula de Biologia: ADN de borboleta 
 

Nome da aula: ADN de borboleta 
Assunto: Biologia 

Tema/Tópico: Dominância intermediária de ADN 

Tipo de aula: Aula de avaliação 

Nível / Grau: 16 anos 

Duração: aprox. 50 min. 

Objetivo geral: Consolidar o conhecimento da dominância intermediária do ADN; garantir o 

entendimento adequado de como descobrir o gene de um exemplo baseado em informações sobre 

vários cruzamentos de ADN 

Objetivos:   

 Perspectiva de aprendizagem: após esta sessão, os alunos terão mostrado a sua 

compreensão adequada da dominância intermediária; eles terão competências em 

descobrir como os cruzamentos de ADN podem resultar. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvendo atenção, 

desenvolvendo análises, desenvolvendo capacidades de comparação. 

Métodos / Tipos de atividades: Exercício, discussão. 

Materiais didáticos:  

Os alunos precisarão ter conhecimentos prévios sobre ADN, dominância concretamente 

intermediária e como ela funciona. É importante que eles entendam a diferença entre a 

dominância intermediária e a dominância regular explicada pela primeira vez ao ensinar o ADN 

(no qual há uma característica dominante e uma característica recessiva). Caso contrário, os 

alunos não poderão resolver adequadamente este exercício de avaliação. 

Informações e recursos adicionais (se houver): Exercício para dedução: 

Uma borboleta de asas cinzentas é cruzada com uma borboleta de asas negras e a prole obtida é 

formada por 116 borboletas de asas negras e 115 borboletas de asas cinzentas. Depois, a 

borboleta de asas cinzas cruza com uma borboleta de asas brancas, obtendo 93 borboletas de 

asas brancas e 94 borboletas de asas cinzentas. Depois do cruzamento indicar como são os 

geneses das borboletas cruzadas e os descendentes. 

Correlation/Interdisciplinarity: O ADN também está relacionado à química 
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Estrutura da aula: 
 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte organizacional  Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 

 Saudação 5 min. 

1. Abertura e introdução 
da aula 
 
Explicação da atividade 

 Explicar a atividade, formar 
os grupos, dar o exercício aos 
alunos. 

 Divisão em 
grupos, entender 
a atividade 

5 min. 

2. Parte do núcleo 
 
 
Resolução da atividade 
em grupos 

 Seria interessante que o 
professor não tenha ajudado, 
pois fará com que os alunos 
resolvam a atividade 
completamente por conta 
própria, permitindo que os 
professores avaliem o seu 
conhecimento real sobre o 
assunto. 

 Resolver a 
atividade 

20 min 

3.Encerramento da lição 
 
Apresentação de grupos 
Discussão de resultados 
 

 Avaliar os resultados obtidos 
de cada grupo. 

 Apresentar em 
grupos o que 
eles obtiveram 
como resultado. 

10 min 

4.Reflexão e avaliação 
 
Questionário sobre ADN 

 Forneça um breve 
questionário sobre o assunto. 
Para que a atividade seja 
eficaz, mais de 75% precisam 
passar. 

 Resolver o teste. 10 min. 
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SOLUÇÃO AO EXERCÍCIO DO DNA: 
 

 1. Esquema de descendência: 
 
 
 
 
 

 

1. Fenótipos 
 

Black-winged: BB 

Grey-winged (INTERMEDIATE): BW 

White-winged: WW 

 
 
 
 
2. Caixas de fenótipo 
 

a. Black-winged + grey-winged 
 

B B Possibilidade 

B BB BB 50% 

W BW BW 50% 

Borboleta de asas 
cinza + Borboleta de 

asas negras 

Tenha em mente que a cor cinza é uma combinação de 
preto e branco. Isso significa que, para ter essa cor de 
asa, provavelmente há uma combinação de preto e 
branco no ADN da borboleta. 
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b. Grey-winged + white-winged 
 

W W Possibilidades 

B BW BW 50% 

W WW WW 50% 

 

2. Esquema de fenótipos  
 
 

 

 
 
 

  

 BW+BB 

94 BW 93 WW 

 BW 

115 BW 116 BB 

Resultado final: O fenótipo cinza é uma combinação de preto e branco. Considerando a percentagem de 
resultados ao misturar os diferentes fenótipos é sempre em torno de 50% de cada possibilidade, pode-se concluir 
que tanto o preto quanto o branco são características dominantes no DNA da borboleta. Assim, há uma 
dominância intermediária (cinza). 
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Plano de Aula de Biologia: Como funciona o coração? 
 

Nome da aula: Como funciona o coração? 
Assunto: Biologia 

Tema/Tópico: Funções do coração, como é constituído, doenças 

Tipo de aula: Aula para o ensino de novos materiais 

Nível / Grau: Escola Básica ou Secundária 

Duração: aprox. 45 min. 

Objetivo geral:  Ensinar aos alunos como o coração é constituído, qual é a sua função, quais são 

as doenças ligadas a este órgão importante. 

Objetivos:   

  Perspectiva de aprendizagem 

Após esta aula, os alunos serão capazes de explicar como o coração é constituído, listar 

as suas principais funções e nomear doenças típicas do sistema circulatório. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências 

Desenvolver o pensamento analítico e observatório, melhorando as capacidades de 

síntese e comparação. 

Métodos / Tipos de atividades: Discussão, observação, experimentação 

Materiais didáticos: Modelos do coração (fotos / curtas-metragens / amostras de microscópio / 

apresentações) 

Informações e recursos adicionais (se houver): Depende dos materiais didáticos disponíveis. 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno 
Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos ausentes 

 Saudação 5 min. 

1. Abertura e 
introdução da 
aula 
 
- chamar a 
atenção do aluno 

 O professor chama a atenção 
dos alunos fazendo uma 
pergunta. Os alunos são 
questionados sobre a 
observação que podem 
mencionar enquanto estão a 
realizar atividades físicas, 
como jogar futebol, correr e 
assim por diante. O professor 
pede aos alunos que anotem as 
observações num papel. 

 Os alunos participam 
ativamente da 
discussão partilhando 
as suas observações 
sobre o tipo de efeito 
que a atividade física 
exerce sobre os seus 
corpos. 

5 min. 

2. Parte do 
núcleo 
- Apresentação 
das funções do 
coração. 

 
- Experiência: 
como o coração 
é constituído? 
 
- Experiência: 
qual é a 
frequência 
cardíaca? 
 
- Experiência: 
doenças do 
aparelho 
circulatório 
 
- Discussão: 
como manter o 
coração em boa 
forma 

 O professor inicia uma 
discussão sobre as funções do 
coração. Para este propósito, 
um filme curto / apresentação / 
quadros ou modelos podem ser 
usados. 

 O professor divide a classe em 
alguns grupos e distribui o 
modelo do coração juntamente 
com os adesivos com nomes 
das partes principais do 
coração (átrio esquerdo / 
direito, ventrículo esquerdo / 
direito, válvula aórtica, válvula 
mitral e assim por diante). 

 O professor explica o conceito 
da frequência cardíaca e como 
ela muda com a idade. O 
professor pede que os alunos 
meçam a frequência cardíaca 
em pares e forneçam a menor e 
a mais alta frequência cardíaca 
observada em cada grupo. O 
professor explica quais são os 
fatores que influenciam a 
frequência cardíaca. 

 O professor realiza uma 
experiência que visualiza 
como o sangue é bloqueado se 
os vasos sanguíneos não forem 
totalmente permeáveis. 

 O professor inicia a discussão 
sobre um estilo de vida 
saudável, fazendo uma 

 Os alunos participam 
ativamente da 
apresentação e são 
convidados para 
partilhar  os seus 
pensamentos sobre as 
funções do coração. 

 Os alunos, enquanto 
ouvem a apresentação 
de como o coração é 
constituído, são 
solicitados a fixar nos 
seus grupos os 
adesivos 
correspondentes no 
modelo do coração. 

 Os alunos medem a 
sua frequência 
cardíaca em 
batimentos por 
minuto e partilham as 
suas leituras com 
outros alunos. 

 Os alunos observam a 
experiência e 
partilham as suas 
observações sobre o 
impacto do fluxo 
sangüíneo reduzido. 

 Os alunos partilham 
os seus 
conhecimentos do 
ambiente mais 
próximo. 

25 in. 
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pergunta sobre o que as 
pessoas devem fazer para se 
manter em boa forma. 

3- Encerramento 
da aula 
Discussão 
resumida 

 O professor inicia uma 
discussão resumida sobre por 
que o coração é uma parte 
muito importante do corpo 
humano. 

 Os estudantes 
encerram os novos 
conhecimentos 
adquiridos e 
sintetizam o material. 

5 min. 

4- Reflexão e 
avaliação 
Conclusão da 
lição 

 O professor pede a toda a 
turma que liste 5 funções mais 
importantes do coração e 5 
dicas para mantê-lo em boa 
forma. 

 Os alunos partilham 
os seus 
conhecimentos e o 
resultado da  sua 
discussão comum é 
anotado num quadro  

5 min. 
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Plano de Aula de Física: Experiência de andar a pé na água  
 

Nome da aula: Experiência de andar a pé na água 
Assunto: Física 

Tema/Tópico: Aprender sobre experiências e materiais absorventes 

Tipo de aula: Aula de exercício e prática 

Nível / Grau: Ensino Secundário 

Duração: 1 hora / 2 horas, se possível, sem intervalo entre as aulas 

Objetivo geral: Consolidar o conhecimento de diferentes materiais e possibilidade de absorver 

água. Para fornecer informações básicas para entender que tipo de materiais pode e que não pode 

absorver água. 

Objetivos:   

 Perspectiva de aprendizagem:  Após esta aula, os alunos entenderão porque o papel 

pode absorver água e que outros materiais não conseguem. Os alunos ganharão certos 

conhecimentos relacionados a diferentes materiais de fibra. 

  Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolver precisão, atenção, 

imaginação, análise de materiais e propriedades específicas. 

Métodos / Tipos de atividades: Trabalhar em grupos ou pares 

Materiais didáticos: 

Os alunos usarão copos plásticos, água e materiais para colorir. 

Instrução: 

1) Coloque sete copos lado a lado. Encha todos os copos com água. Número de todos os copos: 

para o copo número 1 e 7 adicionar uma generosa quantidade de coloração vermelha, copo 

número 2 amarelo, copo número 4 azul. O resto dos copos ficam apenas com água. 

2) Dobre uma toalha de papel ao meio longitudinalmente e novamente para que ela caiba no 

pescoço do seu copo com facilidade. Agora, coloque uma extremidade da toalha de papel na água 

azul e vermelha e dobre a toalha de papel sobre a borda do copo, de modo que a outra 

extremidade fique no copo apenas com água. 

Faça o mesmo do outro lado: coloque uma extremidade de uma toalha de papel na água amarela e 

dobre-a de forma que a outra extremidade fique no copo apenas com água. 
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 Requisitos / recursos / configurações (se houver): 

 Mínimo de 7 copos ou copos de plástico para cada par / grupo 

 3 toalhas de papel 

 Coloração vermelha, azul e amarela 

 Aula preparada para a experiência (os alunos trabalharão com água) 

 Documento com perguntas que facilitarão a discussão no final da experiência 

 O melhor resultado da experência é após 2 horas, por isso é importante ter tempo para ver 

o resultado no final da primeira aula ou planeá-lo para a aula de 2 horas. 

Dicas e recomendações úteis para o professor: Seria ótimo se os grupos fossem menores para 

que todos pudessem participar da atividade e ter a oportunidade de experimentar. Os grupos não 

podem ser muito grandes, pois podem custar apenas um trabalho para 2 ou 3 deles e o restante só 

será exibido. 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte organizacional  Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 
 Avaliação do trabalho de 

casa 

 Saudação 
 

 Apresentação do 
trabalho de casa 

10 min. 

1. Abertura e 
introdução da aula 
- Explicação da 
atividade e materiais 
que serão usados 
- Divisão de grupos 
(pares) 

 Explicação aos alunos 
sobre a experiência, etapas 
e objetivos específicos. 
Divisão da turma em 
grupos, tendo em vista a 
metodologia de 
aprendizagem colaborativa. 
Preparar e partilhar todos 
os materiais necessários 
para a atividade (também o 
papel com perguntas) 

 Divisão em 
grupos, preparar 
materiais e lugar 
para trabalhar. 

10 min / 15 
min 

2. Parte do núcleo 
- Experiência 

 Dar apoio e algumas dicas 
para os alunos enquanto 
trabalham na sua 
experiência. Auxiliar em 
qualquer questão que esteja 
relacionado com o tópico 
da atividade. 

 Trabalhar na 
experiência 

15 in. 

3. Encerramento da 
aula 

 Verificar se todos os 
gerentes dos grupos fazem 
a atividade, perguntar se 
eles precisam de mais 
tempo ou algum conselho. 
Fazer perguntas aos alunos 
relacionadas aos materiais 
específicos. 

 Limpar o espaço e 
pensar em 
possíveis 
resultados. 

10 min. 

4. Reflexão e avaliação 
- Explicação do 
resultado 
- Discussão 
- Troca de 
conhecimento 

 Analise o resultado da 
experiência, explique os 
resultados e o que 
aconteceu na experiência. 
Pergunte sobre outros 
materiais que absorvem 
água. 

 Conversar e trocar 
ideias sobre a 
experiência, 
analisar o 
resultado e todas 
as etapas que 
precisam ser 
tomadas. 

15 min. 
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EXPERIÊNCIA DE ANDAR A PÉ NA ÁGUA 
 

 NÚMERO DO GRUPO:  
 MEMBROS DO GRUPO: 

1. 
2. 
3. 
 
Sobre a experiência: (por favor, adicione todos os comentários relacionados à atividade) 
 

1. Isto é o que observamos ANTES da experiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Isto é o que observamos DURANTE a experência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Isto é o que observamos APÓS a experiência. 
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Plano de Aula de Física: Quantas cores tem a luz? 
 

Nome da aula: Quantas cores tem a luz? 
Assunto: Física 

Tema/Tópico: Luz, polarização. 

Tipo de aula: Aula para o ensino de novos materiais 

Nível / Grau: Escola Secundária 

Duração: aprox. 45 min. 

Objetivo geral: Para consciencializar os alunos sobre a natureza da luz 

Objetivos:   

 Perspectiva de aprendizagem 

Após esta aula, os alunos serão capazes de explicar o que é uma luz polarizada e não 

polarizada, descrever o efeito de polarização e explicar a luz como um fluxo de partículas 

e a onda. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências 

Desenvolver pensamento criativo e crítico, melhorando o trabalho em grupo. 

Métodos / Tipos de atividades:  

Discussão, investigação independente do conhecimento, assimilação do conhecimento 

Materiais didáticos:  

Instruções para construir um espectroscópio simples (Anexo I) 

Informações e recursos adicionais (se houver):  

CDs, Materiais para construir o espectroscópio simples (folhas de papel preto, tesoura, rolos de 

papel, pedaços de CD / 1x1cm /, fita isolante preta), laser, jarra cheia com água. 
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Estrutura da aluno: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte organizacional  Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 

 Saudação 5 min. 

1. Abertura e 
introdução da aula 
- Chamar a atenção 
do aluno 

 O professor chama a 
atenção dos alunos dando-
lhes CDs e perguntando 
que cores eles podem ver 
nele. 

 Os alunos participam 
ativamente 
observando como a 
luz do dia se 
comporta num CD. 

5 min. 

2. Parte do núcleo 
 
- Dividir os alunos 
em grupos. 
 
- Experiência: a luz 
dobra-se? 
 
- Experiência: luz 
polarizada versus não 
polarizada 

 O professor divide os 
alunos em grupos. 
 

 O professor distribui para 
cada grupo os materiais 
necessários para construir 
um espectroscópio 
simples, juntamente com 
as instruções (Anexo I). A 
professora pede aos alunos 
que visualizem, através do 
espectroscópio simples, a 
parte com a parte do CD e 
partilhem as suas 
observações. O professor 
explica o conceito de 
dispersão de luz. 

 O professor recebe um 
pote cheio de água para 
que todos os alunos 
possam vê-lo e acende o 
laser visível através desse 
pote. Depois disso, o 
professor recebe uma 
lâmpada típica e  ilumina-
a novamente pelo mesmo 
frasco. O professor pede 
aos alunos que partilhem 
sua observação e anotem 
as diferenças entre dois 
tipos diferentes de luzes. 
O professor explica o 
conceito de uma luz 
polarizada e não 
polarizada. 

 Os alunos nomeiam o 
líder de cada grupo. 

 
 
  Os alunos trabalham 

em grupos para 
construir um 
espectroscópio 
simples. Depois 
disso, eles devem 
partilhar as suas 
observações com os 
outros grupos. 
 

 Os estudantes 
observam a diferença 
entre uma luz 
polarizada e não 
polarizada cruzando 
o jarro com água. 
Eles são solicitados a 
anotar suas 
observações e a listar 
as diferenças em 
relação à maneira 
como a luz do laser e 
uma lâmpada típica 
passaram por um 
frasco preenchido 
com água. 

25 in. 

3. Encerramento da 
aula 
- Discussão resumida 

 O professor inicia uma 
discussão resumida sobre 
como a luz pode ser 
dispersada e quais são as 

 Os estudantes 
encerram os novos 
conhecimentos 

5 min. 
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diferenças entre fontes de 
luz polarizadas e não 
polarizadas. 

adquiridos e 
sintetizam o material. 

4.Reflexão e 
avaliação 
- Conclusão da aula 

 O professor pede que toda 
a turma liste as fontes da 
luz que eles usam e 
indique se essas fontes 
estão polarizadas ou não. 

 Os alunos partilham 
os seus 
conhecimentos sobre 
as fontes de luz em 
que podem pensar. 

5 min. 
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Anexo I - Instruções para construção de um espectroscópio simples 
A partir da folha de papel preta, recorte dois círculos correspondentes ao diâmetro do rolo de 
papel. No primeiro círculo recortamos um slot estreito (aproximadamente 2-2,5cm x 1-2mm), 
e no outro um quadrado de 1x1cm (ligeiramente menor que o pedaço de CD). O pedaço do 
CD deve ser colado ao círculo preto com uma fita isolante de modo que o slot não seja 
coberto pela fita. Os círculos pretos devem então ser colados no rolo de papel. 
A representação visual pode ser encontrada aqui:https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE
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Plano de Aula de Química: Areia e Sal 
 

Nome da aula: Areia e Sal 
Assunto: 2 horas de aula 

Tema/Tópico: Homogeneidade ou heterogeneidade de misturas químicas 

Tipo de aula: Aula de exercício 

Nível / Grau: 14 anos 

Duração: 2 horas de aula 

Objetivo geral: consolidar o conhecimento sobre misturas químicas - dependendo dos compostos 

que se mistura, como se pode obter diferentes tipos de misturas (heterogêneas ou homogêneas). 

Explicar aos alunos como separar componentes e subcomponentes de uma mistura, dependendo 

do tipo. 

Objetivos:   

 Perspectiva de aprendizagem: após esta aula, os alunos poderão separar uma mistura de 

areia e sal, e poderão determinar o tipo da mistura. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências: desenvolvendo atenção, 

desenvolvendo competências analíticas; desenvolvimento de competências de 

comparação. 

Métodos / Tipos de atividades: Exercício de laboratório. 

Materiais didáticos: Misturas em química, estados de agregação de substâncias 

Informações e recursos adicionais (se houver): papel de filtro, funil, recipiente de vidro, água 

destilada, areia, sal 

Dicas e recomendações úteis para o professor: É importante ter em mente que os alunos 

precisam ter cuidado com os utensílios químicos que estão a usar; embora não haja elementos 

perigosos e não haja necessidade de usar fogo, eles devem ser cuidadosos com o recipiente, pois o 

vidro partido é perigoso. 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte organizacional 
1ª aula 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 
 Avaliação do trabalho 

de casa  

 Saudação 
 
 Apresentar do trabalho de 

casa 

10 in. 

1. Abertura e 
introdução da lição 
- 1ª sessão 
- Explicação 

 Explicação do núcleo, 
fundo teórico necessário 
para a realização da 
atividade (solubilidade 
do sal na água, não 
solubilidade da areia) 

 Ouvir o professor,  e fazer 
perguntas sobre o 
conteúdo teórico. 

30 in. 

2. Encerramento da 
lição 

 Tempo para um resumo 
do conteúdo teórico 
principal que será 
necessário na atividade 

 Ouvir o professor e fazer 
perguntas sobre o 
conteúdo teórico. 

10 in. 

3. Abertura da aula 
- 2ª aula 
- Explicação da 
atividade 
- Divisão em grupos 

 O professor dividirá a 
turma em grupos de 
acordo com a 
metodologia 
colaborativa. Grupos 
devem ser previamente 
decididos pelo professor 
para economizar tempo. 

 Os alunos irão separar-se 
em grupos 

10 in. 

4.  Parte do núcleo 
 
- Desempenho da 
atividade 

 Auxiliar em qualquer 
questão relacionada à 
implementação da 
atividade. 

 Realizar a atividade: dobre 
o papel de filtro em quatro 
partes e coloque-o no 
funil. 

 Coloque uma mistura de 
areia e sal num recipiente 
de vidro com água 
destilada. O sal vai  
dissolver-se em água, mas 
a areia não vai. Depois, 
use o papel de filtro e o 
funil para filtrar a mistura 
de água, areia e sal. Como 
a areia não forma uma 
mistura homogênea com a 
água, ela permanecerá no 
papel, mas o sal ficará 
misturado à água. 

20 min. 

5. Encerramento da 
aula 
- Explicação de cada 
grupo. 

 Ouvir as explicações dos 
alunos 

 Cada grupo irá explicar 
como  realizaram a 
atividade, o resultado 
obtido e a explicação por 
trás dele. 

10 in. 
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6. Reflexão e 
avaliação 

 O professor dará a cada 
aluno um teste 
individual para 
completar, em relação a 
misturas de substâncias 
e estado de agregação. 
Para que a atividade seja 
bem sucedida, mais de 
75% deve passar. 

 Os alunos irão completar 
o teste 

10 min. 
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Plano de Aula de Química: Síntese de mono-hidrato de sulfato de 
tetraaminoprofeno (II) 

 

Nome da aula: Síntese de mono-hidrato de sulfato de tetraaminoprofeno (II) 
Assunto: Química 

Tema/Tópico: O que pode ser feito com amónia? 

Tipo de aula: Atividade laboratorial 

Nível / Grau: 10º ano 

Duração: 60 minutos + 60 minutos (duas aulas) 

Objetivo geral: A amónia é uma substância globalmente utilizada para a síntese de muitas outras, 

usada como fertilizantes, monômeros poliméricos, produtos de limpeza, refrigeração (no estado 

líquido), explosivos e corantes. A actividade proposta é a síntese de um sal que é utilizado na 

impressão têxtil e como fungicida: mono-hidrato de sulfato de tetraaminoprofeno (II). 

Objetivos: Esta Atividade Laboratorial (LA) permitirá aos alunos: 

• Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é da maior importância 

no manuseio de materiais e equipamentos. 

• Realizar a síntese do mono-hidrato de tetraaminopropil sulfato (II). 

- Traduzir a reação química da síntese por uma equação química. 

• Realizar cálculos estequiométricos. 

Métodos / Tipos de atividades: Atividade laboratorial 

Materiais didáticos: Material, equipamento e reagentes por grupo de estudantes 
• 1 almofariz com pilão 
• 1 balança semi-analítica 
• 1 copo de 250 mL 
• 1 Equipamento para filtração por sucção 
• 1 tubo de 10 mL 
• 1 vareta de vidro 
• 1 copo de relógio  
Reagentes, Água destilada; Álcool etílico a 96%; 25% de amónia (p / p); penta-hidrato de sulfato 
de cobre (II) 

Informações e recursos adicionais (se houver): Cálculos químicos 
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Dicas e recomendações úteis para o professor: A reacção de síntese do mono-hidrato do sal de 

sulfato de tetra-aminofenilo será levada a cabo por cristalização lenta deste sal a partir de uma 

reacção de precipitação entre soluções aquosas de amónia e sulfato de cobre penta-hidratado. Os 

cristais obtidos são finos (ligeiramente espessos), mais longos que largos, com faces 

paralelipipédicas e uma cor azul arroxeada. O trabalho não pode ser feito numa aula, porque é 

necessário aguardar a cristalização do produto (será feito entre a primeira aula e a seguinte). 

Informações e recursos adicionais (se houver): O diagrama a seguir mostra algumas etapas da 

síntese.

 

 

  

    

Correlação / Interdisciplinaridade: Matemática 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte organizacional  Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 
 Avaliar o trabalho de casa

  

 Saudação 
 

 Apresentação 
do trabalho de 
casa 

5 min. 

1. Abertura e 
introdução da aula 

 O professor inicia a atividade 
apresentando a atividade do 
Laboratório 

 Ouvir com 
atenção o 
objetivo da 
aula 

5 min. 

2. Parte do núcleo  O professor após dar o 
procedimento irá orientar os 
grupos na atividade de 
laboratório e responder às 
dúvidas que surgirem 

 Os estudantes 
devem 
entender o 
objetivo do 
procedimento  

10 min 

3. Encerramento da 
aula 

 O professor após dar o 
procedimento irá guiar os 
grupos na atividade de 
laboratório e responder às 
dúvidas que surgirem 

* 90 min. 

4. Reflexão e avaliação  No final da atividade, 
preparar uma síntese para ver 
se os alunos entenderam o 
que foi pretendido; 

 O aluno deve 
ser capaz de 
alcançar os 
resultados 
esperados 

10 min. 

 
* A - Para a síntese (a ser realizada na primeira aula) 
• Use uma balança que seja sensível a um centigrama ou miligrama de peso, para um copo de 
250 mL, a massa correspondente a 0,020 mol de sulfato de cobre II pentahidratado em pó fino 
(se necessário, use uma argamassa antes); registe a massa do composto. 
• Numa touca ventilada, use o mesmo copo cilindrico de 10 mL para medir sucessivamente 5 
mL de água destilada e 8 mL de solução de amónia a 25% em massa (13 mol / L), que deve ser 
adicionada ao copo cilindrico contendo sulfato de cobre; registar os volumes medidos (até os 
décimos de mililitro) 
• A mistura deve ser agitada suavemente até a completa dissolução do sulfato de cobre. 
• Assim que obtiver uma solução (mistura homogenea e não turva) adicione lentamente cerca 
de 80 ml de álcool etílico a 96% (V / V) e note a formação de uma solução azul que se forma 
no fundo. 
• Para maior rendimento da solução, cubra o vidro com um copo de relógio e deixe a mistura 
repousar até a próxima aula (para a solução completa do sulfato de tetraaminoco (II) mono-
hidratado). 
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B - Para a separação e pesagem do precipitado (segunda lição) 
 

• À medida que a solução é depositado no fundo do copo, decantar a solução cuidadosamente, 
tomando cuidado para não perder a solução. 

• Lembre-se do que se fez no 10º ano na separação de misturas por filtração por sucção. 

1. Adaptar o funil de Buchner a um Kitasato; pese um papel de filtro (registe o valor) e 
coloque-o no funil (deixe-o de molho para melhor aderência); 

2. Faça o vácuo no Kitasato e transfira a mistura que permaneceu no vidro para o funil, 
efetuando assim a filtração; 

3. Lave a solução coletado no funil duas vezes com pequenas porções de etanol frio e permita 
que o ar passe através do sólido por cerca de 10 minutos. 

• Para secar melhor os cristais, coloque o papel de filtro com os cristais em um forno por 
aproximadamente 15 minutos. 

• Pese o papel de filtro com os cristais; salve os cristais.  
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Plano de Aula de Química: Saturação 
 

Nome da aula: Quantas cores tem a luz? 
Assunto: Química 

Tema/Tópico: Saturação, solução não saturada, solução saturada, solução supersaturada 

Tipo de lição: Aula para ensinar material novo 

Nível / Grau: 

Duração: 1 hora 

Objetivo geral: Para consciencializar os alunos sobre o conceito de saturação 

Objetivos:  

 Perspectiva de aprendizagem 

Depois desta aula, os alunos serão capazes de explicar o que são soluções saturadas, 

insaturadas e supersaturadas. 

 Perspectiva de desenvolvimento de competências 

 Cooperação com os outros, planeamento de trabalho, experimentação. 

Métodos / Tipos de atividades:  

Discussão, investigação independente em conhecimento, assimilação de conhecimento, 

experiência 

Materiais didáticos:  

Algoritmo para a preparação de uma solução saturada (Anexo I), Gráfico de solubilidade para 

várias substâncias (Anexo II) 

Informações e recursos adicionais (se houver):  

Vareta de agitação de vidro, copo cilindrico, colheres (aproximadamente 5g), cilindro graduado, 

água, KNO3 (ou outra substância, que se dissolve na água) 
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Estrutura da aula: 

Atividade Atividade do professor Atividade do aluno Duração 

Parte 
organizacional 

 Cumprimentar a turma 
 Verificação de alunos 

ausentes 

 Saudação 5 min. 

1.Abertura e 
introdução da lição 
- Chamar a atenção 
do aluno 

 O professor chama a atenção 
dos alunos, apresentando o 
assunto e perguntando quais 
as substâncias que se 
dissolvem na água (açúcar, 
sal). 

 O professor chama 
a atenção dos 
alunos, 
apresentando-os ao 
assunto e 
perguntando-lhes 
que substância se 
dissolve na água 
(açúcar, sal). 

5 min. 

2. Parte do núcleo 
 
- Dividir os alunos 
em grupos. 
 
- Experiência: 
preparar a solução 
saturada 
 
- Discussão: quais 
são os fatores que 
influenciam a 
solubilidade 

 O professor divide os alunos 
em grupos e explica os 
conceitos de soluções 
saturadas, insaturadas e 
supersaturadas. 

 O professor distribui para 
cada grupo o algoritmo para 
preparar uma solução 
saturada (Anexo I) 
juntamente com todos os 
instrumentos necessários. 
Cada grupo pode receber uma 
quantidade diferente de água 
para dissolver o KNO3. O 
professor pede aos líderes do 
grupo que digam quanta 
substância eles usaram para 
preparar uma solução 
saturada. 

  O professor pede a todos os 
grupos para calcular as 
proporções entre a água e o 
KNO3 que eles usaram para 
preparar uma solução 
saturada e pergunta se eles 
podem pensar em quaisquer 
fatores externos que possam 
influenciar essas proporções. 

 Os alunos nomeiam 
o líder de cada 
grupo. 

 Os alunos trabalham 
em grupos para 
preparar a solução 
saturada seguindo o 
algoritmo (Anexo 
I). Eles fazem 
anotações indicando 
a quantidade de 
KNO3 usada para 
preparar uma 
solução saturada. 

 Os alunos calculam 
as proporções e 
participam da 
discussão. Eles  
familiarizam-se 
com os gráficos de 
solubilidade de 
várias substâncias 
mostradas pelo 
professor. 

25 min. 

3. Encerramento da 
aula 
 - Discussão 
resumida 

 O professor escreve no 
quadro-negro as palavras 
“saturação”, “solução não 
saturada” e “solução 
saturada” e pede aos alunos 
que formulem esses três 
conceitos. 

 Os estudantes 
encerram os novos 
conhecimentos que 
adquiriram e 
sintetizam o 
material na forma 
de definições. 

5 min. 
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4.Reflexão e 
avaliação 
 
- Conclusão da aula 

 O professor pede que toda a 
turma resuma o assunto. 

 Os alunos partilham 
os seus 
conhecimentos 
sobre as várias 
soluções que eles 
prepararam em sala 
de aula. 

5 min. 
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Anexo I - Algoritmo para preparar uma solução saturada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II - Gráfico de solubilidade

 
 

X g de água 

adicione 5g de KNO3 e 
misture 

Se todo o 
KNO3 

dissolvido 

a água está 
saturada 

a água é 
insaturada 

Falso 

Verdadeiro 
Fim 
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