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Resumo 

A motivação dos alunos para o estudo das ciências e do método 

científico tem desde sempre preocupado docentes e investigadores. Muitas têm 

sido as metodologias testadas com maior ou menor sucesso.  

O trabalho subjacente a esta dissertação teve por base a experiência na 

docência ao longo de alguns anos e a necessidade constante de aperfeiçoar 

metodologias e técnicas de formação tendo em vista o desenvolvimento de 

competências para a vida. Sugerem-se assim algumas abordagens dos 

conteúdos lectivos, na área da Biologia, do 3º ciclo e secundário, através da 

proposta de actividades investigativas utilizando o aquário. Estas sugestões de 

actividades são acompanhadas por um pequeno suporte teórico e por 

sugestões práticas de procedimentos facilitadores do trabalho em laboratório 

com aquários. 

As actividades propostas permitiram que alguns alunos desenvolvessem 

projectos utilizando a metodologia de trabalho investigativo. Através da 

realização de inquéritos verifica-se que a maioria dos alunos apontaram a 

aprendizagem com trabalho investigativo mais vantajosa para a aprendizagem 

e desenvolvimento de competências para a vida do que a aprendizagem com 

recurso a métodos expositivos. 
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Abstract 

 

Pupils motivation for science study has been a reason for concern by 

teachers and didactic experts. Many teaching methodologies have been tested 

with more or less success. 

The underlying work to this dissertation was developed during several 

years of professional practice, where the prime objective was always the 

preoccupation in the applying of new and more efficient methodologies. 

This study aims to show several practical applications, able to act as a 

stimulus in the adoption of an investigative work in the classroom and as a 

contribute for the integral formation of students as citizens.  

The aquarium is used as a resource to approach teaching matters in 

biology in an investigative perspective. Several activities are suggested as a 

way to develop the scientific literacy in pupils aged between twelve and 

eighteen. These activities are accompanied by practical proceedings and 

theoretical support aiming at helping teachers when working with aquariums. 

Inquiries made to pupils show on the whole that investigative 

methodology appealing and preferred by students when compared to traditional 

expositive lessons.  
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