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Recurso traduzido pelo Scientix: 
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Ficha de tarefas para os professores // Módulo 1 - Baseado em fotografias 

“As plantas e os animais nas estações” 
 

Nota preliminar: esta ficha de tarefas destina-se aos professores e apresenta uma primeira panorâmica sobre as 

principais ideias para tarefas. Trata-se de um trabalho em curso e os seus comentários e ideias para melhorias seriam 

muito bem-vindos. Obrigado. 

 

Objetivos de aprendizagem: os alunos exploram plantas e/ou animais no seu ambiente através de 

fotografias e partilham-nas, explicando os fenómenos biológicos na base do que registaram. 

Objetivos da tarefa: os objetivos biológicos consistem em explorar os sistemas vivos em 

diferentes estações e a forma como os seres vivos se adaptaram e evoluíram durante longos 

períodos de tempo para sobreviver às diferentes estações e temperaturas. Por outro lado, 

analisam-se as estratégias a que os organismos recorrem para sobreviver apesar das enormes 

variações em termos de fatores abióticos e bióticos nas diferentes estações. 

Exemplos de plantas: explorar  

 de que modo as plantas floríferas sobrevivem ao inverno 

 que parte das plantas sobrevive ao inverno e que aspeto têm  

 como as plantas hibernantes crescem a partir de rebentos quer no solo, quer em ramos  

 a que estratégias as plantas floríferas recorrem para sobreviver ao frio do inverno com o menor 

número de danos possível 

 quais são as diferentes formas de resistir ao inverno, comparando os prós e os contras 

http://www.scientix.eu/
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Exemplos de animais: explorar 

 qual o aspeto dos animais na estação em análise e porquê 

 quais são as cores específicas das aves ou dos mamíferos em cada estação, associadas à 

camuflagem, mas também à sedução sexual 

 que características especiais os animais utilizam para se protegerem do frio 

 por que mudanças passa a pelagem dos mamíferos, por exemplo, a espessura do pelo; uma análise 

dos cavalos, raposas e coelhos bravos pode ajudar 

 

Materiais de apoio: Modelo de autorização, exemplos de tarefas, ficha técnica de apoio, tutorial em 

vídeo (https://youtu.be/LPSxgMm0gK0) e fichas para os alunos. 

https://youtu.be/LPSxgMm0gK0
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Guia passo a passo 

Passo 1 
Preparação 

Obter autorização 

 Obter autorização dos encarregados de educação (modelo fornecido) 

Apresentar a videobiologia aos alunos 

 Apresentar o conteúdo (articulado com o respetivo currículo) 

 Apresentar a secção de produção (material de apoio fornecido) 

 Mostrar exemplos e páginas da Internet de escolas europeias para 
servirem de inspiração  

Organizar o projeto 

 Criar uma cronologia das atividades e elaborar um plano de ação em 
conjunto ou individualmente em pequenos grupos (número de aulas, 
duração do projeto); considerar de que forma o trabalho de casa/trabalho 
extraescolar pode ser integrado 

 Constituir equipas de 2 ou 3 alunos 

 Se necessário, preparar materiais biológicos 

 Discutir os equipamentos que os alunos irão utilizar e prepará-los 

Passo 2 
Planeamento 

Os alunos planeiam o projeto (ficha do aluno fornecida) 

 Os alunos selecionam e preparam o seu tópico com a ajuda de um 
professor, utilizando um mapa mental para recolher possíveis ideias de 
conteúdos 

 Os alunos trabalham sobre a sua abordagem (investigativa), começando 
com ideias preliminares e desenvolvendo-as 

 Os alunos planeiam as possíveis fotografias que podem tirar (“O que faz 
com que uma foto tenha qualidade?”, “O que pretendes mostrar?”) e 
criam uma lista de registos fotográficos com base no seu tópico e 
localização. 

 O professor verifica os resultados deste planeamento  

Passo 3 
Recolha de 
imagens 

Tirar as fotos (tutorial em vídeo, ficha tecnológica de apoio e ficha do aluno 
fornecidos) 

 Os alunos decidem qual a localização definitiva para o seu tópico, 
possivelmente com a ajuda do professor 

 Os alunos tiram fotografias dos seus animais ou plantas. Devem ter 
pensado previamente no enquadramento e na composição da imagem, 
na posição da câmara e na luz (ver as fichas complementares) 

Passo 4 
Reflexão 

Selecionar as imagens (ficha do aluno fornecida) 

 Os alunos examinam todas as fotos tiradas e decidem quais as melhores 
para a descrição do tópico que escolheram 

 Os alunos selecionam as suas fotos favoritas (duas ou três para a 
apresentação) 

 Opção: os alunos agrupam as suas fotos por local/tópico biológico/tipo de 
animal/planta, etc. 

Passo 5 
Apresentação 

Apresentar as fotos na aula 

 Os alunos apresentam as suas fotos e justificam a sua escolha 

 Os alunos refletem sobre a sua experiência e sobre o que aprenderam 

 O professor modera as apresentações e reúne as conclusões biológicas 
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 O professor transfere/envia por e-mail as imagens à equipa de 
videobiologia; o professor tem a opção de apresentar os resultados aos 
encarregados de educação e/ou de utilizá-los como recursos de 
aprendizagem para aulas futuras 

 

 

Apoio técnico ao módulo 1: Tirar fotografias e carregá-las 

Os alunos devem ser motivados a tirar fotografias criativas, mas a apresentar ao mesmo tempo 

um fenómeno biológico de tal forma que outros alunos possam obter novas perspetivas a partir 

delas. A fotografia serve como um meio para explorar variações biológicas. Trata-se de um 

processo que não tem apenas a ver com imagens bonitas, mas sim com imagens que transmitam 

bem o conteúdo biológico. 

Que câmaras podem ser utilizadas? 

Como referimos, podem ser utilizadas na tarefa todos os tipos de câmaras. Utilizar o que estiver 

disponível. As câmaras dos telemóveis e dos tablets são as mais acessíveis e têm boa qualidade. A 

objetiva é fixa (não há lente de zoom), mas pode ser normalmente usado um zoom digital (com 

alguma perda de qualidade). As antigas câmaras compactas são excelentes e incluem em geral 

uma lente de zoom que ajuda a explorar mais facilmente diversos enquadramentos. As câmaras 

com sistema DSLR dispõem de lentes variáveis e oferecem maior flexibilidade, se os alunos 

quiserem aumentar a amplitude deste projeto e desenvolver as suas competências fotográficas.  

Tirar fotografias criativas (conferir o tutorial em vídeo e a ficha do aluno) 

O registo fotográfico é um processo criativo e tem de ser aprendido, sobretudo no contexto da 

biologia. Incentivar os alunos a não se limitarem a correr para o exterior e a voltar cinco minutos 

mais tarde com os resultados e a ideia de que o trabalho já está terminado. O processo deve 

consistir, pelo contrário, em tirar fotos, verificá-las e voltar a tirá-las. O imediatismo da tecnologia 

digital (a possibilidade de ver as fotos logo de seguida) ajuda à reflexão e possibilita melhorias.  

Encontram-se indicadas na página seguinte algumas sugestões baseadas no tutorial em vídeo. 

Carregar imagens 

A partilha do processo e dos resultados faz parte integrante dos projetos de videobiologia. As 

fotos podem ser facilmente partilhadas no Flickr, mas também noutras plataformas sociais. O 

Flickr (em comparação com o Instagram) oferece a oportunidade de as pessoas verem as fotos 

sem terem de iniciar sessão. As turmas e/ou os alunos podem criar contas próprias. Teríamos 

muito gosto em incluir os trabalhos no canal de projetos do Flickr:  

https://www.flickr.com/photos/vidubiology/  

  

https://www.flickr.com/photos/vidubiology/
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Sugestões para tirar fotografias (tutorial em vídeo: https://youtu.be/LPSxgMm0gK0) 

 

I. Trabalho sobre o enquadramento da câmara e a composição da imagem 

 Composição da imagem: explorar primeiros planos e/ou segundos planos diferentes;  

 Enquadramento da imagem: explorar enquadramentos “mais restritos” e “mais amplos”, 

revelando um pouco mais ou bastante menos (e que diferença isso faz) 

 Utilização da lente (se houver possibilidade de escolha): explorar de que modo diferentes 

lentes influenciam a foto (como teleobjetivas que se aproximam mais à distância ou 

objetivas de grande angular que mostram muito mais a uma distância curta) 

 Macroplanos/grandes planos (objetivas de grande plano): utilizar funções macro ou 

objetivas de grande plano (objetivas de atarraxar) para obter uma aproximação muito 

maior 

II. Trabalho sobre a posição da câmara 

 Posição alta da câmara: procurar posições elevadas para a câmara para olhar de cima para 

o objeto (em cima de uma cadeira/mesa, olhar para baixo de uma janela/colina, etc.) 

 Posição baixa da câmara: colocar a câmara o mais baixo possível para explorar diferentes 

imagens (colocar a câmara no chão, segurar nela muito em baixo para apontar para 

objetos em posição mais elevada, como árvores, etc.) 

 Outras posições da câmara: explorar diferentes sítios para fotografar o mesmo objeto e 

observar como as imagens mudam 

III. Trabalho sobre a luz 

 Utilizar a luz existente: explorar a luz existente; comparar as fotos tiradas à sombra com as 

tiradas em plena luz do sol; explorar o uso de contraluz intensa (sol, luz do sol refletida); 

explorar de que modo as sombras influenciam a fotografia.  

 Utilizar luz artificial (como flash, luz interior, candeeiros de mesa, lâmpadas, lanternas, 

etc.): explorar de que modo a luz artificial pode alterar a imagem; de que modo a 

combinação dos dois tipos de luz funciona 

 

https://youtu.be/LPSxgMm0gK0

