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Resumo  
São notórias as dificuldades sentidas pelos alunos no domínio da Física. O que se verifica muitas 
vezes, em ambiente de sala de aula, é o facto de os alunos manifestarem a existência de padrões 
de raciocínio muito semelhantes a uma “Física Aristotélica”, o que dificulta a aquisição de novas 
competências. É igualmente comum verificar o desinteresse crescente por esta área científica. 
Assim, e com o objectivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem é fulcral que os 
professores, juntamente com o tradicional método expositivo, utilizem estratégias mais 
apelativas do ponto de vista visual, de forma a motivar os alunos e a facilitar a sua aprendizagem.  
Tendo em conta de que nas escolas não dispomos, frequentemente, do material necessário para 
a realização das atividades laboratoriais, torna-se indispensável recorrer a diferentes estratégias 
para a lecionação de alguns conceitos que são, por vezes, de difícil compreensão por parte dos 
alunos.  
Relativamente a este projeto, o principal objetivo era que os alunos conseguissem identificar 
alguns dos fenómenos óticos que ocorrem frequentemente no nosso dia a dia e que os 
conseguissem relacionar com os conteúdos apreendidos em sala de aula. 
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Enquadramento do Projeto 

O projeto “Física em Fotografia” foi desenvolvido no âmbito do módulo 3 – Luz e Cor. 

Ótica Geométrica - da disciplina de Física e Química, do Curso Profissional Técnico de 

Fotografia. Este módulo tem uma carga horária de 30 horas do total das 100 horas 

lecionadas na disciplina de Física e Química ao longo do primeiro ano do curso.  

Face às inúmeras dificuldades manifestadas por estes alunos, que por seguirem uma via 

profissionalizante se encontram muitas vezes desmotivados para o estudo das disciplinas 

de caráter científico, foi lançado um desafio aos alunos do Curso Profissional de Técnico 

de Fotografia no âmbito do módulo anteriormente referido que consistia na realização 

de um trabalho em que fosse possível observar alguns dos fenómenos óticos que 

ocorrem frequentemente no nosso quotidiano.  

O desenvolvimento do projeto foi organizado 4 etapas: 

 Etapa 1: Escolha da temática. 
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 Etapa 2: Fotografar alguns fenómenos óticos observados no quotidiano 
recorrendo a diversos materiais e a locais distintos. 

 Etapa 3: Elaboração de um Poster com as fotografias dos fenómenos óticos onde 
constasse igualmente a explicação científica de cada um desses fenómenos. 

 Etapa 4: Apresentação pública do Poster. 

 

Metodologia  

O projeto foi desenvolvido por alguns alunos do primeiro ano do Curso Profissional de Técnico de 

Fotografia da Escola Profissional de Tecnologia Digital, em Lisboa. 

Para a realização deste trabalho foram escolhidos aleatoriamente nove dos alunos que 

constituem a turma supracitada com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos (idade 

média 19,33  1,78), dos quais 8 apresentam retenção repetida. 

O processo foi supervisionado pela professora que, previamente, explicou aos alunos o objetivo 

do trabalho bem como as regras que deveriam ser cumpridas. 

 
Produto desenvolvido 
O projeto consistiu na realização de um Poster onde constassem várias fotografias que 

possibilitassem a observações de alguns fenómenos óticos observados no dia a dia. 

 
Conclusão 

A Física é usualmente considerada como uma disciplina com um grau de dificuldade 

bastante elevado e de enorme insucesso escolar. Os fatores que podem conduzir a esse 

insucesso prendem-se, essencialmente, com uma grande incapacidade de abstração por 

parte dos alunos.  

Tradicionalmente os professores limitam-se a lecionar os conteúdos utilizando um 

método expositivo em que se utiliza somente o quadro e o giz e é do conhecimento 

comum que alguns professores ainda se mostram um pouco reticentes face à utilização 

de diferentes estratégias. 

Cabe-nos a nós, docentes, recorrer a todas as estratégias disponíveis para facilitar o 

processo de ensino/ aprendizagem dos nossos alunos e estimular ao máximo a sua 

curosidade para as Ciências Físicas. 

No caso particular do nosso projeto e, na qualidade de professora, considero que foi 

indubitavelmente uma mais-valia visto que possibilitou aos alunos a aquisição de novos 
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conhecimentos. Foi igualmente compensador presenciar a motivação e o empenho 

destes alunos na realização das tarefas que lhes estavam atribuídas. 
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