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Determinação do Gás Radão usando um contador 

Geiger de baixo custo.

Deteção de raios cósmicos usando um detetor 

Cosmic pi.

Document reference
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Publico alvo / 

Disciplina 

Portugal:

- 12º ano (17-18 anos) 
- Disciplina de Física
- 3 turmas envolvidas
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Contextualização 

Brasil:

- 3º ano do Ensino Médio

- Disciplina de Física

- 2 turmas envolvidas
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Aprendizagens Essenciais 

Núcleos atómicos e radioatividade:

Investigar, em trabalho de projeto, os núcleos atómicos e a

radioatividade (contributos históricos, estabilidade nuclear e energia

de ligação, instabilidade nuclear e emissões radioativas, fusão e

cisão nucleares, fontes naturais e artificiais, efeitos biológicos e

detetores, técnicas de diagnóstico que utilizam marcadores

radioativos) e recorrendo às tecnologias digitais, comunicar as

conclusões.



Aprendizagens Essenciais 

Núcleos atómicos e radioatividade:

Investigar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, os motivos da

perigosidade para a saúde pública da acumulação do radão nos edifícios.

Aplicar, na resolução de problemas, a Lei do Decaimento Radioativo à

análise de atividades de amostras em situações do dia a dia (medicina,

indústria e investigação científica).
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Competências e habilidades - Brasil

COMP1: Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas

relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que

aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e

melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.

HAB: Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as

potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano,

na saúde, na indústria e na geração de energia elétrica.

HAB: Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao

ambiente, considerando sua composição, toxicidade e reatividade, como também o

nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções

individuais e/ou coletivas para o uso adequado desses materiais e produtos.
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Competências (BNCC) - Brasil

COMP 3: Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento

científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e

linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que

considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio

de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

HAB: Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar

instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados

e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no

enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.
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Aplicação em sala de aula - Trabalho de Projeto
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1ª parte – Apresentação do Tema 

Brainstorming

Palestra 

Análise das respostas;

Física de partículas – 4 escolas em simultâneo 

(Webinar) 

2x 50 min

2ª parte – Montagem contadores Geiger

(Os aluno trabalham  em grupos de 4 ) 

Workshop de arduino e soldadura

e ainda cosmic pi

- Arduíno ;

- Circuitos ;

- Soldadura;

- Cosmic pi 

4 x50 min

3ª parte – Saída de campo 

Roteiro da visita 

Portugal – Serra da Estrela

(2000 m de altitude) 

Brasil 

- Recolha de Dados 

- Medição de raios cósmicos 

- Medição de radão nas casas de granito

- Qualidade do ar 

2 dias

(1 turma de 

Penafiel e 2 

turmas de 

Oeiras)
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4ª parte - Tratamento e análise de dados 

Análise / Reflexão / Conclusão Construção de tabelas, gráficos e discussão de 

resultados 

2 x 50 min

5ª parte – Comunicação 

Apresentação em ppt 

Live no youtube

Cartazes/Poster 

Redes sociais

Apresentação dos resultados (em simultâneo, as 

4 escolas). 3 x 50 min

Aplicação em sala de aula - Trabalho de Projeto

6ª parte - Intercâmbio / Disseminação / Divulgação / Aplicação

Masterclass de Auger

Participação das 4 escolas numa sessão de 

masterclass, em simultâneo, dedicada à análise 

de dados do Observatório Pierre Auger.

2 x 50 min
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O apoio técnico e tecnológico, será desenvolvido em parceria pelas instituições

envolvidas, em Workshops para o efeito, recorrendo sempre que necessário às

universidades e aos laboratórios credenciados.

Montagem dos contadores Geiger 
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Muito obrigada pela vossa atenção ! 




