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Refletir  sobre  o  uso  das  tecnologias  e  multimídias  se  torna
fundamental  nas  atuais  conjecturas  educacionais.  Desta  forma,
esta  produção  objetiva  colaborar  com  uma  metodologia  voltada
para um aprendizado mais atrativo e significativo na disciplina de
Química,  por  meio  da  construção  de  mapas  conceituais

empregando o  software Cmap Tools
®

. Em um primeiro momento,
será exposto aos alunos do 1° ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Maria Dalila Pinto (Santo Antônio da Platina – PR), o que
é um mapa conceitual,  quais  as  vantagens em fazê-lo,  e  como
poderão empregá-lo na interpretação de textos. Em seguida, será
realizada a leitura do texto “Água do nosso dia a dia” e solicitada
aos alunos a construção manual de um mapa conceitual. Para a

construção do mapa conceitual utilizando o software Cmap Tools
®

é necessário o domínio das funções deste programa. Para tanto, foi
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elaborado  um  tutorial  que  descreve  sistematicamente  todos  os
passos da elaboração de um mapa conceitual no  software Cmap

Tools
®

. Os mapas serão construídos a partir do conteúdo básico
“Solução”.  Para  avaliar  a  produção,  será  realizada  a análise  do
número  e  utilização  adequada  de  conceitos  e  proposições.  Os
mapas serão expostos para toda a comunidade escolar.

Palavras-chave:

(3 a 5 palavras)

 Mapas conceituais; Ensino de Química;   

Soluções.                                                                         

Formato do Material 
Didático:

 Unidade Didática

Público:
(indicar o grupo para o 
qual o material didático 
foi desenvolvido: 
professores, alunos, 
comunidade...)

 Alunos do 1° ano do Ensino Médio.
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“[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão
   se transformando em reais sujeitos da  construção e  da reconstrução  

do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 
sujeito do processo” (FREIRE  1996, p.13).

“[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão
   se transformando em reais sujeitos da  construção e  da reconstrução  

do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 
sujeito do processo” (FREIRE  1996, p.13).
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  Esta  produção  tem  como  objetivo  dar  suporte  metodológico  para  as

atividades a serem desenvolvidas com o software Cmap Tools® que servirá para a

elaboração de mapas conceituais. O tutorial deste software irá facilitar sua utilização

adequadamente. 

 Pretende-se construir mapas conceituais para melhorar a compreensão de

enunciados de problemas e interpretação de textos relacionados ao conteúdo básico

“Solução”,  diminuindo  de  forma  significativa  as  dificuldades  que  alguns  dos

educandos do Ensino Médio encontram como: interpretação de textos, enunciados

de problemas, interpretações de hipertextos, interpretação de vídeo, e outros.

A produção pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual Maria Dalila

Pinto – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Santo Antônio da Platina onde

estão  à  disposição  20  (vinte)  computadores  da  marca  Positivo  com  sistema

operacional Linux, contendo software Cmap Tools® versão 4.16. Este software será

utilizado na construção de mapas conceituais sobre a temática “Solução” por alunos

do primeiro ano do Ensino Médio.

Refletir sobre o uso das tecnologias e multimídias se torna fundamental nas

atuais conjecturas educacionais. Pensar em uma prática pedagógica que se conecte

com os anseios dos educandos em sala de aula é de extrema importância para o

aprendizado. Esta produção pretende colaborar com uma metodologia voltada para

um aprendizado  mais  atrativo  e  significativo  para  o  educando.  A construção  de

mapas  conceituais  por  meio  computacional  deve  facilitar  a  compreensão  de

conteúdos a serem trabalhados.

APRESENTAÇÃO
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                        Bnnn 

Esta produção referenciou-se em bibliografias relacionadas aos instrumentos

metodológicos como meio facilitador para os processos de ensino e aprendizagem,

inclui principalmente a reflexão do uso das tecnologias. 

A construção do mapa conceitual é um estímulo para a prática das diferentes

linguagens, interligando de uma forma mais significativa os conceitos gerais, básicos

e  específicos;  transformando-a  em uma  metodologia  atrativa  e  dinâmica.  Isso

possibilita ao aluno uma melhor compreensão dos conteúdos e suas relações, e a

construção de um conhecimento científico mais prazeroso, dinâmico e de qualidade.

Ademais é uma ferramenta que serve para avaliações processuais e formativas,

com o  intuito  de  diagnosticar  problemas  na  aquisição  de  conhecimentos.  Como

asseveram Souza e Boruchovitch (2010, p. 214) 

Valer-se dos mapas conceituais como estratégia de ensino/aprendizagem e,
também e concomitantemente, como ferramenta avaliativa, torna possível
acompanhar o aluno no decurso de processos diversificados e simultâneos.

. Ainda nesses pressupostos, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná

da disciplina de Química orientam:

[...]a utilização repetida e exclusiva de um mesmo tipo de instrumento de
avaliação  reduz  a  possibilidade  de  observar  os  diversos  processos
cognitivos  dos  alunos,  tais  como:  memorização,  observação,  percepção,
descrição,  argumentação,  análise  crítica,  interpretação,  criatividade,
formulação de hipóteses, entre outros;[...] (2008, p.32).

MATERIAL DIDÁTICO
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O  computador  pode  ser  uma  valiosa  ferramenta  para  construir  mapas

conceituais. Para melhor análise podemos nos remeter ao Tutorial Softwares Livres

Educacionais Cmap Tools®, Versão 4.16 - Mapas Conceituais.

O  Cmap  Tools  é  um  software  livre  para  autoria  de  mapas  conceituais,
desenvolvido pelo Institute for Human Machine Cognition da Universidade
de West Florida, sob a supervisão do Dr. Alberto J. Cañas, para construir,
navegar, compartilhar e criticar modelos de conhecimento representados por
mapas  conceituais.  A ferramenta  possui  independência  de  plataforma  e
permite  aos  usuários  construir  e  colaborar  de  qualquer  lugar  na  rede,
Internet  e  intranet,  durante  a  elaboração  dos  mapas  conceituais  com
colegas,  como  também  compartilhar  e  navegar  por  outros  modelos
distribuídos em servidores pela Internet. Através de uma arquitetura flexível,
a  ferramenta  permite  ao  usuário  instalar  somente  as  funcionalidades
necessárias,  adicionando  mais  módulos  conforme  a  necessidade  ou  na
medida  em  que  novos  módulos  –  com  novas  funcionalidades  –  sejam
desenvolvidos.  É  utilizada  a  tecnologia  Java,  permitindo,  com  isso,  ser
executado em várias plataformas (2010, p. 8).  

        Do mesmo modo Peña et al (2005) afirmam que: 

 
A utilidade e as vantagens dos mapas conceituais são:

 Para o aluno

1. Os mapas conceituais dirigem a atenção para um número reduzido de
idéias importantes nas quais deve se concentrar (facilitando a recordação).
2.  Proporcionam  um  resumo  esquemático  de  tudo  o  que  se  aprendeu,
facilitando a recordação.
3.  Um mapa conceitual  pode fazer as vezes de um “mapa de estradas”,
mostrando  alguns  dos  caminhos  por  onde  seguir  para  conectar  os
significados (relaciona conceitos).
4. Produz uma aprendizagem significativa mais facilmente quando os novos
conceitos são englobados em outros mais amplos (hierárquicos). O próprio
desenho do mapa conceitual obriga a uma organização dos conceitos.
5. Ajuda-lhes a organizar e compreender a leitura.
6. Torna o estudo mais ativo e evita distrações.
7. Favorece a leitura crítica diante dos recursos e mensagens que nos vêm
dados.

Para o professor

1.  Os  mapas  conceituais  explicitam  conceitos  e  proposições  (que
possuímos), explorando o que os alunos já sabem. (Diagnóstico inicial do
tema).
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2. Explicitam as concepções equivocadas (conexão entre dois conceitos que
formam uma proposição falsa ou conexão que passa por alto sobre a idéia
principal que relaciona dois ou mais conceitos). Previnem ou diagnosticam
ao professor e ao aluno as interpretações equivocadas que devem evitar.
3. Servem para auto-avaliar seus conhecimentos e planejar o novo trabalho.
Com a auto-avaliação, o aluno comprovará e registrará os diferentes mapas
conceituais  elaborados,  comprovando  e  observando  as  diferenças  entre
eles até que tenha confiança e segurança em sua própria ação (2005, p.
216 /217).

Em um primeiro momento,  será exposto aos alunos do 1°  ano do Ensino

Médio o que é um mapa conceitual, quais as vantagens em fazê-lo, como poderão

usufruir  em qualquer  ambiente  independente  de  estarem na  escola  ou  em uma

palestra,  seminário,  assistindo  um  filme,  lendo  uma  revista,  uma  vez  que  sua

elaboração  independe  da  fonte  de  informação.  Em um segundo  momento,  será

solicitado aos alunos a construção de um mapa sobre a temática “Solução” para

estimulá-los  a  externar  o  conhecimento  empírico,  usarão  cartolinas  e  canetas

hidrográficas e as atividades serão em grupo. A execução desta atividade possibilita

a  elaboração  de  um  mapa  independentemente  da  disponibilidade  de  um

computador.  Após  a  construção,  cada  grupo  irá  relatar  e  explicar  os  conceitos

elencados  em  seus  mapas  e  será  realizada  uma  “socialização  de  ideias  ou

conceitos”.  Após  uma  reflexão  coletiva  sobre  as  produções  dos  grupos,  será

elaborado  um  mapa  na  lousa  que  deverá  expressar  o  consenso  dos  grupos

envolvidos. Em um terceiro momento, serão dadas orientações sobre elaboração de

mapas  conceituais  usando  a  ferramenta  computacional  como  instrumento

tecnológico. Para tais ações será utilizado o tutorial produzido neste trabalho. Além

de  receber  orientações  operacionais,  os  educandos  receberão  informações

detalhadas sobre a definição de cada conjunto que integra a elaboração dos mapas

conceituais, ou seja, o que é: uma proposição, um conceito, palavras de ligação. 

Para Correia, Silva e Júnior:  

Os MCs podem ser definidos como um conjunto de conceitos imersos numa
rede de proposições. As proposições, que são as unidades fundamentais
dos mapas conceituais, são constituídas por três elementos: conceito inicial
+ termo de ligação + conceito final. A inclusão obrigatória de um termo de



10

ligação, que expresse claramente a relação entre dois conceitos, é o que
confere ao mapeamento conceitual sua característica fundamental da busca
por significados precisos e explícitos (2010, p. 4402-2)
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Será exposto aos alunos o conceito de mapa conceitual, empregando-se três

abordagens descritas a seguir:   

1. Como texto.

Mapa  conceitual:  é  representação  gráfica  com  várias  grandezas  de  um

conjunto  de  conceitos,  formados de tal  modo  que as  relações  entre  eles  sejam

perceptíveis.  Os  conceitos  e  as  frases  de  ligações  aparecem dentro  de  formas

geométricas como retângulo, retângulo arredondado e elipse. As frases de ligações

são  fundamentais  para  representar  a  relação  entre  os  conceitos.  A  cada  dois

conceitos,  ligados  por  uma  frase  de  ligação  chamamos  de  proposição.  As

proposições têm uma peculiaridade nos mapas conceituais diferenciando de outros

mapas.

2. Como figura representativa na forma de mapa conceitual (Figura 1).

Figura 1. Conceito básico de mapa conceitual.

Orientações metodológicAs
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3.  Vídeo  sobre  mapa  conceitual  e  aprendizagem  significativa  disponível  em

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NpgE1HQZ78Y.

Com  objetivo  de  contribuir  para  uma  aprendizagem  significativa,  surge  a

necessidade  prática  de  construções  de  mapas  conceituais  de  forma  manual  e

através da ferramenta computacional. 

Para  iniciar  o  processo  de  construção  tanto  manual  ou  por  meio  da

ferramenta computacional,  primeiro seleciona-se a referência para construção do

mapa como: texto, enunciado de problema, noticiário, artigo, vídeo, enfim, conteúdos

demonstrados  por  diversos  meios.  Especificamente  para  esta  produção  foi

elaborado o texto conforme discriminado abaixo: 

 

Água do nosso dia a dia.

A água pode ser de qualidade para uso em todos os ambientes, dependendo

da conservação de fontes naturais e cuidados como de preservação ambiental.  

Normalmente  a  maioria  das  empresas  de  distribuição  de  água  fazem  o

processo de tratamento por meios convencionais, captando água nos rios, lagos  e

poços chegando em “tanques”,  onde no primeiro deles é adicionado cloro   para

reduzir a matéria orgânica formando a pré cloração. Em seguida, para cada etapa

utiliza-se de um “tanque” específico, adiciona-se Sulfato de Alumínio, cujo objetivo é

formar coagulação, ou seja, aglutinação das partículas em suspensão, depois de

coagulado passa para fase da floculação, processo em que aparecem os coágulos

aglutinados em forma de flocos maiores facilitando a decantação. Posteriormente,

há  a  separação  destes  flocos  pelo  processo  de  sedimentação,  passando  para

filtração,  utilizando  carvão  com  areia  e  pedras  cujo  objetivo  é  eliminar  micro-

organismos  que  ainda  se  apresentam.  E  finalmente  para  desinfecção  usa-se

novamente  o  cloro.  A adição  do  flúor  auxilia  no  combate  à  cárie,  esta  fase  é

denominada fluoretação.

Nos  rios,  principalmente  aqueles  que  permeiam  as  zonas  urbanas  dos

grandes  centros,  produtos  são  lançados  de  forma  desrespeitosas  para  com  a

natureza.  Descartam-se produtos aleatoriamente,  tais  como: solventes orgânicos,

esgoto doméstico e industrial com grande quantidade de metais pesados, produtos

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NpgE1HQZ78Y
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tóxicos, entre outros. Além da contribuição humana há poluição de forma natural

como, lixiviação de solo e de rocha, decomposição de matéria orgânica de animais e

vegetais entre outros, deixando a água imprópria para o consumo. Cabendo uma

ação interventora e constante com intuito de tratar a água que foi utilizada, antes de

devolvê-la ao meio ambiente.

 Com as atuais mudanças climáticas do nosso planeta em especial no Brasil,

onde há lugares com falta de água até para beber, devido a escassez de chuvas,

faz-se  necessário  a  conscientização  para  consumir  com moderação  e  aprimorar

cada vez mais novas estratégias de reaproveitamento da água.

Após a leitura do texto anterior, será proposto o seguinte questionário com o

objetivo de investigar o conhecimento empírico, de forma a facilitar a conexão com

os novos conceitos científicos: 

 

A água da torneira é uma solução ou uma substância? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Considerando  a  água  destilada,  podemos  dizer  que  é  uma  substância  pura

simples,ou substância pura composta?  Justifique.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ao analisarmos  a  água  de  um rio  ou  lago  podemos considerá-la  como mistura

homogênea ou heterogênea? Justifique.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

A água tratada é muito importante para o nosso consumo. Quais as principais etapas

para o tratamento da água?

__________________________________________________________________

Quais os processos de separações de misturas que você observa no seu dia a dia?
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Em  seguida  serão  construídos  mapas  conceituais  referentes  ao  texto,

conforme as seguintes orientações:

1. Analise o mapa conceitual em construção abaixo e complete com as frases

de ligações e conceitos (Figura 2).

Figura 2. Mapa conceitual incompleto para preenchimento de conceitos e frases de ligações.



15

2. Cole na cartolina os conceitos e frases de ligações sugeridos para elaborar de

forma hierárquica o mapa conceitual (Figura 3).

Figura 3.  Demonstração com recortes de conceitos e  frases de ligações para organizar  o  mapa
conceitual.

Após os alunos terem contato com a produção do mapa conceitual, sugere-se

que  para  os  próximos  textos,  sejam produzidos  mapas  conceituais  sem que  os

conceitos e frases de ligações sejam preestabelecidos, somente oferecendo-lhes os

recortes em brancos para colagem (Figura 4).

Figura 4. Recortes em forma de retângulo para preenchimento dos conceitos e frases de ligações. 
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Muito importante é o exercício da construção, fazendo com que o educando

aprimore a habilidade de selecionar os conceitos principais do texto. Quanto mais

conceitos relacionarem-se, formando as proposições com coerência, mais próximo

está o aprendizado efetivo sobre o tema a ser estudado.

Depois das discussões sobre as produções, espera-se um mapa semelhante

ao seguinte (Figura 5):

Figura 5. Mapa conceitual para comparação após conclusões das produções.
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A construção  de  mapas  conceituais  por  meio  do   software  Cmap  Tools®

requer um treinamento anterior sobre o funcionamento do  software.  Desta forma,

para facilitar sua utilização, elaborou-se um tutorial básico com textos e imagens que

orientam didaticamente passo a passo a construção do mapa conceitual. A seguir

são apresentados os passos até obtenção do mapa:   

1.Abrir o programa Cmap Tools®

Clique  em  aplicativos  →  Educação  → Ferramentas  → Cmap  Tools®.

Enquanto  o  programa está  sendo  carregado,  abre  uma janela  “Bem-vindos ao

IHMC Cmap Tools”.  Preencha as informações solicitados e clique no botão “OK”

(Figura 6).

Figura 6. Tela de acesso ao Cmap Tools
®

 .
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 Serão abertas duas janelas :

1ª  -  “Visualização  –  Mapas  Conceituais”. janela  principal  onde  estão  os

ícones principais  de acesso.

2ª   -   “Sem título 1”  janela onde será estruturado o mapa (Figura 7).

Figura 7. Janelas para ferramentas de acesso e elaboração do mapa conceitual.

.

No software Cmap Tools® use a opção “Cmap Tools em Meu Computador”,

o qual permite salvar o mapa no computador. Esta opção aparece automaticamente

selecionada.

2. Iniciando a construção do mapa conceitual

Na 2ª janela “Sem Título 1” (Figura 7) dê um duplo clique no local indicado

ou duplo clique em qualquer outro local de preferência para introduzir o primeiro

conceito.
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3. Relacionando os conceitos

Após digitar o conceito, clique fora do retângulo e depois novamente clique no

retângulo  referente  ao  conceito  criado  onde  aparecerão  duas  setas  acima  do

conceito ( Figura 8).

Figura 8. Esquema de relacionamento de conceitos.

Dê um clique sobre a seta e segure arrastando até o local onde se pretende

formar o segundo conceito.  Observe que entre o primeiro e o segundo conceito

pretendido aparece automaticamente o local para inserir a frase de ligação (Figura

9).

Figura 9. Esquema de demostração de frase de ligação entre conceitos.

Para apagar um conceito é só clicar sobre ele e apertar e tecla “Delete”,

apagando juntamente a  frase de ligação.  Para alterar  um conceito  dê um duplo

clique dentro do retângulo.

Mapas Conceituais
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4. Salvar o mapa conceitual

Clique no menu Arquivo → Salvar mapa conceitual ou Ctrl + s (Figura 10) .

Figura 10. Tela de demonstração para salvar o mapa conceitual.

Na janela “Salvar Cmap como”, preencha os dados solicitados, e clique no

ícone “Salvar” (Figura 11).

Figura  11.  Tela  de  demonstração  para  inserir  título  e  dados  do  mapa  conceitual,  e  salvar  o
documento.
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O  mapa  salvo  aparecerá  na  janela  principal  “Visualização  -  Mapas

Conceituais” (Figura 12).

Figura 12. Tela de visualização de mapas conceituais.

5 . Abrir um mapa conceitual

Para  abrir  um  mapa  salvo,  observe  se  o  ícone  “Cmaps  em  Meu

Computador”  está  selecionado se  não estiver  selecione-o.  Em seguida dê dois

cliques sobre o mapa que foi salvo.

6. Fechar o programa Cmap Tools®

Clique em Arquivo → Sair do programa ou Ctrl + Q. Ao fechar o mapa sem

salvar as últimas alterações, aparecerá a seguinte mensagem  (Figura 13).  
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Figura 13. Janela para opção de salvar alterações em um mapa conceitual.

7. Mover o conteúdo do mapa conceitual

Clique no menu “Editar” → selecionar tudo ou pressione as teclas Ctrl + A,

para  selecionar  todo o mapa em seguida clique em qualquer  lugar  selecionado,

movendo o mapa. Para tirar a seleção clique fora do mapa.

8. Mover partes do mapa conceitual

Com o botão esquerdo do  mouse  pressionado, arraste sobre as partes do

mapa conceitual que deseja mover selecionando-o. Clique novamente  com o botão

esquerdo do mouse  pressionado sobre a seleção e arraste para o local desejado

(Figura 14).

Figura 14. Tela de demonstração para mover parte de um mapa conceitual.   
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9. Formatar o mapa conceitual

Existem várias opções de formatação como: fontes, forma, cores, linha, Cmap

e a criação de um novo estilo.

10. Formatar Fonte

 

Para escolher estilo de texto: abrir a janela “Estilo”: Menu Formatar          Estilos

(Figura 15).

Figura 15. Tela de demonstração sobre a formatação de um mapa conceitual.

Ao formatar a fonte, observe que o botão  “Fonte” está ativado. O próximo

passo é selecionar os conceitos ou as frases de ligações para que sejam efetuadas

as alterações (Figura 16). 
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 Figura 16. Esquema de alteração de formatação da frase de ligação de um mapa conceitual (tipo de
fonte e tamanho).

Para mudar a cor do texto clique na seta que está dentro do triângulo (Figura

17). Para selecionar as cores, escolha uma delas e dê um clique.

Figura 17. Esquema e tela de demonstração para formatação de fonte de texto.

11. Formatar o objeto

Clique no menu  “Editar” (Figura  14) e  selecione os  conceitos,  frases  de

ligações  e  conectores  que  deseja  alterar.  Após  selecionado  utilize  as  opções

demonstradas na figura 18.
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Figura 18. Tela de demonstração para alteração de conceitos,frases de ligação e conectores.

Como primeiro procedimento para inserir uma imagem de fundo deve-se tê-la

salva em uma pasta. Na janela de “Visualização – Mapas Conceituais”, clique no

Menu Arquivo → “Adicionar Recursos”.

Acesse a sua pasta e selecione a imagem, clicando no ícone  “Adicionar”

(Figura 19).



26

Figura 19. Janela para seleção de imagem para mapa conceitual.

Na janela “Editar propriedades do Recurso”,clique em “OK” (Figura 20).

Figura 20. Janela para edição de imagem de fundo de mapa conceitual.

Selecione no mapa o objeto que deseja inserir a imagem, em seguida clique

no  ícone (Figura 22), onde aparecerá a janela  “Escolher Pano de Fundo”.

Selecione a imagem e clique no botão “OK” (Figura 21).
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Figura 21. Janela para seleção de imagem de fundo de mapa conceitual.

Observe a imagem  (Figura 22).

Figura 22. Esquema de demonstração e janela de incorporação de imagens a um mapa conceitual.

Para  melhor  esclarecimento,  observe  a  tabela  1  com  ícones  explicativos

referentes às formatações de imagens de fundo.

Tabela 1. Ícones para formatação de imagens de fundo.

Escala da Imagem

Selecionar ou alterar plano de fundo
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Imagem completa visível 

Imagem lado a lado

Remover plano de fundo

Cortar  imagem

Reposicionar manualmente o plano de fundo

Cortar manualmente o plano de fundo

Observe na figura 23, que houve alteração na cor, sombra e formato, tanto da

frase de ligação como do segundo conceito.

Primeiro selecione a frase e o conceito  em que deseja inserir as mudanças,

depois é só clicar na “Cor, Sombra e Formato”.

Figura 23 Esquema de demonstração e janela para alteração de cor, sombra e formato em um mapa
conceitual.
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12. Formatar Linha

As  linhas  precisam  estar  selecionadas  para  que  as  alterações  sejam

efetuadas (Figura 24).

Figura 24. Janela de formatação de linha de um mapa conceitual.

Observe a alteração da linha (Figura 25).

Figura 25. Demonstração de alteração de linha de um mapa conceitual.
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13. Formatar o Cmap Tools® 

Para formatar,  selecione o  “Cmap”  conforme demonstrado na figura 26. A

tabela 2 demonstra os ícones disponíveis para formatação.  

Figura 26. Janela de formatação do Cmap do mapa conceitual.    

           
Tabela 2. Ícones explicativos referentes à imagem de fundo.

Selecionar ou alterar plano de fundo

Remover plano de fundo.

Plano de fundo não repetido

Plano de fundo lado a lado

Centralizar plano de fundo

Adequar plano de fundo ao mapa
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Reposicionar manualmente o plano de fundo

Cortar manualmente o plano de fundo

   Clique  no  ícone onde aparecerá a janela  “Escolher pano de fundo”

(Figura 27). Selecione a imagem e clique no botão “OK”. 

Figura 27. Janela para selecionar o  pano de fundo.

Observe como ficou (Figura 28):
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Figura 28. Mapa conceitual após alterações.

Para alterar  a cor no plano de fundo,  selecione a cor conforme opção na

figura 26.

Figura 29. Mapa conceitual após alteração de cor de plano de fundo.
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14. Salvar mapa como imagem ( extensão. jpg )

Menu  Arquivo  → Exportar mapa como  → Arquivo de imagem.  Na janela

“Exportar como arquivo de imagem”, clique no botão “OK” (Figura 30).

Figura 30. Janela de demonstração para salvar mapa conceitual como arquivo de imagem.

Clique  novamente  no  botão  “OK”  e  volte  a  sua  pasta  para  visualizar  a

imagem em jpg. A imagem será salva em .jpg (Figura 31).

Figura 31. Janela que informa exportação de mapa conceitual em formato .jpg.      
 

15. Alterar automaticamente as posições de todas as proposições

Clique em Menu → Formatar → Autolayout. As posições dos conceitos serão

formatados automaticamente .

Clique em Gerar Novo Layout e em seguida em “OK” (Figura 32).
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Figura 32. Tela que permite atribuir novo layout a um mapa conceitual.

As figuras 33 e 34 demonstram os mapas conceituais, respectivamente, antes

e depois do novo layout.     

   

Figura 33. Mapa  com as posições escolhidas pelo autor.
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Figura 34. Mapa utilizando autolayout.

  As  ações  descritas  anteriormente  serão  implementadas  ao  abordar  os

seguintes  conteúdos  específicos:  Substâncias  simples  e  compostas;  Misturas;

Métodos de separação.

Para avaliar  a  produção dos mapas conceituais  será  realizada a seguinte

análise: utilização adequada de conceitos e proposições; Números de conceitos e

proposições contemplados no mapa conceitual.

Os  mapas  conceituais  serão disponibilizados  numa mostra  pedagógica  do

projeto  para  toda  comunidade  escolar,  ação  esta  que  servirá  de  estímulo  para

elaborar mapas bem estruturados e com proposições bem definidas
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