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Química, taBlets E tElEmóvEiS iNtEligENtES:
PrémioS NoBEl da Química 1901-2011 Em código Qr

foram até ao momento reconhecidas pelo seu trabalho inovador no domínio da Química, uma ciência onde as mulhenuma tabela cronológica sob a forma de códigos QR, permite a introdução desta temática na sala de aula usando um
telemóvel inteligente ou um
.
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sonham com a possibilidade de um dia poderem vir a ser
-

por Química e Engenharia levaram-no a fazer uma descoEsta descoberta e outras relacionadas com a indústria de
patentes.

deram lugar a ecrãs multimédia e vibrantes apresentações
em
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cina, da Literatura, da Paz e, posteriormente (a partir de

Em muitos países os telemóveis inteligentes e os
baseadas em conteúdos electrónicos, tais como o
. A estratégia do
tem sido alvo de
facto é possível aumentar o interesse dos alunos pelas mavolvidas ferramentas educacionais recorrendo a estes códi-

mentas de
no domínio da Química foi recentemente construído um
contendo todos os Prémios
Figura 1 –
nitroglicerina, composto base da dinamite

QR e a uma cor representativa da sua área de investigação.
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pode ser também usado em actividades extra-curriculares.
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Figura 2 – Códigos QR no Ensino da Química. Tabela cronológica dos
dos códigos QR, usando um telemóvel inteligente ou um
automaticamente os alunos para a respectiva página na internet
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contendo os códigos QR com informação sobre os
lizado de forma gratuita na informação suporte do artigo.
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