O que investigar
Podem-se pensar em questões:

Como
planejar
um projeto
de Ciência
Cidadã

01

01

Locais: descarte de resíduos
sólidos, desperdício de alimentos,
biodiversidade de jardins/praças,
qualidade do ar, uso de energia na
escola ou residência;

02

Globais: mudanças climáticas,
desmatamento, mudanças de uso
do solo, urbanização, poluição da
água etc;

03

Extra-planetárias: forma das
galáxias, buracos negros,
astrobiologia etc

Qualidade
dos dados

Questões de
pesquisa

Os procedimentos de coleta de
dados devem ser:

É importante que o processo de
participação em uma investigação
científica genuína faça sentido para
os estudantes.

Adequados às habilidades da
faixa etária;

02

Adequados aos objetivos
curriculares;

03

Adequadamente treinados
pelos estudantes e
supervisionados pelos
professores para garantia do rigor
científico

As perguntas que guiam a
atividade devem ser relevantes e
contextualizadas (local, regional,
nacional ou globalmente)
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Formar grupos com
diferentes perfis é valorizar
as habilidades individuais.
Ciência se faz em parceria!

Valorizando o
perfil do estudante

LÍDER DO GRUPO

PESQUISADOR

ANALISTA
COLETOR DE DADOS

COMUNICADOR
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O envolvimento dos
estudantes é fundamental
no processo
de fazer Ciência!

6 passos para o

engajamento escolar
em Ciência Cidadã

Consideração
sobre capacidade
Os projetos de ciência
cidadã nas escolas devem
ter um equilíbrio entre
serem desafiadores e, ao
mesmo tempo,
respeitarem a capacidade
dos estudantes em
realizarem aquele projeto

Relações de confiança
As relações de confiança
entre professor e
educandos precisa ser
construída para que eles
se sintam à vontade ao
longo do processo para
relatar as dificuldades

Protocolos e
processos éticos

Métodos apropriados
Os processos devem
ser planejados de
modo a estarem
adequados à faixa
etária e às habilidades
dos estudantes
naquele momento de
aprendizagem

Questões relacionadas à
aplicação dos protocolos
devem ser observadas. Tanto
em relação à integridade
física, como à privacidade em
projetos que envolvem
compartilhamento de
informações e imagens na
internet

Consideração sobre o contexto
Estratégias de
comunicação
É importante que durante as atividades exista um canal
de comunicação para o aluno refletir sobre o processo.
Não apenas o resultado científico é importante, mas
também o processo.

É importante que o
processo de
participação faça
sentido para os
estudantes e seja
contextualizado
local, regional,
nacional ou
globalmente
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O que torna a Ciência
Cidadã uma ciência
prática e genuína

Dimensões da

Ciência Cidadã

Científica

Educacional

Os projetos de ciência
cidadã envolvem
ativamente os
cidadãos nas
atividades científicas, o
que gera novo
conhecimento e
compreensão

Oportunidades de
aprendizagem de
conceitos, atitudes e
procedimentos da
ciência, uso de tecnologia
dentro de um contexto
real. Motivação para
seguir carreira científica

Os projetos de ciência
cidadã produzem
genuínos resultados
científicos

Prazer pessoal,
autoconfiança, bem-estar
físico e emocional ao
contribuir com a ciência e
fazer parte de um grupo
(colaboração e empatia)

A ciência cidadã é
considerada como
abordagem de
investigação como
qualquer outra, com
limitações e vieses que
devem ser considerados
e controlados

Co-responsabilidade
pelos problemas
científicos sob
investigação, como meio
ambiente e saúde.
Aprendizagem com base
na relevância, motivação
para ação/ativismo

© STEM Education Hub 2021
Este recurso foi produzido pelo STEM Education Hub com a contribuição da Dr. Natalia Ghilardi-Lopes.
Para mais informações: stemeducationhub.co.uk/br

Muito além dos
resultados científicos, é
possível observar frutos
em muitas dimensões

01

02

03

O que avaliar em
um projeto escolar
de Ciência Cidadã

Comportamento e atitude
O projeto promoveu no aluno
ativismo local/global, participação
em outras atividades, idealização de
projeto de ciência próprio e/ou
mudança de estilo de vida/hábitos?
Autoeficácia
Houve melhora na percepção do
estudante sobre sua capacidade de
aprender um conteúdo ou tarefa?
Conhecimento
Quais conteúdos e/ou processos da
ciência foram aprendidos?

04

05

06

Habilidades
O aluno desenvolveu habilidades de
fazer/responder perguntas, coletar
analisar dados, planejar e realizar
investigação, construir explicações
e/ou comunicar informações?
Motivação
Houve motivação para ajudar os
outros, aprender, seguir carreira na
área e/ou melhora da autoestima?
Interesse
Houve melhora na atribuição de
relevância pessoal ao tópico do
trabalhado pelo projeto?
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