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Resumo
Dinamização de uma
comunidade educativa
inteligente, na Escola
Secundária da Gafanha da
Nazaré, através de
estratégias de ciência
cidadã suportadas por
plataformas de consciência
coletiva, no âmbito da
investigação “Smart
Educational Communities:
geographic citizen science
networks connecting smart
open cities and schools in
the Aveiro region” (Vânia
Carlos, UA) e da tese de
doutoramento “O potencial
da Internet das Coisas na
promoção de uma
cidadania participativa”
(Manuel Santos, ESGN).
Tanto a metodologia de
investigação utillizada
(Community-based
participatory research)
como as estratégias
geográficas de ciência
cidadã desenvolvidas em
cocriação constituem
iniciativas de ciência
cidadã em investigação em
educação, envolvendo
pais, professores, alunos e
atores locais.

Este
trabalho
é financiado
por contratações
Fundos Nacionais
através da por
Os
encargos
resultantes
destas
são “financiados
fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do
Tecnologia, I.P., no âmbito da celebração do contrato-programa
previsto
números 4, 5 e 6 do art. 23.º do D.L. n.º 57/2016, de 29
projetonos
UID/CED/00194/2013.
de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho.

Objetivos
i) motivar os alunos para uma
cidadania participativa;
ii) capacitar os professores para
estratégias de ciência cidadã com
recurso à IoT;
iii) promover o diálogo e a
comunicação entre os atores
locais, informando políticas
municipais de educação e
melhorando a sustentabilidade de
projetos de intervenção educativa.

Fig. 2 – Workshops de cocriação cívica

Internet das Coisas (IoT) / Kit Cidadão

Fig. 1 – Aulas de programação de sensores e plataformas IoT

Fig. 3 – Sessões do clube Smart School Lab

Estratégias de ciência cidadã e Informação Georreferenciada
Capacitar os alunos para a utilização de plataformas digitais de consciência coletiva

Fig. 4 – Georreferenciar lixo marinho
(Coastwatch Europe – C.M. Ílhavo)

Fig. 5 – Monitorização de Ecopontos, ciclovias e lixo
(Kit cidadão – Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré)

Fig. 6 – Monitorização da qualidade do ar
(Fundação Ilídio Pinho)

Fig. 7 – Ferramentas esri® de produção, análise e
disseminação de informação georreferenciada

