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• Projeto único e integrado (Não corresponde a um somatório de
projetos independentes);

• Possibilita a incorporação de diferentes grupos de diferentes
instituições;

• Aprendizagem através da Investigação (desenvolvimento de projetos);

• Capacidade de organizar uma rede de instituições, tendo como eixo
central o conceito de Ciência Cidadã aplicado à realidade escolar;

• Projeto com potencial de ser ampliado ou replicado em outros estados;

• Relação com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável);

• Dialoga com outros projetos/programas: “Ciência é 10”, PIBID,
Mestrados Profissionais.



• Formação continuada de docentes da educação básica para o ensino das ciências,

aprendizagem por investigação e metodologia científica. 

• Promover a democratização do conhecimento, bem como a popularização da ciência através do 

compartilhamento de protocolos e resultados dos projetos baseados em ciência cidadã (ciência  

aberta). 

Estruturar um grande projeto de Educação Científica, tendo como eixo comum o conceito de

Ciência Cidadã, onde os estudantes e professores são participantes da coleta de dados científicos,

e utilizam os resultados obtidos na interpretação dos problemas da realidade onde estão inseridos.

• Estimular o desenvolvimento de projetos de investigação  voltados a solução de problemas que 

façam parte da realidade dos estudantes

• Fortalecer a interação entre escolas de educação o básica, instituições de ensino superior, museus 

e outras instituições científicas. 

OBJETIVOS

• Avaliar o potencial de projetos baseados em Ciência Cidadã como uma estratégia educacional 

inovadora no processo de ensino-aprendizagem de ciências; 

• Estimular o interesse dos alunos da educação básica pelas carreiras científicas, bem como 

identificar jovens talentos para as ciências

• Através de protocolos científicos, trazer o “fazer ciência” para sala de aula 



Ciência Cidadã
• Os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente as pessoas nas

atividades científicas o que gera novo conhecimento e compreensão da
sua realidade - Ciência Aberta.

• Os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos.

• No Brasil e Mundo os projetos baseados em Ciência Cidadã vem crescendo
de maneira significativa. Entretanto a maioria dos projetos ainda é
relacionado a ampliação e potencialização da coleta de dados.



Ciência Cidadã

• Alguns projetos exploram o potencial da Ciência Cidadã em ambiente 
escolar, como instrumento de trabalhar o método científico, estruturando 
protocolos que auxiliam a compreensão da realidade onde a escola está 
inserida. (OPAL, GLOBE, PM 2,5 Network Taiwan)

https://opalexplorenature.orghttps://www.globe.gov/

https://opalexplorenature.org/
https://www.globe.gov/


Lançamento Global 
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PROGRAMA OPAL 
Open Air Laboratories

Reino Unido
https://opalexplorenature.org

https://opalexplorenature.org
https://opalexplorenature.org
https://opalexplorenature.org
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Proposta do Projeto 
3 eixos principais  

1- Rede Ciência Cidadã

• Construção da Rede

• Definição dos Protocolos 

científicos/educacionais

• Produção dos Materiais 

• Estruturação da 

sistema/APP com dados 

georreferenciados 

• Formação Continuada 

Professores (protocolos)

2- Estimulo às Ciências

• Aprendizagem por 

Investigação (formação 

de professores)

• Projetos de Investigação 

dos Estudantes

• Interpretação da 

realidade local/Problemas

• Feiras de Ciências 

integradoras

• Produção material 

Bibliográfico

3- Avaliação e 

acompanhamento 

• Avaliação e aprimoramento 

dos protocolos 

• Pesquisas:  Inicialmente a 

proposta de estudos 

envolvendo o “Macro” 

• Quantitativo: Impacto do 

Projeto e análise do 

potencial (metadados, 

escolas, estudantes, 

professores). 

• Análises qualitativas:  

alfabetização científica, CTS



Proposta do Projeto 
Protocolos existentes possíveis de serem construídos/adaptados  

Adaptação dos Protocolos Opal

- Qualidade de Água

- Solo 

- Polinização

- Saúde de árvores

- Insetos

- Qualidade do Ar

- Solo

etc..

Adaptação dos Protocolos

Globe

- Habitat Aedes

- Nuvens 

- Clima (temperatura, 

precipitação)

- Ozônio

- Aerossóis

etc.. 

Inclusive com 

parceria formal



Proposta do Projeto 
Outros Projetos/Protocolos possíveis 

• Micro plásticos em praias (marinha e fluvial)

• Mapeamento de lixo

• Caracterização de Solo

• Identificação de larvas de mosquitos

• Qualidade de água

• Mapeamento de transito entorno das escolas

• Mapeamento geográfico

• Indicadores de saúde ambiental

• Adaptação de questionário de saúde (asma e rinite – ISAAC)

• Astronomia 

• pH (água, solo)

• Mapeamento de flora e fauna (espécies indicadoras)

• Mapeamento de acessibilidade (diferentes espaços)

• Estação meteorológica (sensores e prototipagem)

• Monitoramento da qualidade do ar (sensores e prototipagem)



Proposta do Projeto 
Outros Projetos/Protocolos possíveis 

Projetos relacionados à Prototipagem podem, além de abordar questões relacionadas aos 

protocolos proponentes, podem iniciar os estudantes em conceitos e práticas relacionadas à 

informática, física e programação e matemática. 



Proposta do Projeto 
Outros Projetos/Protocolos possíveis 

Maioria dos Protocolos relacionados às Ciências Biológicas e Ambientais

- Ampliação de protocolos relacionados à: 

- Física

- Geografia

- Humanas

- Matemática

- Saúde

- Matemática

Definição da equipe do projeto, conversa com outros atores e instituições

Projetos de extensão, PPGs acadêmicos,  PPG Profissionais, Licenciaturas, 

museus de ciências, . 

Construção conjunta com a SEED dos 

temas que são prioritários/possíveis de 

serem trabalhados como protocolos

DCE, BNCC. 



Possibilidades 
Protocolos possibilitem a construção 

de indicadores relacionados aos ODS

“Indicadores de sustentabilidade”



Possibilidades 
Itinerância – Laboratório Móvel (Cursos e Oficinas) 



Estruturação da Equipe 

Definição dos Protocolos 

Testagem dos Protocolos 

Estruturação do Sistema Produção dos Materiais 

Capacitação dos professores 

Aprimoramento dos Protocolos 

Aplicação com estudantes

Construção de Projetos

Socialização (Feira de Ciências)
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ETAPAS/ CRONOGRAMA 



Estruturação da Equipe 

Definição dos Protocolos 

Testagem dos Protocolos 

Aprimoramento dos Protocolos 

Definição dos Participantes 
Divisão de trabalho entre os diferentes Grupos e Instituições (UFPR, IFPR, SEED, etc..)

Seleção dos Bolsistas (alguns bolsistas por prazos menores – 3 a 6 meses)  

Construção/adaptação dos Protocolos passíveis de serem desenvolvidos no conceito de Ciência Cidadã
Busca de um equilíbrio entre as diferentes áreas envolvidas no projeto, bem como nível educacional (Fund. II, EM)

Relação com temas das Diretrizes Curriculares do Estado do PR  (BNCC, PCN, ODS, etc..)

Testagem com equipe de professores da Rede Pública (bolsistas) dos protocolos a serem utilizados (10 escolas) 
Diferentes turmas e diferentes faixas etárias, buscar experimentos de validação dos protocolos.  

Avaliação dos protocolos, técnico como educacional
Estudo sobre o potencial comparativo e complementar destes protocolos 

Aprimoramento dos protocolos em caso de necessidade  

Meses 0 a 10

Jan – Out/20

ETAPAS/ CRONOGRAMA 



A partir dos protocolos definidos, construção do “sistema (web site)” e aplicativo do projeto 
Analise das demandas específicas de cada um dos protocolos a serem utilizados 

Análise sobre como será o upload de dados (app, computador, ambos) 

Produção dos materiais gráficos (cartilhas e protocolos), formato digital e impresso 

Levantamento e aquisição dos materiais necessários para execução dos protocolos   (lentes, kits, etc)
Produção das videoaulas, explicando cada um dos protocolos 

Definição de um número de escolas (maioria PBF), em diferentes regiões do Estado do PR
(3 x 31NRE = 93 escolas?) (definição junto à SEED/NREs) 

Estruturação de oficinas de formação dos professores, referente aos protocolos
Trabalho de formação também relacionado à aprendizagem por investigação  (MCAT – UFERSA) 

Inicio do processo de aplicação dos protocolos com os estudantes
Verificação do capacidade dos sistema de trabalhar com todos os dados 

Integração dos dados (Meta Análises), produção dos Mapas temáticos , indicadores ODS 

Meses 11 a 19

Estruturação do Sistema 

Produção dos Materiais 

Formação de Professores

Aplicação com estudantes

Nov/20 – Jul/2021 

ETAPAS/ CRONOGRAMA 



Proposta de construção de projetos de pesquisa, baseados na realidade dos estudantes utilizando os 
protocolos desenvolvidos pelo projeto. 

Importante contextualização e conceituação sobre o Método científico/ Aprendizagem por investigação 
Registro do projetos dos estudantes para acompanhamento . 

Desenvolvimento dos projetos dos estudantes
Acompanhamento dos projeto dos estudantes, analisando a eficácia e possíveis adequações do sistema

Proposta que Melhores projetos sejam apresentados em Feiras de Ciências (física ou virtual)

Estimulo as Feiras de Ciências nas Escolas
Projetos que apresentem destaque  - Feira Estadual (credenciada a Feiras nacionais

Podem utilizadas as feiras existentes (FiCiências, Litoral, Palotina, etc...) , de maneira a integra-las
Feira de Ciências integradora do projeto

Meses 20 a 30

Aplicação com estudantes

Desenvolvimento  de Projetos

Socialização (Feira de Ciências)

Ago/21 – Mai/22

Avaliação/Acompanhamento  
Definição dos melhores temas a serem objetos de avaliação e acompanhamento 

Entretanto o foco inicial seria o “Macro” (Indicadores do projeto, ciência cidadã, alfabetização científica, rede escolar)
e não o “Micro” (análises dos protocolos, estudo de caso em uma escola, projetos CNPq individuais)

ETAPAS/ CRONOGRAMA 



IFPR  - Obrigatório

Instituições Participantes 

SEED - Obrigatório

UFPR  - Coordenação 

Rede estadual IES

ITAIPU BINACIONAL

UTFPR 

AEB – GLOBE BRASIL

OPAL – UK (BC, NF) 

ESTUADUAL
PARANÁ

R$ 4 Milhões 

UNILA

Fundação Araucária  - SETI

UFFS



Bolsas – 30%

Orçamento 
Descentralização – Execução via UFPR

Projetos até R$ 4 milhões (1 estado)  

Custeio – 60% Capital – 10% 

Gestão projeto
Pós- Doutorado ou 
Extensão no País –A,B,C
Apoio Técnico – A, B

Pesquisa
Mestrado
IC 

Escolas
Extensão no Pais –C
IC Junior 

Passagens e Diárias
Cursos e capacitação

Consumo
Materiais de laboratório
Kits dos  protocolos
Combustível

Serviços
WebSite? 
Diagramação 
Impressão dos Materiais

Informática
Sistema/servidor projeto

Audiovisual
TV UFPR fará os vídeos ?
CIPEAD?
Equipamentos

Lab Modelo FABLAB
Produção materiais 
Impressora 3D
Cortadora Laser
Prototipagem 
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