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Cada aluno “Cidadão Cientista” deverá entrevistar pessoas do seu convívio para responder as perguntas

elaboradas pelos Coordenadores das instituições participantes. Dependendo da facilidade ou não do uso da

internet, celulares e computadores é possível realizar as coletas de duas formas:
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1 – Entrevistar e preencher o Formulário impresso
2 – Cadastrar o questionário respondido na 

Plataforma Fast Science
Ausência de Internet, 

computador ou 
celular

Utilizando o 
computador, 

tablet ou celular

CASO 2

CASO 1

Etapa única de 
preenchimento 
utilizando a plataforma 
Fast Science.

1 – Acessar a 
plataforma Fast
Science

2 – Entrevistar e 
preencher o formulário 
on-line

Formulário impresso

COLETA DOS DADOS – FORMAS DE COLETA E CADASTRO



A Plataforma Fast Science é uma infraestrutura tecnológica que permite a criação de projetos de Ciência

Cidadã”. Os Coordenadores das instituições participantes foram os responsáveis por criar o projeto “Bebeu

Água” e organizar o questionário em 06 grupos de perguntas.
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Grupos de perguntas :

1. Informações Pessoais

2. Na sua casa

3. Na escola, universidade, curso

e/ou trabalho

4. No seu dia a dia (Fora de casa,

da escola ou do trabalho)

5. Lixo e reciclagem

6. Sobre o seu consumo diário de

água

Cada um desses grupos de

perguntas possuem objetivos de

pesquisa específicos que serão

avaliados pelos alunos no final da

etapa de Coleta dos dados.
Página do projeto “Bebeu Água” na plataforma Fast

Science.
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COLETA DOS DADOS – UTILIZANDO A PLATAFORMA FAST SCIENCE



O acesso ao projeto “Bebeu Água” é através do endereço: https://fastscience.com.br

Etapa 1 - Cadastro

• Clicar no link “Cadastre-se” no canto superior direito

• Preencher os seguintes campos:

✓ Nome Completo

✓ E-mail

✓ Senha

• Aceitar os termos e condições de uso da plataforma

IMPORTANTE: Favor não utilizar apelidos ou informações falsas.

• Fazer o login na plataforma

• No menu clicar em “CONTRIBUA”  Selecionar o projeto “Bebeu Água” 

• Clicar no Botão “FAÇA PARTE DA CIÊNCIA, CONTRIBUA!”

• No campo “Código” informar o número da sua matricula na escola Santa Rita. (necessário apenas no

primeiro acesso).

Etapa 2 – Acesso ao Projeto

IMPORTANTE: Somente os alunos do ensino médio da Escola Santa Rita poderão ter acesso ao projeto

“Bebeu Água”. Como “cidadãos cientistas” eles são os responsáveis pela coleta e cadastro das

informações.
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COLETA DOS DADOS – UTILIZANDO A PLATAFORMA FAST SCIENCE

https://fastscience.com.br/
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O Formulário é divido em 06 grupos de perguntas. Cada um desses grupos tem o objetivo de responder
questões específicas da pesquisa científica. A figura abaixo ilustra o formulário on-line do projeto “Bebeu
Água” criado na plataforma Fast Science. Clicando nos círculos azuis o usuário pode escolher qual o grupo de
perguntas deseja acessar e no botão “Avançar” no canto inferior, ir para o grupo subsequente.

1. Informações Pessoais

2. Na sua casa

3. Na escola, universidade, curso e/ou

trabalho

4. No seu dia a dia (Fora de casa, da escola

ou do trabalho)

5. Lixo e reciclagem

6. Sobre o seu consumo diário de água

Grupos de perguntas:

IMPORTANTE: Não preencha o questionário

com dados falsos. Alguns questionários

serão escolhidos aleatoriamente e seus

dados verificados através do telefone

cadastrado. A qualidade e veracidade das

informações vai influenciar na qualidade do

resultado final da sua pesquisa.
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COLETA DOS DADOS – PREENCHENDO O FORMULÁRIO
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Existem quatro tipos de perguntas:

01 – Múltipla escolha:. Onde o entrevistado

pode escolher mais de uma opção.

02 – Lista de opções: Onde o entrevistado

pode escolher apenas uma opção.
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COLETA DOS DADOS – PREENCHENDO O FORMULÁRIO
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Existem quatro tipos de perguntas:

03 – Geoespacial: Onde o entrevistado pode

selecionar no mapa um ponto geográfico:

:

04 – Aberta: Permite que o entrevistado

faça comentários em uma caixa de texto.
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COLETA DOS DADOS – PREENCHENDO O FORMULÁRIO



O Sistema de recompensa tem o objetivo de valorizar os alunos “cidadãos cientistas” que mais contribuíram

para o projeto “Bebeu Água” bem como incentivar o trabalho em equipe, premiando a turma que contribuir

com a maior quantidade de formulários válidos preenchidos. Para cada formulário cadastrado o aluno

receberá 01 (um) ponto para o ranking e, dependendo do seu desempenho poderá receber bônus de

participação, certificado e brinde, conforme especificado abaixo:

MELHORES DA SEMANA: A cada ciclo de 7 dias, os 05 (cinco) alunos que contribuíram com a maior

quantidade de formulários receberão bônus adicionais no ranking podendo ser 5 – 4 – 3 – 2 – 1 pontos

(respectivamente). Como critérios de desempate fica estabelecido que prevalecerá: (1) o aluno que tem maior

acumulo de contribuições; (2) o aluno que pertence a melhor turma; (3) a data de cadastro do formulário,

favorecendo aquele que primeiro contribuiu em cada ciclo de sete dias.

MELHOR TURMA: Os alunos da turma que finalizarem o projeto “Bebeu Água” com o maior número de pontos

receberão um Certificado de Mérito da turma e brinde no evento de encerramento. Os critérios de desempate

são: (1) turma que manteve-se na liderança por maior número de semanas; (2) turma que possui o maior

número de alunos melhores da semana; (3) sorteio.

MELHORES ALUNOS: Os cinco alunos que finalizarem o projeto “Bebeu Água” com maior número de pontos

receberão um Certificado de Mérito e brinde no evento de encerramento. Critérios de desempate: (1) maior

numero de vezes como melhor da semana; (2) pertencer a melhor turma; (3) sorteio.

PRÊMIO POR PARTICIPAÇÃO: Para todos os alunos que contribuírem com no mínimo 02 formulários válidos:

Certificado e será considerado como um dos objetivos avaliados na disciplina (este último, sujeito a

aprovação).

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO: Para os orientadores e alunos do Comitê Executivo do projeto: Certificado e

brinde.
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SISTEMA DE RECOMPENSA E INCENTIVO – INSTRUÇÕES



Através da página do projeto Bebeu Água na plataforma Fast Science, os alunos poderão ter acesso ao ranking

de contribuições e poder acompanhar o seu desempenho como Cidadão Cientista!

São três tipos de controle:

Ranking Geral: Exibe a lista de todos os alunos ordenada pelos pontos de participação e bônus.
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Ranking por Times ou Turmas: Exibe a colocação

individual de cada participante agrupado por

turmas.

Ranking Semanal: Exibe a colocação individual

de cada aluno “cidadão cientista” a cada ciclo

de sete dias de contribuição no projeto.
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SISTEMA DE RECOMPENSA E INCENTIVO – CONSULTA AO RANKING



Fatos inesperados no decorrer do projeto podem acontecer. O Comitê Executivo deve repassar para os

Coordenadores Institucionais todas as dúvidas, problemas, sugestões e comentários dos Cidadãos Cientistas.

Os canais de comunicação são:

• Grupo de WhatsApp do projeto

• E-mail: bluechangeinitiative@gmail.com

• Contato na página eletrônica do projeto: https://bluechangeinitiative.wordpress.com/contato/

COMO RESOLVER 
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ANOTAÇÕES


