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APRESENTAÇÃO – SOBRE O PROJETO

O Projeto “Bebeu Água? - O consumo de água, um projeto de Ciência Cidadã” pretende mobilizar os alunos do

ensino médio da Escola Santa Rita, localizada em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, para investigar como as

pessoas consomem água no seu dia-a-dia. Para responder a essa questão e também identificar se o uso de

copos e garrafas descartáveis se faz presente e constante na vida das pessoas, os alunos da escola se

transformarão em pesquisadores e irão atuar como verdadeiros cientistas sociais .

O projeto pretende coletar informações do público que se relaciona com os alunos da escola, analisar os

dados obtidos, divulgar os dados em um evento aberto para o debate sobre a questão e, por fim, investigar os

possíveis benefícios da aplicação de um projeto de Ciência Cidadã para os alunos participantes.

Além disso, tem-se como propósito que este projeto seja um piloto para o desenvolvimento de futuros projetos

de Ciência Cidadã em outras escolas e que se inicie um movimento de inserção da Ciência Cidadã no currículo

das instituições de ensino brasileiras.
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Pesquisadores

Ciência Cidadã

Ciência Cidadã é uma maneira de realizar uma pesquisa científica envolvendo pessoas comuns

em alguma etapa do trabalho da pesquisa.

São profissionais que trabalham para saber a resposta de uma pergunta. Para isso, fazem uma

pesquisa de forma planejada e organizada, analisa os resultados e elabora uma resposta.

Cientistas Sociais
São profissionais que realizam pesquisas com foco no homem. Estuda o comportamento do

homem na sociedade, desde sua origem, até os dias atuais e pensando no futuro.



Os objetivos diretos do projeto são:

• Coletar informações do público que se relaciona com os alunos da escola;

• Analisar os dados obtidos;

• Gerar informação para a campanha de conscientização sobre o tema;

• Despertar nos estudantes um interesse pela ciência e pela conservação ambiental.

Como objetivos indiretos, espera-se que o projeto contribua para o processo da Ciência Cidadã, ao:

• Estabelecer o projeto como piloto para o desenvolvimento de futuros projetos de Ciência Cidadã em outras

escolas;

• Iniciar um movimento de inserção da Ciência Cidadã no currículo das escolas brasileiras;

• Desenvolver e validar a metodologia Blue Change para ser replicada em outras escolas;

• Gerar conhecimento sobre a experiência do sistema de recompensa elaborado para mobilizar os

participantes;

• Produzir conhecimento sobre a experiência do projeto e publicar em artigos científicos.
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ETAPA 1 Estruturação da metodologia do projeto de Ciência Cidadã e seus instrumentos necessários

como: guias, tutoriais, formulários de pesquisa, tecnologia para a coleta e análise dos dados e sistema

de mobilização e recompensa.

PRODUTO 1: Guia do projeto;

PRODUTO 2: Tutorial de coleta dos dados e uso da Plataforma Fast Science.

ETAPA 2 Seleção e capacitação de um grupo de professores e alunos da escola que farão parte do

comitê executivo do projeto com a finalidade de mobilizar as turmas, dar suporte às coletas e à

inserção dos dados na plataforma, participar da análise dos dados obtidos e do evento de

encerramento.

PRODUTO 3: Relatório da capacitação.

ETAPA 3 Acompanhamento e suporte ao Comitê Executivo durante todo o projeto, considerando as

etapas de mobilização, coleta, análise dos dados e preparação para a apresentação dos resultados.

PRODUTO 4: Relatório da coleta;

PRODUTO 5: Guia de análise e apresentação de dados.

PRODUTO 6: Relatório de apresentação dos dados
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ATIVIDADES – ETAPAS DO PROJETO 
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ETAPA 4 Organização e realização do evento com: a apresentação e divulgação dos resultados e

debate; palestras de conscientização sobre a temática; levantamento das lições aprendidas e de dados

sobre os benefícios da participação em um projeto de Ciência Cidadã, que serão obtidos através de um

questionário.

PRODUTO 7: Relatório do evento e dos resultados obtidos

ETAPA 5 Síntese e divulgação dos resultados do projeto, sendo: análise das lições aprendidas e dos

questionários de participação, realização da clipagem e elaboração de artigo da experiência de campo

em Periódico Qualificado e ou Indexado.

PRODUTO 8: Relatório de avaliação do projeto;

PRODUTO 9: Publicação de artigo;

PRODUTO 10: Relatório Final
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FASE 1 – PLANEJAMENTO 

20/06 – Reunião de abertura do projeto e capacitação em Ciência Cidadã

21/06 a 30/06 – Planejamento da mobilização

FASE 2 – EXECUÇÃO 

03/07 – 1ª Mobilização das turmas 

03/07 a 06/08 – Coleta dos dados e inserção na plataforma Fast Science

13/07 a 19/07 – 2ª Mobilização das turmas 

01/08 a 04/08 – 3ª Mobilização das turmas 

FASE 3 – ENCERRAMENTO

07/08 a 18/08 – Análise dos dados

21/08 a 31/08 – Organização do evento

04/09 – Evento de encerramento 
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ATIVIDADES – CRONOGRAMA PARA A ESCOLA
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PARTICIPANTES - INSTITUIÇÕES EXTERNAS

A BlueChange é uma iniciativa de duas pesquisadoras da UFF e UFRJ para

desenvolver projetos de Ciência Cidadã no Brasil relacionados à conservação dos

ambientes marinhos e costeiros. http:bluechangeinitiative.wordpress.com

O Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense está

inserido no Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente da

Universidade Federal Fluminense (UFF). O Mestrado em Sistemas de Gestão tem

caráter multidisciplinar, objetiva a reflexão sobre modelos de gestão

organizacional de modo a assegurar um processo de produção seguro quanto à

garantia dos bens/patrimônio, atuação responsável, ética e impactos no meio

ambiente. http://www.latec.uff.br/

O Laboratório do Futuro faz parte do Programa de Engenharia de Sistemas e

Computação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de

Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É um

laboratório que realiza pesquisa de alto nível sobre diversos temas, como: Futuro

da ciência, futuro da educação, futuro do governo e futuro do trabalho.

http://labfuturo.cos.ufrj.br

A SRPACK é uma empresa pioneira na fabricação de squeezes, e que há 23 anos

se mantém líder de mercado no segmento promocional. Atentos à sustentabilidade

ambiental, comercializam produtos reutilizáveis como squeezes e copos, além de

inovações como o “pack clean”. http://www.srpacksqueeze.com.br
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PARTICIPANTES – QUEM É QUEM

Coordenadores das Instituições Participantes: Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF),

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e direção da Escola Santa Rita.

Responsabilidades:

• Planejar o projeto e coordenar a sua execução;

• Realizar a capacitação do Comitê Executivo e dos Orientadores do projeto

• Disponibilizar todas informações e material didático necessário para o projeto;

• Prestar assistência ao Comitê Executivo durante todo o andamento do projeto;

• Organizar os dados para que seja feita a análise da pesquisa após a coleta;

• Participar do evento de encerramento;

• Divulgar o projeto externamente por meio de web site, mídias sociais, veículos de comunicação e

publicações científicas;

• Realizar os relatórios de acompanhamento e encerramento do projeto.

Orientadores do Comitê Executivo do projeto: Grupo de professores da Escola Santa Rita.

Responsabilidades:

• Orientar e auxiliar o Comitê Executivo com a mobilização das turmas;

• Orientar e auxiliar o Comitê Executivo com a análise e resultados da pesquisa;

• Desenvolver ou relacionar alguma atividade na sala de aula com o tema do projeto;

• Participar da palestra de conscientização sobre o tema no evento de encerramento;

PRÊMIO POR PARTICIPAÇÃO: Certificado e brinde para os Orientadores do Comitê Executivo.
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Comitê Executivo do projeto: Grupo de alunos da escola Santa Rita, representantes das turmas do ensino

médio.

Responsabilidades:

Mobilizar• as turmas para participarem do projeto;

Esclarecer• dúvidas dos cidadãos cientistas sobre o projeto;

Prestar• assistência aos cidadãos cientistas para coleta e inserção dos dados na plataforma;

Fazer• a intermediação entre os coordenadores das universidades e os cidadãos cientistas;

Auxiliar• os coordenadores das instituições com conteúdo para as mídias sociais;

Participar• da análise dos dados após o período da coleta;

Participar• da organização do evento de encerramento;

Realizar• a apresentação dos resultados no evento de encerramento;

Realizar• a chamada para entrega de brindes e sorteio.

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO: Certificado e brinde para os membros do comitê que participarem do projeto

até o encerramento. Será considerado como um dos objetivos avaliados na disciplina (sujeito a aprovação).

Cidadãos Cientistas: Alunos do ensino médio da Escola Santa Rita que irão fazer a coleta dos dados.

Responsabilidades:

Fazer• a coleta de dados, apresentando um mínimo de 02 questionários respondidos;

Inserir• os dados coletados na Plataforma Fast Science;

Participar• do evento de encerramento;

Responder• a pesquisa de avaliação do projeto.
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PRÊMIO POR PARTICIPAÇÃO:

Na apresentação de 02 questionários respondidos:

✓ Certificado digital de participação

✓ Será considerado como um dos objetivos avaliados na disciplina (sujeito a aprovação)

Para os 05 cientistas cidadãos que mais participarem (ver regras de desempate no item Sistemas de

Recompensa e Incentivo do Tutorial de coleta dos dados e uso da Plataforma Fast Science )

✓ Certificado de Mérito

✓ Brinde

Para a turma que mais participar (ver regras de desempate no item Sistema de Recompensa e Incentivo do

Tutorial de coleta dos dados e uso da Plataforma Fast Science )

✓ Certificado de Mérito da Turma

✓ Brinde

Entrevistados: Pessoas da família, amigos, vizinhos que serão entrevistados pelo Cidadão Cientista.
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MOBILIZAÇÃO – COMO FAZER

Cartazes de divulgação:

São cartazes que chamam a atenção para o projeto e despertam a curiosidade.

COMO FAZER (a escola disponibilizará o material):

• Utilizar a criatividade;

• Utilizar mensagens / imagens / desenhos de impacto;

• Apresentar um canal para “Mais informações sobre o projeto” (ex. mais informações acesse o site / dirija-

se a biblioteca / procure um dos membros do comitê).

Cartazes informativos:

São cartazes que devem passar informações específicas sobre o projeto, preferencialmente próximo a base do

projeto.

COMO FAZER (a escola disponibilizará o material):

• Colocar as principais informações sobre o projeto como local e horário que o comitê está disponível para

tirar dúvidas, nomes e turmas dos membros dos comitês, endereço do site do projeto, site de acesso da

plataforma, mídias sociais do projeto.

• Colar dois bolsos no cartaz, um disponibilizando pedaços de papel para que os alunos escrevam

comentários, sugestões ou tirem dúvidas do projeto, e o outro bolso para que se coloque o papel escrito.
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MOBILIZAÇÃO – COMO FAZER

Visita às turmas: Estão programas três visitas às turmas no decorrer do projeto. O roteiro para as visitas é:

PRIMEIRA VISITA – Apresentação do projeto e acesso à Plataforma

• O que é o projeto, incluindo o que é ciência cidadã

• As etapas do projeto (enfatizando a coleta e o evento de encerramento)

• O papel dos alunos como cidadãos cientistas

• A importância do projeto e o pioneirismo da escola

• O sistema de recompensa e incentivo para a participação

• Apresentação da plataforma de coleta, fazendo o primeiro acesso com os alunos

• Número de matrícula para que os alunos façam o primeiro acesso

• Distribuição do questionário impresso para quem não tem acesso à internet fora da escola

• Apresentação do questionário e de como fazer as entrevistas

• A importância da qualidade do dado

• Local da base do projeto e horário de atendimento

• Contatos, endereços eletrônicos do site e da plataforma

• Mobilização para participação nas mídias sociais

SEGUNDA E TERCEIRA VISITA – Acompanhamento do projeto e continuidade da mobilização

A segunda e terceira visita são de acompanhamento do projeto e de continuidade da mobilização e devem conter

as seguintes informações e ações:

• Uma síntese do andamento do projeto com número de participações, casos ocorridos, dúvidas

sanadas (Esta síntese será gerada pelos coordenadores das instituições)

• Anotações de comentários e dúvidas das turmas

• Mobilização para continuidade da coleta de dados e para participação nas mídias sociais
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MOBILIZAÇÃO – CANAIS DIGITAIS

O projeto “Bebeu Água?” tem uma página eletrônica dentro do site da Iniciativa Blue Change.

• Blue Change: https://bluechangeinitiative.wordpress.com/

O projeto “Bebeu Água?” é uma proposta dentro da iniciativa Blue Change, que tem por objetivo desenvolver

projetos de Ciência Cidadã que contribuam para a conservação dos ambientes marinhos e costeiros. O site

da Blue Change conta um pouco sobre essa iniciativa. Dentro dessa página também serão disponibilizadas

as notícias sobre o projeto.

• Projeto “Bebeu Água?”: https://bluechangeinitiative.wordpress.com/portfolio/bebeu-agua/

Na página eletrônica do projeto está acessível para todos as informações gerais sobre o projeto;

documentos para downloads como os guias e os questionários; a equipe do projeto e contatos; calendário

com as principais datas do projeto e uma galeria de fotos.

Obs.: É o principal endereço para os Cidadãos Cientistas acessarem.

• Contato: https://bluechangeinitiative.wordpress.com/contato/

Os entrevistados e/ou pessoas externas que desejarem mais informações sobre o projeto poderão entrar em

contato com os coordenadores das instituições pelo formulário de contato do site da Blue Change (link acima)

ou pelo e-mail bluechangeinitiative@gmail.com .
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@bluechangeinitiative

É na página do Facebook e perfil do Instagram da Blue Change que será realizada toda a divulgação do

projeto “Bebeu Água?”. Para que o projeto e a escola ganhe visibilidade nacional e internacional, é

recomendável que o Comitê executivo:

• Curta e siga as mídias sociais do projeto;

• Mobilize os Cidadãos Cientistas para curtirem, seguirem e postarem sobre o projeto

As principais hashtags a serem utilizadas são:

#projetobebeuagua #iniciativabluechange #bluechangeinitiative #bebeuagua #cienciacidada

Observação: As principais publicações com as hashtags em negritos acima irão compor um mural digital ou físico que

será apresentado no dia do evento de encerramento do projeto.

Sugestões de Hashtags complementares:

#agua #sustentabilidade #menosplastico

Sugestões de Hashtags complementares em inglês (para alcance internacional):

#citizenscience #citizenscienceproject #water #noplastic #waterbottle #nowaterbottles
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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


