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NUCLIO – Núcleo Interativo de Astronomia 

CITEUC – Centro de Investigação da Terra e 
do Espaço da Universidade de Coimbra 



Quem serão os futuros líderes do nosso 
planeta e como melhor prepará-los ?  



Como deverá ser a sua educação? 



 



Diversidade / Tolerância / Solidariedade / 
Equidade / Igualdade  



Quais serão as profissões em 2030 



Urgente: EDUCAÇÃO, Consciência Global e 
LITERACIA !!!! 

Flat Earth Proof 



Século 21 – Manual de Utilização 

LITERACIA DIGITAL:  saber utilizar de forma efetiva para atingir os objetivos, 
segurança, literacia científica, pensamento computacional, etc.  

 
COMPETÊNCIAS PARA O SÉCULO 21 – para professores e estudantes: 

comunicação, colaboração, pensamento criterioso, criatividade, 
aprendizagem, aprender a aprender, etc. 

 
COMPETÊNCIAS HUMANITÁRIAS: tolerância, paciência, educação, 

persistência, atitude positiva, resiliência, etc. 
 

METODOLOGIA PARA SÉCULO 21: pensamento visual, design thinking,   
auto-aprendizagem personalizada, etc. 



 Os desafios 
para as 
novas 
gerações 



Os Desafios para Todos Nós 





 



 



A holistic approach to 
schools as science 

hubs 

Um novo modelo é necessário: Open 
Schools for Open Societies  (OSOS) 



 



Open Schools for Open Societies (OSOS) provide innovative ways to 
explore the world: not simply to automate processes but to inspire, to 

engage, and to connect.  

Open Schools for Open Societies (OSOS) at the centre of communities: a 
space to discover, to share to be called also home. 

Open Schools for Open Societies (OSOS) a place to teach, to 
learn, to share and to jointly build a  more fair and literate 

society. A space to learn beyond our imagination. A place to 
prepare for the challenges of the future.  

 



 



Quais são os desafios e oportunidades 
existentes na sua comunidade? 

Migrantes 

Criminalidade 

Refugiados 



Como pode a comunidade local 
contribuir para a formação dos 

seus cidadãos? 



Quais são as peças inovadoras  ? 

• Formação 

• Ferramentas 

• Recursos 

• Metodologias 

• Criatividade 

• Colaboração 

• Ideias 

• …..... 

 



 



 





 



Aprendizagem Holística 

Autonomia 

Interdiscipinaridade 

Aprendizagem centrada no aluno 

Profissões futuras 

Colaboração a nível nacional e internacional 

Articulação horizontal e vertical  

A comunidade escolar como a continuação das nossas casas 

Visão humanista do nosso planeta como um conjunto diverso e rico de seres que coexistem 

Etc.  

 

Literacia Científica e Consciência Global 



Fantástico!!!!   E como conseguir isso tudo 
?!?!?!? 





PLATON: Promoting Learning Approaches  
for the Teaching of Natural Sciences 

Promoting Innovative Learning Approaches for the Teaching of Natural Science 
2016-1-PT01-KA201- 022881 

Framework for IBL and the Big Ideas of Science 



Next-Lab project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731685. 



Oportunidades Internacionais 
European Science Education Academy 

esea.ea.gr 
 



IAU100: 

UNITING OUR WORLD  

TO EXPLORE THE UNIVERSE 



100th Anniversary 
1919 Solar Eclipse 

50th Anniversary 
Moon Landing 



Open Astronomy Schools 



Principais Projetos 
• Teacher Training 100 
• 100 Astronomy Tools and Resources 
• Design Thinking with Stars 
• Eratosthenes Experiment 
• 100 Astronomy Images 
• My Sky 
• 100 analemas 
• 100 Moons 
• 100 Exoplanets 
• 100 Asteroids 

 



 



Escolas do 
século 21  com 
professores do 

século 21                a 
preparar 

cidadãos do 
século 21. 

Consegue redesenhar a sua escola 
?!?! 


