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“Eu na minha ilha, a minha ilha em mim”

• Como é a minha ilha?

• Qual o meu lugar na minha ilha?

• Quais são as coisas mais importantes, boas e más da 

minha ilha?

• Quais os meus interesses?

• Quais os meus sonhos / medos?

• Que lugar a minha ilha ocupa em mim?
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NOTA: Este desenho é pessoal, pode ser abstrato ou concreto e não tem que 
fazer sentido para os outros.

Represente de forma artística a seguinte frase:
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Trilhos da Ciência

Os pilares do 
projeto

Design Thinking
Sentir, imaginar, criar, partilhar

Interdisciplinaridade

Personal Geography Avaliação para o Séc. XXI

Aprendizagem Baseada 
no Inquiry

Inquiry colaborativo
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Outputs do projeto
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1. Atividades IDiverSE

• Design Thinking

• Aprendizagem baseada no Inquiry
• Interdisciplinaridade

• Inquiry colaborativo

• Avaliação das competências do séc. XXI

Totalmente preparadas e com suporte teórico e linhas guia para o professor

2. Trilhos da Ciência
• Trabalho independente dos alunos baseado no Design Thinking



A implementação do projeto

2017-1-PT01-KA201-035919

1. Adesão da escola à rede OSOS - http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos
• Registo no portal
• Preencher questionário de autoavaliação da escola
• Desenvolvimento de um plano de ação – escola aberta

2. Implementação das atividades IDiverSE– Janeiro a Junho de 2019
http://idiverse.eu/short-term-activities/

1. Criação dos trilhos da Ciência – Setembro 2019 a Fevereiro de 2020

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos
http://idiverse.eu/short-term-activities/


Aprendizagem 
baseada no Inquiry
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A interdisciplinaridade 
na escola

2017-1-PT01-KA201-035919



“Era uma vez uma bolota que caiu de uma
árvore, rebolou no chão, continuou a 

rebolar durante um kilómetro, parou e 
entrou num buraco onde encontrou mais

bolotas. Fim.”



“Era uma vez um esquilo que estava com muita fome e
só conseguia pensar em comer uma bolota saborosa
com tons de caramelo. Era a sua comida favorita! Ele
estava a descansar num Carvalho, quando um
rapazinho apareceu e por nenhuma razão aparente,
decidiu abanar a árvore. O esquilo estava um pouco
aborrecido com o comportamento do rapaz, mas depois
deste se ir embora, reparou nas bolotas que tinham
caído ao chão. Olhou em volta para ver se era seguro
descer e quando o fez, comeu tantas bolotas quantas
conseguiu. Após terminar, ficou feliz de ver que tinha
sobrado uma bolota. Pensou que a deveria guardar
para o inverno, então chutou-a montanha fora até ao
seu esconderijo. Escavou o seu buraco e colocou a
bolota juntamente com as outras que já tinha salvo
naquele mês. Sabes, é que no inverno as árvores não
têm bolotas para alimentar este pequeno esquilo e
pode ser muito difícil e solitário. Então, este esquilo
esconde todas as bolotas que consegue, para que se
possa alimentar no inverno. Se tudo correr bem, quando
o inverno chegar este esquilo vai lembrar-se de onde
escondeu as bolotas e vai encontrá-las intocadas por
outros animais.
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Inquiry Colaborativo https://globallab.org

https://globallab.org/


Design Thinking

SENTIR IMAGINAR CRIAR PARTILHAR
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=       Inquiry      +         COMUNIDADE!!!

Qual o 
problema/questão?

Que soluções existem 
para o problema?

Criar soluções Partilhar soluções



Vá a www.menti.com e coloque o código 281663

http://www.menti.com/


http://bit.ly/OSOS-abelhas

http://bit.ly/OSOS-abelhas


http://graasp.eu/s/99ri37

Abelhas e Humanos



http://bit.ly/globallab-bees
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Desafio: Saiam em grupo
e entrevistem tantas
pessoas quantas quiserem
utilizando as perguntas 1 
a 13 (sendo a número 2 
opcional) → Report Form

Cada participante poderá
inserir as respostas de 
uma só pessoa.



http://idiverse.eu/short-term-activities/



Personal Geography

Ajudar os alunos a descobrir o 
valor do seu património, assim 
como promover a autorreflexão 
e uma interiorização mais 
profunda do impacto pessoal 
das experiências de 
aprendizagem.

Desenho de: Eleftheria Tsourlidaki2017-1-PT01-KA201-035919



Trilhos da Ciência

Percursos físicos com estações, 
ou paragens, criados pelos
alunos, que visam a 
consciencialização para tópicos
especialmente relevantes no 
âmbito da ciência e cultura
local.
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http://graasp.eu/s/nz6e2k
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http://graasp.eu/s/nz6e2k


• O que sei eu sobre o local 
onde moro? 

• Como é que isso influencia 
quem sou hoje? 

• Como é que isso condiciona 
a visão que tenho do mundo?
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• O Alecrim além da utilização medicinal para, entre outras, dores de cabeça, tosse
ou constipação, tem associada um ritual de dos Santos populares. As raparigas
deitam as sortes (papelinhos enrolados com nome de rapazes) dentro de um copo
com água benzida com R. officinalis (alecrim) e antes do nascer o Sol, abrir-se-á o
papel que deve corresponder ao nome do marido.

• “ (…) como estação de saúde é única (…) “in crónicas no Diário de Notícias da
Madeira intituladas “Não há estação de saúde como o Porto Santo. Uvas, Águas
minerais, Praia de banhos, Regatas, Caça e Pesca”

• “Se vir um lobo-marinho, não se esqueça de que é um animal selvagem. Não é um
animal agressivo por natureza mas poderá sê-lo ao sentir-se ameaçado. É curioso e
poderá procurar interagir com o que o rodeia.” In www.wilder.pt

• “85% of water samples around Ilhas Selvagens had microplastics present” in
Marine Biodiversity and Ecosystem Health of Ilhas Selvagens, Portugal Scientific
report from National Geographic Pristine Seas.

http://www.wilder.pt/


• MADEIRA - O Alecrim além da utilização medicinal para, entre outras, dores de
cabeça, tosse ou constipação, tem associada um ritual de dos Santos populares. As
raparigas deitam as sortes (papelinhos enrolados com nome de rapazes) dentro de
um copo com água benzida com R. officinalis (alecrim) e antes do nascer o Sol,
abrir-se-á o papel que deve corresponder ao nome do marido.

• PORTO SANTO - “ (…) como estação de saúde é única (…) “in crónicas no Diário de
Notícias da Madeira intituladas “Não há estação de saúde como o Porto Santo.
Uvas, Águas minerais, Praia de banhos, Regatas, Caça e Pesca”

• DESERTAS - “Se vir um lobo-marinho, não se esqueça de que é um animal
selvagem. Não é um animal agressivo por natureza mas poderá sê-lo ao sentir-se
ameaçado. É curioso e poderá procurar interagir com o que o rodeia.” In
www.wilder.pt

• SELVAGENS - “85% of water samples around Ilhas Selvagens had microplastics
present” in Marine Biodiversity and Ecosystem Health of Ilhas Selvagens, Portugal
Scientific report from National Geographic Pristine Seas.

http://www.wilder.pt/


Cultura local
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Sabia que?

Diálogo de saberes

ExplorandoPara saber mais...

Referências culturais

Atividade de preparação

Fase de questionamento, reflexão ou discussão

Tópicos de saber cultural e académico

Referências
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Referências culturas e 
trilhos da ciência



Percurso dos alunos

2017-1-PT01-KA201-035919

Comunidade 
local

Família Comunidade escolar 
/ professores

Visitantes Outros



https://youtu.be/nPogFKY5e9Q

Trilho da Ciência na ilha do Príncipe

https://youtu.be/nPogFKY5e9Q


REGISTE A SUA ESCOLA ☺

http://idiverse.eu/idiverse-schools

Pedimos-lhe que avalie o workshop:

http://bit.ly/idiverse-workshop

http://idiverse.eu/idiverse-schools
http://bit.ly/idiverse-workshop

