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O projeto “Ciência & arte nos alimentos”, aprovado no âmbito do Concurso "Pais com a
Ciência", promovido pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, em colaboração
com a CONFAP – Confederação Nacional das
Associações de Pais, encontra-se a decorrer, fundamentalmente, no âmbito das
Atividades de Tempos Livres desde março 2013 com términus em dezembro 2014.
Resultou da parceria estabelecida entre a APEECE de Vila Nova da Barquinha (VNB), o
CIEC, o Agrupamento de Escolas de VNB e a Câmara Municipal de VNB, o CIDTFF e o
Departamento de Educação da Universidade de Aveiro.
O projeto visa fundamentalmente a promoção da cultura científica e tecnológica dos
participantes através da exploração de temáticas relacionadas com os alimentos, cujo
principal público-alvo são as crianças do 1º CEB. As atividades encontram-se integradas
em 8 eixos-temáticos: (i) “Origem e a produção de alimentos”; (ii) “Recolha e transporte
de alimentos”; (iii) “Conservação de alimentos”; (iv) “Confeção de alimentos”; (v)
“Degustação de alimentos”; (vi) “Higiene e saúde alimentar”;(vii) “Resíduos alimentares;
(viii) “Divulgação”. É concretizado pela conjugação das sinergias entre a arte, a ciência,
a tecnologia e a sociedade, sendo explorados conceitos e fenómenos científicos
contextualizados na realidade local. Subjacentes a este projeto estão também as
orientações e recomendações sobre a importância da Educação em Ciências ao longo
da vida e desde os primeiros anos de infância, e o apelo à criação de estratégias que
integrem as aprendizagens desenvolvidas nos diferentes contextos formais, não-formais
e informais, no sentido de se desenvolver a cultura científica de todos os indivíduos (CE,
2010; Rocard et al., 2007).
Os resultados de avaliação das atividades revelam a importância do envolvimento efetivo
dos pais no processo de construção da educação em ciências dos seus filhos e
evidenciam um elevado grau de implicação, interesse e de satisfação de todos os
participantes inquiridos: crianças, pais, professores, equipa CIEC e restantes membros
da comunidade envolvidos no projeto.
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