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A Escola

Mobilidade sustentável

No que concerne à mobilidade sustentável, na 
Gafanha da Nazaré a bicicleta era o meio 
privilegiado para a locomoção dos seus habitantes, 
com grande ênfase nos alunos.



Comunidade educativa
antigamente e na atualidade

parque de bicicletas antigamente

A bicicleta estava presente no 
dia-a-dia da comunidade 
educativa. 

atual parque de bicicletas

Tem vindo a reduzir o número 
de bicicletas estacionadas 
dentro da escola, já foram 
cerca de 500.

carros na entrada da escola

Presentemente são muitos os 
alunos que se deslocam de 
carro para a escola.



Problemáticas
de estudo

Quais as problemáticas
a trabalhar



Problemáticas
de estudo

segurança rodoviária

Falta de passeios, de sinalização, de 
ciclovias, mau estado das estradas, etc. 

qualidade do ar

Emissão de gases poluentes para 
a atmosfera.



Eixos
do projeto

CONSCIENCIALIZAÇÃO
Consciencializar a comunidade 
educativa para as problemáticas a 
serem trabalhadas (workshops)

scoping sessions & 
design of participatory strategies

Eixo 1
(2019-2020)

AÇÃO
Os participantes, num processo 
de cocriação, realizaram um 
conjunto de ações de 2019/20 
até 2020/21, para dar a conhecer 
a problemática em estudo, 
estando outras previstas para 
este ano letivo.

Eixo 2
(2019-2021)

MUDANÇA
Alteração ao nível das atitudes e 
valores na comunidade da 
Gafanha da Nazaré  

community-led change

Eixo 3
(2020-2022)



Consciencialização
2019-2020

formação de professores

Smart Schools: flexibilização 
curricular na construção de 

comunidades educativas inteligentes

2019/2020

com os professores pretendeu-se

dotá-los de competências digitais que lhes 
permitissem retirar proveito das estratégias de 
ciência cidadã no contexto educativo

para os alunos pretendeu-se

enquadrar as sessões de formação no 
“perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória” e nas 
“aprendizagens essenciais”

e também

… criar ambientes proporcionadores de 
momentos de cooperação entre os 
alunos e que de certa forma 
favorecessem o seu desenvolvimento 
pessoal e social
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https://www.ssl.mjssantos.eu



Smart School Lab
ADN

suportadas por

plataformas digitais de 
consciência coletiva

Implementado na Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré em 2018, pela Doutora 
Vânia Carlos, investigadora da UA, é um 
espaço formativo e de aprendizagem onde 
escolas e município aprendem 
colaborativamente através de estratégias 
educativas e de ciência cidadã.

estratégias assentes numa

recolha participativa de dados a 
partir de sensores

e envolvendo

diversos intervenientes do processo 
educativo (Professores, Alunos, 

Município, Junta de Freguesia, 
Associação de Pais, Empresas) 

https://www.ssl.mjssantos.eu



Smart School Lab
ADN

Assente em 3 pilares

• Construir a comunidade 
educativa inteligente 
(2018/2019)

• Desenhar e implementar 
estratégias de ciência cidadã 
(2019/2020)

• Monitorizar e disseminar 
(2020/…)

https://www.ssl.mjssantos.eu



Consciencialização
2019-2020

scoping sessions

Sessões com alunos, professores, 
associação de pais, investigadores da 

Universidade de Aveiro, tecido 
empresarial, poder local

mote para o trabalho
pretendeu-se

descobrir, mapear e discutir as problemáticas 
mais relevantes a serem tratadas. Com base 

nestas problemáticas surgem….

questões levantadas

Porque é que é relevante?
Onde é que acontece o problema e 
porque é que acontece?
O quê, onde e quando posso contribuir?
O que preciso fazer para obter as 
informações que procuro?
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Consciencialização
2019-2020

recolha de dados georreferenciados

Recolha de dados georreferenciados com 
recurso à aplicação Survey123 da Esri, 

narrativas digitais georreferenciadas

Apresentação/divulgação dos problemas identificados 
durante a recolha de dados como a falta de segurança na 
circulação casa-escola-casa, com recurso à aplicação 
StoryMaps da Esri.

https://arcg.is/1GaLG9

Trabalho realizado na Oficina de Formação sobre Segurança Rodoviária
design of participatory strategies

https://www.ssl.mjssantos.eu



Consciencialização
2020-2021

scoping sessions

Ação de capacitação da Câmara 
Municipal de Ílhavo 

(problemáticas ambientais)

Sessão de sensibilização dos alunos do 
12.º ano de Aplicações Informáticas B

(projeto SmartAir) 

design of participatory sensing

Kit cidadão portátil para recolha de dados na cidade, construído 
no âmbito curricular da disciplina de Aplicações Informáticas B

recolha de dados

Duas versões do kit cidadão construído 
nas aulas de Aplicações Informáticas B 
do 12.º ano no ano letivo 2020-2021.
Na  primeira versão não foi utilizada a 
energia renovável, mas os alunos 
pretendiam uma versão mais sustentável, 
pelo que se optou pela criação de uma 
estrutura com recurso a um kit 
constituído por um: 
- painel solar de 30W-12V
- controlador de 10A
- bateria recarregável de 12V

1
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v1.0 
sem energia renovável

v2.0 – com painel solar



Ação
2019-2021

Um ar limpo na ESGN

2019

SmartAir

2020

Vencedor do ultimo concurso 
Prémio Escola Energy Up, da 

Fundação Galp



Ação
2019-2021

narrativas digitais georreferenciadas

Apresentação do trabalho realizado pelos 
alunos no clube Smart School Lab
• Sessões de sensibilização 

(UA e empresas locais)
• Construção de sensores de CO2

(leitura diária e publicação online do 
seu índice nas imediações da ESGN)

• Divulgação à comunidade educativa e 
ao poder local, com recurso à aplicação 
StoryMaps da Esri.

https://arcg.is/DC4um

CO2Track

um ar limpo na ESGN



SmartAir
objetivos

(i) Colocar o comportamento e as práticas dos cidadãos no foco do 

debate

(ii) Problematizar o potencial da Internet das Coisas na resolução de 

problemas sociais

(iii) Promover estratégias de ciência cidadã em contexto escolar

(iv) Integrar/implicar os comportamentos dos cidadãos nas políticas

presentes e futuras da cidade

(v) Aumentar a consciência da população sobre mudanças ambientais e 

possíveis soluções

Enquadrado na temática da Sustentabilidade, Ética e Cidadania



Ação
2019-2021
Trabalho curricular – Ensino Básico

Pesquisa sobre a 
mobilidade das 

pessoas e hábitos 
de vida há 50 anos 

atrás

TIC e CIDADANIA

Análise das reações 
químicas envolvidas 

na emissão de 
gases para a 

atmosfera

FÍSICO-QUÍMICA

Preparação de 
entrevista sobre a 

qualidade de vida das 
pessoas de diferentes 

gerações

PORTUGUÊS

O que se pode fazer 
para reduzir as 

emissões 
atmosféricas

CIÊNCIAS NATURAIS e 
GEOGRAFIA

Análise de textos 
sobre mobilidade

INGLÊS e FRANCÊS

USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA A MELHORIA DA 
QUALIDADE DO AR



Ação
2019-2021
Trabalho curricular – Ensino Profissional

USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA A MELHORIA DA 
QUALIDADE DO AR

Trabalhar com folhas 
de cálculo e 

criar apresentações 
multimédia

TIC

Identificar tipos de 
movimentos no dia-a-dia, 

calcular distâncias 
percorridas, deslocamento de 
um corpo e velocidade média

FÍSICO-QUÍMICA

Compreender e desenvolver 
algoritmos e utilizar a 

programação estruturada 
no desenvolvimento de 

programas 

APLICAÇÕES 
INFORMÁTICAS B

Identificar sensores e 
programar 

microcontroladores para 
leitura de dados do ambiente

SISTEMAS DIGITAIS



2021/2022



apresentar 
resultados

Sessões de sensibilização para a 
problemática em estudo à porta 
da ESGN e noutros locais da GN

visualizar
dados

Apresentar o índice de CO2 em 
ecrãs luminosos na ESGN

usar
energias renováveis
Promover a mobilidade 
sustentável, reduzindo 
significativamente a emissão 
de  gases poluentes.

monitorizar
índice de CO2

Monitorizar, com recurso ao 
Kit portátil produzido pelos 
alunos do 12.º C, o índice de 
CO2 noutros locais da 
Gafanha da Nazaré

mobilidade
sustentável

Construir um sistema 
alimentado a energia solar 

para carregamento de 
bicicletas elétricas





Mudança
2020-2022

Na comunidade 
(community-led change)

Redução significativa do número de 
alunos que vão para a escola 
utilizando veículos poluentes



Mudança
2020-2022

Índice de CO2

Redução do índice de CO2 na cidade 
da Gafanha da Nazaré



Mudança
2020-2022

Na via pública

Aumentar e melhorar os acessos já existentes na 
cidade, em particular nas imediações das escolas, 

criando uma zona azul junto à Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré, assim como a construção 

/melhoramento dos acessos a transeuntes e 
utilizadores de outros meios de locomoção não 

poluentes



Go green!
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