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Educação	
em	

Ciências

Cidadãos	
ativos

Metodologia	
IBSE	+	IIR

Com	conhecimentos	e	
competências	adequadas	

ao	século	XXI	

Cientificamente informados

Interessados	pelos	assuntos	
sociocientíficos e	sócio-

ambientais

Capazes	de	analisar	o	
que	os	rodeia	de	forma	
crítica	e	fundamentada

Capazes	de	planearem	e		
realizarem	ações

democráticas	de	resolução	
de	problemas	que	afetam a	

sociedade

Alunos	críticos



Atividades de	investigação	e	ação em	contextos	reais	e	relevantes	
em	que	haja:

Natureza	
do	

empreendimento	
científico

Interações da	
ciência	com	a	
tecnologia,	a	
sociedade	e	o	
ambiente

Identificação
de	

problemas	

Planeamento	
e	realização	

de	
investigações

Comunicar	aos	
outros	as	suas	
investigações

Recolha	e	
análise	de	
dados	de	

resolução	de	
problemas

Natureza	
colaborativa	do	

trabalho	
científico	e	
tecnológico	

Tomada		de	decisões	

Discussão	
Desempenho	de	papeis	diferentes	

Argumentação
Investigação

Experimentação	
Explicação	

Interpretação	
Comunicação



Cidadãos capazes de se envolverem na investigação sociocientífica e debate
de forma a permitir a incorporação adequada dos avanços científicos e
tecnológicos na sociedade: um quadro de investigação e inovação
responsáveis.

(União	europeia,	2012)

IIR
►Envolver todos	os	atores	sociais

►Igualdade de	género

►Educação	em	ciências

►Acesso	livre	às	publicações	científicas	e	dados	da	
investigação
►Ética
►Governação

Horizonte 2020
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Metodologia	de	ensino:	IBSE	7E

Engage

Explore

Explain

Extend

Exchang
e

Empowerment

Evaluate

Modelo	dos	5E	
(Bybee,	1997)
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Motivar	os	alunos	para	a	atividade
Professor	identifica	as	conceções

problemáticas,	de	forma	a	despertar	a	
curiosidade	e	conduzir	à	formação	de	
questões	de	investigação	pelo	aluno.

Permitir	que	o	aluno	se	
envolva	na	atividade e	
construa	conhecimento	

com	vista	a	uma	
mudança	concetual.

Permitir	que	o	aluno	
explique	as	conceções

científicas	que	construiu.
Professor	introduz	e	

explora	
aprofundadamente	os	
conceitos	científicos	

desenvolvendo	uma	maior	
compreensão	do	aluno,	o	
que	lhe	permitirá	explicar	
com	maior	facilidade	e	
rigor	o	que	aprendeu.

Permitir	que	o	aluno	aplique	o	novo	
conhecimento	a	novas	situações	

problema,	desenvolvendo	uma	maior	
compreensão	dos	conceitos.

Permitir	que	os	alunos	partilhem	
com	a	comunidade	os	resultados	das	
suas	investigações,	comuniquem	o	
novo	conhecimento	construído	

(planeamento	e	construção	de	uma	
exposição	interativa).

Pretende	envolver	
os	alunos	numa	
ação coletiva,	

fundamentada	em	
pesquisa	e	
investigação,	

tendo	em	vista	a	
resolução	de	
problemas	

sociocientíficos
relacionados	com	
temas	científicos	

atuais.



Módulo	“LIXO	MARINHO:	Microplásticos”

Pretende-se que os alunos desenvolvam a tomada de consciência
para a Investigação e Inovação Responsáveis (IIR), envolvendo-os na
discussão acerca da necessidade de responsabilidade no modo
como se lida com os resultados da investigação e desenvolvimento. http://www.irresistible-project.eu/index.php/pt/

Engage





Explore
Os	alunos	construíram,	o	conhecimento	acerca	do	problema	dos	plásticos	nos	oceanos,	desenvolvendo	
a	sua	própria	pesquisa	e	investigação	acerca	do	tema.
- a influência	dos	plásticos	nos	oceanos;	
- os diferentes	modos	de	contaminação;
- o	comportamento	dos	plásticos	no	oceano	(a	sua	acumulação	em	enormes	manchas	de	
lixo);	
- a	absorção	de	poluentes	nas	partículas	microplásticas;
- a	sua	introdução	nas	cadeias	alimentares.	



Explain
Trabalhos	finais	apresentados	pelos	alunos:

Fluxograma	representativo	das	diferentes	fontes	
emissoras	do	lixo	plástico que	vai	para	os	oceanos















Fluxograma	representativo	dos	riscos	a	que	a	saúde	
humana está	sujeita	devido	á	existência	de	lixo	

plástico	nos	oceanos;









Extend

"Microplásticos nos	produtos	cosméticos"
Cada	grupo	de	alunos	trabalhou	um	aspeto diferente	do	tópico.

Trabalhos	finais	apresentados	pelos	alunos:
Powerpoints:
1.	Microplásticos - Teste	de	produtos:	Em	que	produtos	cosméticos	o	microplástico está	
presente?
2.	Microplásticos em	produtos	cosméticos:	qual	o	papel	da	política?
3.	Microplásticos nas	águas	residuais:	demasiado	pequenos	para	o	sistema	de	filtragem	da	
ETAR?
4.	Verão,	sol,	praia	e	plásticos:	quão	poluída	por	microplásticos está	a	areia	e	a	água	das	
nossas	praias?
5.	Microplásticos:	um	risco	para	os	organismos	marinhos?



Microplásticos em produtos 
cosméticos:

Qual o papel da política?

Realizado por:
-Ândria Ferreira, nº3, 8ºI
-Carolina Salazar, nº4, 8ºI

-Constança Rodrigues, nº7, 8ºI
-Érica Coelho, nº9, 8ºI

Disciplina: Ciências Naturais



Microplásticos em produtos cosméticos
ü A indústria alemã de cosméticos é responsável por fazer chegar, por ano, ao

mercado, 500 toneladas de microplásticos polietileno.
ü As partículas microplásticas como o polipropileno são utilizadas em produtos

cosméticos e na higiene pessoal, como forma de obter, por exemplo, um efeito
exfoliante.

Após a sua utilização 
acabam nas estações de 

tratamento de águas 
residuais e não é possível 

removê-los.

Assim, vão parar 
aos ecossistemas 

aquáticos, 
juntamente com a 

água “limpa”.

Estas pequenas 
partículas estão 

também presentes no 
lodo do esgoto, o 

qual é utilizado como 
fertilizante agrícola.

As investigações atuais 
mostram que existe 

grandes riscos associados 
aos microplásticos, como 
por exemplo, a confusão 

com o alimento, por 
parte dos seres vivos.



Microplásticos em produtos cosméticos



Qual o papel da Política?
As campanhas desenvolvidas por várias 
organizações não governamentais têm 

conseguido convencer alguns fabricantes a 
produzir os seus produtos sem adicionar 

microplásticos.

O Governo Português deve, assim, apoiar a 
cessação de utilização de micropartículas em 

cosméticos e produtos de limpeza. 

Estas discussões resultaram apenas 
em algumas melhorias até agora.

Os Verdes exigem que o 
Governo intensifique a 
investigação acerca do 

problema de modo a que se 
produzam mais dados e 
conhecimento acerca da 

quantidade de microplástico 
presente no ambiente e quais 
os impactos neste e na saúde 

humana.

Com isto, a área da tecnologia do 
tratamento de resíduos deve 
também ser intensificada.



Trabalho	elaborado	por:	
Inês	Fragoso,	Nº13
Lara	Aleixo,	Nº14
Mariana	Ribeiro,	Nº
Xavier	Santos,	Nº22



As ETARs portuguesas não removem microplásticos das águas
residuais. Geralmente as ETARs possuem uma etapa de
tratamento preliminar onde são removidos gradados,
constituídos por uma mistura de sólidos grosseiros, tanto
orgânicos como inertes, que podem igualmente conter alguns
materiais plásticos. Estes resíduos são recolhidos, transportados e
depositados em aterro sanitário.



Os	microplásticos nos	cosméticos

• Ao longo dos últimos 50 anos, os microplásticos, têm sido usados na
maioria dos cosméticos, esfoliantes, dentífricos, vernizes para unhas,
sabonetes líquidos, sombras para os olhos, etc…

• Uma pesquisa realizada pela “Cosmetics Europe” revela que, ao todo,
4.360 toneladas de esferas de plástico foram utilizadas em 2012 nos
países da União Europeia, na Noruega e na Suíça. As microesferas de
polietileno representam cerca de 93% desse total.

• As microesferas usadas em produtos de higiene pessoal são feitas
principalmente de polietileno, mas também podem ser feitas de
polipropileno, polietileno tereftalato, polimetilmetacrilato e nylon. As
microesferas encontradas em produtos de higiene pessoal são quase
sempre menores do que 1 mm.













Exchange	e	Empowerment (Exposição	interativa)
Reflexão	"Os	plásticos	e	a	IIR"

Jogo	IRResistible(tipo	Trivial	Pursuit):	os	alunos	elaboraram	um	conjunto	de	questões	
relativas	ao	tema	científico	explorado	(lixo	marinho	e	microplásticos)	e	os	pontos–chave da	
IIR	(envolvimento,	educação	em	ciências,	governação,	igualdade	de	género,	ética	e	livre	
acesso);



Notícias:	para	o	jornal	da	escola	“Toque	de	saída”	e	JRA	(Jovens	Reportéres do	Ambiente);

Exposição:	Dia	aberto
Externato	Cooperativo	da	Benedita.

FIM


