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C
Cidadania
e Inovaçãão na Edu
ucação Geográfica
22016/17

Quem o promove?
Na sua 66ª edição, o Projeto “Nós Propomos ! Cidadania, Sustentabilidade e Inovaação na Edu
ucação
Geográfiica”, adiantte designado por Proj eto, é promovido pelo Instituto de Geogra
afia e
Ordenam
mento do Território da
d Universiddade de Liisboa/IGOT, contando também co
om a
colaboraação da Esri Portugal.
P

A quem se dirige?
O Projetto dirige‐se a alunos e professores dee Geografia do
d 11º ano e de outras ddisciplinas e níveis,
n
de escolas do ensino
o público, privado ou coooperativo.

Quais oss objetivos?
O Projeto tem por ob
bjetivos:
i)

promoveer uma ativa cidadania teerritorial junto da comun
nidade escolaar;

ii)

aproximar o poder local (Câmarras, Juntas de Freguesia)) das comun idades atravvés da
participaação dos jove
ens e das suaas escolas;

iii)

contribu
uir para um desenvolvim
mento suste
entável das localidades e dos muniicípios
onde se desenvolve;

iv)

valorizarr o Estudo de Caso, qquando conttemplado no Programaa, como tra
abalho
experimental sobre problemas loocais;

v)

ns metodolóógicas inovad
doras no âmb
bito do ensinno da Geogra
afia;
promoveer abordagen

vi)

incentivaar a atividade de investiggação em Ge
eografia;

vii)

mobilizaar alunos e professores
p
para a utilizzação de tecnologias dee informação, em
estudos de âmbito prático;
p
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viii)

c
unive rsidades, esscolas,
fomentaar redes de cooperaçãoo entre atores locais, como
autarquiias, associaçõ
ões locais e eempresas.

“Estudo de Caso”, ciidadania local e parceriaas
Há um aapelo crescente à participação públicca nas tomadas de decissão relativass ao ordenam
mento
do territtório, numa perspetiva
p
de governançça e de cidad
dania territorrial. Este apeelo cruza‐se com a
preocupação em prromover um
ma educaçãoo geográfica compromettida com o desenvolvim
mento
sustentáável e que gaanha particular relevânciaa à escala local.
No Ensin
no Secundáriio, a disciplin
na de Geograafia A é frequentada porr muitos milhhares de alun
nos. O
“Estudo de Caso”, desenvolvido no 11º ano,, pode igualm
mente ser im
mplementadoo noutros nííveis e
privilegiaa o trabalho de pesquisa na área de rresidência do
os alunos.
O Projetto Nós Propo
omos! Cidad
dania e Inovaação na Educcação Geogrráfica pretennde i) dinam
mizar a
implemeentação do Estudo de Caso, no 111º ano ou noutro nívvel, ii) familliarizar os jovens
estudanttes com a autarquia e o respetivo PPlano Direto
or Municipal//PDM, iii) seensibilizar pa
ara os
problem
mas territoriaais locais, motivar
m
parra a elaborração e aprresentação dde proposta
as de
interven
nção local e iv) estimular a construução de parcerias entre os atoress escolares e não
escolarees, públicos ou
o privados.
As propo
ostas elaborradas pelos alunos
a
podeem ser articu
uladas com outros projeetos, naciona
ais ou
internaccionais.
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Regulam
mento do Projeto
P
Artº 1o
FFinalidade
O Projetto visa prom
mover uma ativa
a
cidadaania territorial e a inova
ação na eduucação geogrráfica,
através da realização de estudos de caso soobre problem
mas locais e a apresentaação de prop
postas
ução, no âmbito da disciplina de Geoografia, desiggnadamente do Ensino SSecundário.
de resolu
Artª 2

o

Órgãoss de coordenação
O Projeto tem porr órgãos de coordenaçãão a Comisssão de Coo
ordenação e o coorden
nador,
escolhido por esta.
Artº 3o
Caandidatura
datura ao Projeto é apre
esentada pel os docentess e escolas, sem
s
prejuízoo do envolvim
mento
A candid
direto dee autarquiass ou associações na mobiilização das mesmas.
m
Artº 4o
Seminárrio de preparação
O IGOT o
organiza um seminário de
d preparaçãão do Projeto
o com os doccentes envollvidos, no co
omeço
do ano leetivo, poden
ndo o mesmo
o ser particippado online.
Artº 5o
PProtocolos
As autarrquias são paarceiros priviilegiados e, ssempre que possível, serão assinadoss ou renovad
dos os
protocollos de coopeeração entre as várias enntidades envolvidas (univversidade, esscolas, autarquias,
empresaas, associaçõ
ões..).
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Artº 6o
Finnanciamento
o
O financciamento do
o Projeto é o assegurad o pelas entiidades prom
motoras ou ppor outras que
q se
disponib
bilizem a patrrocinar o me
esmo.
Artº 7o
Caandidatura
8. A candidatura ao Projeto “Nó
ós Propomoss!” pelas Esccolas é realizzada no sítioo web do IGO
OT‐UL
u pelo pree
enchimento de uma ficha
f
de candidatura ppara o end
dereço
(www.iggot.ul.pt) ou
nosprop
pomos@campus.ul.pt. A candidatura desenrola‐se em duas fa
ases:
1ª fase. De 7 a 31 dee julho de 2016
d 2016
2ª fase. De 1 a 30 dee setembro de
Artº 8o
Apoioo das autarqu
uias
o alunos e professoress participantes no
As autarrquias deverrão receber nas suas innstalações os
Projeto, numa sessão de apresentação dos pprincipais ob
bjetivos e me
edidas previsstas no PDM, bem
d
faze
er deslocar ààs escolas oss seus
como disponibilizar material de apoio. Em aalternativa, deverão
nicos, com os mesmos obbjetivos.
responsááveis ou técn
Artº 9o
Desenvolvvimento do Projeto
O Projeto desenvolve‐se pela segguinte formaa:
i) A equ
uipa de coorrdenação do Projeto criaa, dinamiza e torna ace
essível aos pparticipantes, uma
plataform
ma eletrónicca própria para
p
apresenntação e paartilha de informação reelacionada com
c
o
Projeto, com os inteervenientes e com os traabalhos, bem
m como perffil próprio doo Projeto na
a rede
acebook, com
m o intuito de
d disponibiilizar informaação sobre a dinamizaçãão do Projetto e o
social Fa
desenvo
olvimento do
os trabalhos.
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ii) No co
omeço do an
no letivo (settembro), os pprofessores informam e sensibilizam
m os alunos para
p
a
participaação no Projeeto;
iii) Os alunos são orrganizados em pequenoss grupos (cerca de 4 alunos), cabenddo ao docen
nte de
Geografiia a definição
o última da respetiva
r
connstituição;
iv) A co
oordenação do Projeto disponibilizaa na Platafo
orma do Pro
ojeto uma fiicha de avaliação
diagnósttica e de reflexão sobre participação
p
cidadã e pro
oblemas loca
ais;
v) Até 15 de novem
mbro de 2016, os docenttes colocam na mesma plataforma a constituição de
upo e o tema de pesquisa. Estas inddicações pod
derão ser ob
bjeto de reajjustamento, tanto
cada gru
quanto aaos grupos como em rela
ação aos tem
mas.
vi) Até 30 de novembro de 2016,
2
são eenviadas, pe
elos professsores, fotoggrafias das turma
t
m colocadas no mesmo site e na página do Facebbook;
participaantes no Projjeto, a serem
vii) Até 115 de fevereiro de 2017, os alunos suubmetem no
o site do Projjeto uma fichha, com indiicação
da pesqu
uisa já efetuaada e das difficuldades enncontradas;
viii) A co
oordenação do Projeto fará comenttários e daráá sugestões aos documeentos subme
etidos
pelos alu
unos;
ix) Cada proposta/p
projeto comp
preende i) uum recurso multimédia (powerpointt, prezi, vídeo ou
outro su
uporte), cuja apresentaçã
ão pública nãão exceda oss 10 minutoss, e ii) uma ppequena memória
descritivva, com cercaa de 2 página
as. Sempre qque possível,, cada grupo deverá elabborar um carttaz A1
com a su
ua proposta;
x) Em caada escola, em calendárrio definido pelos docen
ntes, proced
de‐se a seleçção do melh
hor ou
melhorees projetos;
xi) Os prrojetos de caada escola são submetiddos no sítio eletrónico do Projeto Nóós Propomo
os! até
ao dia 23 de abril. Também
T
até esta data, ssão submetid
dos no mesm
mo sítio os m
melhores pro
ojetos
sujeitos a votação peelo júri nacio
onal;
xii) De 224 a 29 de abril, o júri nacional vootará a melh
hor proposta
a, selecionaddo de entre: a) o
melhor ttrabalho dass escolas em que particippam até 30 alunos; b) oss dois melhoores trabalho
os das
escolas eem que partticipam entre
e 31 e 60 aluunos; c) os três
t
melhore
es naquelas aaté 100 alun
nos; d)
os quatrro melhores trabalhos
t
da
aquelas esco las em que participam
p
mais
m de 100 aalunos;
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xiii) No d
dia 2 de maaio de 2017, realiza‐se o Seminário Nacional do Projeto “Nóós Propomos!” na
Universidade de Lisb
boa. Da parte da manhã , os alunos apresentarão
a
o os seus proojetos e, da parte
da tardee, realiza‐se a sessão de encerrament
e
to, em que se
erá apresenttado o Projetto vencedor;;
xiv) O Prrojeto tem continuidade na apresenttação e discussão das prropostas doss alunos juntto das
autarquiias e da popu
ulação, em geral.
g
Art.º 10o
Júrri e Prémios
ii) A seleção da(s) proposta(s)/
p
/projeto(s) qque represen
ntam cada escola
e
é efeetuado peloss seus
bilizar a auta
arquia. Um ddocente da escola
e
alunos e professores de Geografia, podendoo ainda mob
submeteerá, até 23 de
d abril de 2017, no sítioo do Nós Pro
opomos!, o(ss) projeto(s) selecionado
o(s) na
sua esco
ola.
i) O júri n
nacional do melhor proje
eto é constittuído por:
a) um prrofessor do IGOT‐Ul, que presidirá, coom voto de desempate;
d
b) dois vvogais do IGO
OT‐UL;
c) uma técnica superrior da Direçã
ão‐Geral da Educação do
o Ministério da Educaçãoo;
d) um reepresentantee da Associaçção de Profe ssores de Ge
eografia;
e) um reepresentantee da Associaçção Portugueesa de Geógrrafos;
ii) O júri nacional elaaborará um regulament o do prémio
o nacional, a ser divulga do no come
eço do
ano letivvo;
iv) Serão
o ainda atrib
buídos um prémio
p
de footografia e um
u prémio de
d vídeo, re lacionados com
c
o
desenvo
olvimento do
o Projeto;
v) Será cconstituído um
u júri para cada
c
um doss prémios;
vi) Os júris mencionaados em v) elaborarão
e
o respetivo re
egulamento, a ser divulgaado publicam
mente
até ao final de outub
bro de 2016;
vii) Em ffunção dos patrocínios
p
que vierem a ser mobilizaados, poderã
ão ser ainda atribuídos outros
o
prémios, de âmbito local, regional ou nacionnal ou, ainda,, setoriais.
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Artº 11o
Co
ooperação nnacional e intternacional
O Projetto, através do IGOT‐UL, estabelece
e
pparcerias naccionais e inte
ernacionais ccom universidades
e outras instituições públicas ou privadas.
Artº 12o
Diplomaas de particip
pação
or e aluno um
m diploma de
e participação no Projetoo.
O IGOT aatribuirá a caada professo
Artº 13o
Outtras situaçõe
es
As situações omissaas neste Reggulamento e aquelas que careçam de reaprecciação e eve
entual
o serão deccididas pela Comissão d e Coordenação do Projeto ou peloo coordenador do
alteração
mesmo.
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