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Observatório de Boas Práticas do IST

Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Clementina Teixeira, Natália Rocha, Manuel Pereira
Email*

natalia.rocha@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Exposição "Nó Cego" - Workshops

Sítio da Internet da Prática Practice internet site

https://www.facebook.com/servicoeducativomuseustecnico/ ; https://www.facebook.com/profClementina

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Ligação à Sociedade

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
A exposição itinerante "Nó Cego" da autoria da Prof. Clementina Teixeira
(aposentada do Departamento de Engenharia Química e homenageada na edição de
2019 do livro ”Mulheres na Ciência) nasceu de um projeto de cristais sobre a rede
cristalina. Decorreu na semana de 23 a 27 de setembro de 2019, com um horário
das 10h às 12h30 e das 14h às 17h, organizada pelo Serviço Educativo dos Museus
do IST, no Museu Décio Thadeu. Estiveram presentes na exposição cerca de 260
participantes:
A equipa que fez parte da exposição foi composta por 3 elementos:
- Autora da Exposição – Profª Clementina Teixeira
- Serviço Educativo dos Museus do IST – Drª Natália Rocha
- Diretor do Museu Décio Thadeu – Prof. Manuel Pereira
A exposição "Nó Cego”, é composta por trabalhos de trapilho para reutilização de
têxteis: 12 tapetes de talagarça plástica aos quadradinhos, recoberta de nós cegos
(duas laçadas) de farrapos de roupas usadas da família, todas cortadas às tirinhas.
Neles se misturaram o linho, o algodão e a popelina; a lã, a seda e a viscose; as
licras dos leggings e o nylon; as chitas e até o tule das cortinas de há muitos anos.
Tudo isto combinado obedecendo a regras simples de simetria no plano e temperado
sobretudo com muita afetividade e memórias dos que partiram, deixando as roupas
para trás e uma saudade imensa. Na sua maioria o vestuário usado já estava
impróprio para doação e completamente fora de moda e, ainda, em muitos casos,
afincadamente esburacado pelas traças (Clementina Teixeira).
Tivemos oito grupos escolares num total de 223 visitantes, dos seguintes
estabelecimentos de ensino:
- Infantário da APIST (2 grupos – 3 aos 5 anos)
- Escola EB 2,3 Luís de Camões (1 grupo –8ª ano)
- Escola EB 1 O Leão de Arroios (4 grupos – 4ºano)
- Escola Secundária de Palmela (1 grupo - 9ºano)
Os restantes 37 visitantes foram de público em geral, maioritariamente funcionários
docentes e não docentes doTécnico.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

As visitas dos grupos escolares tinham o formato de workshop, em que a Prof.
Clementina Teixeira introduzia o tema como se fosse uma história:
“… Porém, não fui capaz de o deitar ao lixo… Tinha no sótão restos da rede de
plástico que servira nas exposições dos meus projetos Ciência Viva com cristais, a
“"rede cristalina”" e logo compreendi que, além do trabalho manual como forma de
entretenimento útil e de reciclagem de têxteis, poderiam aqui ser explorados
conceitos de simetria e matemática, para calcular o número de nós dados, sem fazer
a sua contagem exaustiva. Se as simetrias são atualmente exploradas em projetos
de divulgação da Matemática tendo como base a calçada portuguesa, os crochés e
bordados, por que não fazer o mesmo nestes trabalhos tão simples de executar?
Além do mais, compreender a simetria ao nível do plano, é o primeiro ponto de
partida para compreender a simetria tridimensional dos cristais, logo, a ideia tem
pernas para andar e será continuada noutras vertentes mais ambiciosas”.
Segundo a Profª Clementina a “ Nó Cego” simboliza a necessidade de reutilizar
têxteis, dando-lhes uma outra utilidade. Ainda mais curial se pensarmos nas
microfibras de plástico que se acumulam nos mares e acabam fazendo parte da
nossa cadeia alimentar. Todo este discurso foi adaptado aos níveis de escolaridade
de cada grupo e ao público adulto de forma a dar consciência da importância de
diminuir a geração do lixo, de ter um consumo consciente, de não desmatar, de não
poluir as águas, de não queimar lixo ou resíduos a céu aberto. Advertir para
pequenas atitudes diárias fazem toda a diferença, 8 “ Rs” da Sustentabilidade são
muito fáceis de aplicar quando existe consciência. Outra das abordagens
subjacentes na exposição é a ligação da Arte e Educação. Em Portugal, a recente
legislação (decretos-lei nº 54/18 e nº 55/18) reforça o papel das artes na educação,
estabelece a matriz de princípios, valores e áreas de competências a que deve
obedecer o desenvolvimento do currículo e identifica como áreas essenciais a
sensibilidade estética e artística, a par do pensamento crítico e criativo. Arte e
Educação devem caminhar juntas na formação dos cidadãos.Todas estas temáticas
(8 “R”, Arte e Educação, Arte e Ciência) estavam referenciadas em cartazes. Os
grupos escolares também tiveram a oportunidade de realizar a atividade “ O
microscópio vai ao tear”. Com a utilização da lupa estereoscópica) foi possível
observar e fotografar os tecidos reciclados utilizados na exposição e “ jogando” com
as simetrias no plano visualizado, conseguiu-se fazer novos padrões para aplicar em
outros têxteis ou papel. Este tipo de atividade fortalece a ligação das ciências e
tecnologias à sociedade e ajuda a desenvolver capacidades e competências de
trabalho manual e educação visual. Esta atividade também fez parte das Jornadas
Europeias do Património 2019, cujo o tema era o Património nas Artes e no Lazer,
que decorreu no dia 27/09. Neste caso juntamos a Arte à Ciência.

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
Para esta prática não foi ainda implementada uma forma de avaliação formal ( será
uma das coisas a melhorar no futuro), no entanto, trouxe resultados muito positivos.
Primeiramente,foi uma forma de divulgação dos Museus de Geociências. No
entanto, os resultados mais importantes se remetem ao público escolar que
participou do evento. Ter várias escolas e ver os alunos a procurar empregar tais
conhecimentos em uso da sua vida quotidiana foi um ganho incomensurável.
Também foi bastante importante perceber que muitas crianças e jovens se sentiram
estimulados não apenas em reutilizar os materiais que têm na escola ou em casa
mas também o despertar para as várias aplicações da ciência ligada a outras áreas.
A promoção de contextos informais de aprendizagem, que unem o "dentro da escola”
ao “ fora” devem ser potenciadas, para benefício dos estudantes (Voogt & Roblin,
2012).
Houve também ainda o ganho de ordem pessoal, tanto para a Professora
Clementina Teixeira que estando aposentada continua a colaborar com o Instituto
Superior Técnico, mantendo-se ativa e aplicando o seu vasto conhecimento na
divulgação das ciências,como para a restante equipa dos Museus.
Deste modo, é intensão do Serviço Educativo dos Museus do Técnico prosseguir
com este formato de atividades nos Museus. Isto é possível devido ao feedback dos
estabelecimentos de ensino com quem temos parcerias e do público que visitou a
exposição e participou nos workshops.

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

O caráter inovador reside no fato de por meio da realização de uma exposição, sobre
a reutilização de materiais que supostamente era lixo e com a aplicação de uma
técnica manual, conseguiu-se trabalhar conceitos relacionados com a Química e
Geologia através das redes cristalinas a Matemática através da simetria e contagem
dos nós. Para além de proporcionar a utilização de equipamento científico, como foi
o caso da lupa estereoscópica, aos visitantes que na maioria não tem acesso a usar
este tipo de equipament, ao mesmo tempo esta iniciativa teve uma vertente de
sensibilização, sobre a situação de emergência climática e ambiental global, em que
reduzir o impacto ambiental é essencial para preservar o planeta. Foi usada
educação em contexto não-formal como ferramenta de conscientização frente aos
problemas ambientais e divulgação da importância da geodiversidade para a
sociedade.
Desta forma, a exposição conseguiu atingir sua meta de ser interdisciplinar, ao
salientar que o conhecimento técnico-científico que se tem sobre
qualquer área do saber só será válido se, juntamentecom ele, forem ensinados
valores e uma visão crítica e questionadora sobre a vida.
Numa escola como o Instituto Superior Técnico existir este tipo de atividades aberta
a todos, onde estes temas são discutidos e apresentados num formato não-formal,
ligando a ciência à arte e educação, neste caso ambiental.
A nível da transferibilidade podemos considerá-la um exemplo de boa prática que
pode ser replicada em outros espaços de educação formal, não-formal e informal,
quer seja dentro ou fora da Universidade de Lisboa. Uma professora manifestou o
desejo de realizar a exposição na escola em que trabalha, de modo a continuar o
debate sobre esta temática. A prática é facilmente transferível a partir de outra
exposição pode-se criar igualmente workshops com temáticas sobre outro tema de
interesse para a sociedade.

Divulgação da Prática Practice Publication
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*
Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

Muito obrigado.

Thank you.

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;

•

Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.

•

Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.

•
•

Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

