
O Research Game é um projeto Europeu aberto a todas as 
escolas da Europa, é dirigido a estudantes a partir dos 10 
anos de idade e tem como objetivo permitir-lhes 
desenvolverem e testarem competências no método 
científico e no estudo da biodiversidade.  
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Contactos

O que é o Research Game?

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que dela possa ser feita.



O jogo tem duas fases:
- As equipas desenvolvem um projeto, no âmbito da biodiversidade, 
seguindo os passos do método cientifico e comunicam os resultados 
através da plataforma do projeto
- Participam num jogo online

O Jogo

Atividades na Escola

Qualquer projeto que queiram desenvolver desde que na área da 
biodiversidade.

Estão a ser preparados dois trabalhos, um que inclui trabalho de campo e 
outro exclusivamente laboratorial

- Biodiversidade de invertebrados do solo em diferentes tipos de habitat
- Efeito de diferentes comprimentos de onda na atividade
fotossintética de plantas aquáticas

Atividades  na Fábrica

Os resultados obtidos serão partilhados e toda a exploração e preparação de 
documentos para o site serão executados pelos alunos com apoio do professor, 
na escola.

Resultados

No final do projeto será organizada na Fábrica uma exposição dos trabalhos 
desenvolvidos pelas várias equipas das escolas Portuguesas participantes e 
será atribuido um prémio à que mais se tenha envolvido no projeto e melhores 
materiais tenha produzido.

Exposição na Fábrica

O projeto poderá ser totalmente desenvolvido na escola e fazer parte integrante 
do programa ou não. Estão também a ser criadas condições na Fábrica, Centro 
Ciência Viva de Aveiro, para que as escolas possam, se preferirem, desenvolver 
a parte experimental do projeto.

Local

Observa 
Faz uma pergunta

Estuda o Assunto 

Formula uma hipótese

Desenha a experiência

 Analisa os Dados
 Comunica os resultados


