LIVRO DIGITAL
PROJETOS SELECIONADOS

ENSINO SECUNDÁRIO
[4.º ESCALÃO]

Escola/Agrupamento

EP DE AVEIRO
Projeto

PROJETO HTC - HUMAN TEMPERATURE CONTROL
Localização

AVEIRO
Classificação

1.º PRÉMIO - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

BRUNO MIGUEL FERREIRA DAS NEVES BARATA
Professores Colaboradores
BRUNO PIORRO, NUNO SANTOS

Parceiros
FUNDAÇÃO CASA DO PESSOAL DA SEGURANÇA SOCIAL
SAÚDE DO DISTRITO DE AVEIRO
SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL

RESUMO DO PROJETO
Trata-se de um projeto que visa o controlo da temperatura humana
através da utilização do que chamamos um lençol tecnológico. No
desenvolvimento deste projeto obteve-se o protótipo de um
lençol/édredon com capacidade de medir a temperatura do corpo
enquanto este se encontra em descanso. Este lençol está dotado de
sensores térmicos estrategicamente implantados que avaliam
sistematicamente a temperatura do corpo, estes dados são enviados
para a unidade de recolha e processamento e posteriormente
analisados pela unidade de análise (computador) que apresenta os
valores obtidos sob a forma de gráfico especificando numericamente os
últimos valores obtidos. Esta unidade é ainda responsável pela emissão
de alertas sempre que os parâmetros de normalidade não estejam
estabelecidos. A ideia do projeto HTC – Human Temperature Control,
procura dar resposta a necessidades específicas de várias áreas
técnicas, sociais e profissionais, como é exemplo na área da saúde.
Poderá ser uma mais-valia para os profissionais de saúde porque além
de avaliar a temperatura de forma contínua, este lençol tem a
capacidade de lançar alertas sonoros no local bem como nos terminais
de registo de informação clínica sempre que a temperatura ultrapassar
os parâmetros preestabelecidos como normais.
Permite ao paciente a realização de tarefas básicas, como por exemplo
ir à casa de banho, movimentar-se livremente sem ver a sua mobilidade
reduzida por fios. Após esta primeira abordagem entre pares
rapidamente se percebeu que a concretização do desenvolvimento
deste produto abre portas e oportunidades em aplicações do quotidiano
de qualquer pessoa, um exemplo disso poderá ser uso do projeto HTC
no controlo parental da temperatura a crianças.
Este projeto mobilizou alunos do Curso Técnico de Eletrónica
Automação e Comando, do Curso Técnico de Eletrónica e
Telecomunicações, do Curso Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas informáticos, do Curso Técnico de Comunicação Marketing,
Relações Públicas e Publicidade e do Curso de Educação e Formação de
Eletrónica de Manutenção.
O projeto HTC foi muito importante para o projeto educativo da Escola
Profissional de Aveiro na perspetiva integradora da área das ciências,
da inovação e das novas tecnologias.
Nos dias de hoje, este tipo de projetos é bastante útil porque fomenta
a capacidade empreendedora dos alunos na construção de ferramentas
precisas com funcionamento em tempo real, capazes de dar respostas
imediatas, principalmente em questões de saúde e bem-estar.

Escola/Agrupamento

ES D. MARIA II
Projeto

SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS PARA USOS DOMÉSTICOS
Localização

BRAGA
Classificação

2.º PRÉMIO - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

JOÃO PAULO DE CARVALHO VIEIRA
Professores Colaboradores
ANGELA MIRANDA, JOÃO NUNO MENDES, ELISA PEREIRA,
CARLOS MIRANDA, MARIA DA GUIA TAVARES,
JOÃO PEDRO CARVALHO, MARIA ARMINDA LOUREIRO,
MARIA ADELAIDE MELO, MARIA CIDÁLIA FREITAS, RUI SOARES,
RUI SANTOS

Parceiros
ORION - SOCIEDADE CIENTÍFICA DE ASTRONOMIA DO MINHO
UNIVERSIDADE DO MINHO - DEPARTAMENTO DE FÍSICA

RESUMO DO PROJETO
O projeto consiste num protótipo industrial de um sistema modular de
“muros” para habitações que no seu interior terão depósitos para
recolha de água pluvial através dos tubos de queda que será trabalhado
para produção industrial pela Empresa GRAF especialista nesta área de
aproveitamento de águas. Este sistema funciona sem recurso a
qualquer energia.

Escola/Agrupamento

EP DE SALVATERRA DE MAGOS
Projeto

CREU – CADEIRA DE RODAS
ELÉCTRICA UNIVERSAL
Localização

SALVATERRA DE MAGOS
Classificação

3.º PRÉMIO - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

JOSÉ MARIA GONÇALVES DE CARVALHO
Professores Colaboradores
HERNÂNI NEVES

Parceiros
SANTA(S) CASA(S) DA MISERICÓRDIA
LARES DE 3ª IDADE
HOSPITAIS
CLÍNICAS MÉDICAS
CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA
PARTICULARES

RESUMO DO PROJETO
Elaboração de um protótipo de uma cadeira de rodas elétrica, a partir
da criação de um kit elétrico para uma cadeira de rodas manual, o qual
integra um conjunto de luzes, dois motores controlados por um
joystick, permitindo um movimento de 360º em redor de si mesma,
com as vantagens de poder ser manual e elétrica, de fácil transporte e
de baixo custo para o potencial utilizador.

Escola/Agrupamento

EP MARIANA SEIXAS
Projeto

TRICICLO SOLAR
Localização

VISEU
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

JOSÉ LUÍS GOMES
Professores Colaboradores
CARLA AMARAL

Parceiros
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E
GESTÃO DO IP DE VISEU
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VISEU

RESUMO DO PROJETO
A Escola Profissional Mariana Seixas apresenta o projeto do triciclo solar que
tem como objetivo fundamental a melhoria das condições de mobilidade de
um aluno com deficiência motora. Quando pessoas com necessidade
especiais se debatem com barreiras intransponíveis para diariamente se
deslocarem para os sítios que desejam, acabam por desistir. As barreiras
arquitetónicas e as distâncias impedem 1 milhão de deficientes motores e
visuais existentes em Portugal de se deslocarem para onde desejam
retirando-lhes, assim, a sua independência.
Conscientes desta realidade, os alunos da EPMS resolveram ajudar o colega
Tiago, deficiente motor, construindo-lhe um triciclo solar para que mais
facilmente se possa deslocar para a escola.
Esta criação não é considerada inovadora em termos de design, no entanto,
exerce uma boa função com veículo alternativo e não poluente para
pequenas e médias distâncias.
Este projeto foi dimensionado para funcionar 45 minutos por dia. Para isso
foram utilizadas 2 baterias de 12V ligadas em série, um motor de 24V/300W
e o seu respetivo controlador. O triciclo solar partiu de uma velha trotinete
elétrica que foi desmontada aproveitando-se o kit que inclui o motor, um
controlador de motor, as 2 rodas e uma forqueta. Os painéis fotovoltaicos de
90W/12V ligados em série estão colocados por cima do assento do condutor
e este está seguro por barras de aço. Este protótipo despertou já a
curiosidade e o interesse de uma grande empresa da região ligada ao setor
das energias renováveis, assim como da autarquia local que perspetiva a
possibilidade de utilizar este conceito em futuras visitas turísticas pela zona
histórica da cidade.

Escola/Agrupamento

ES DR. SERAFIM LEITE
Projeto

RA@ParqUL
Localização

S. JOÃO DA MADEIRA
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA DE FÁTIMA GOMES PAIS FERREIRA
Professores Colaboradores
CELESTE CERQUEIRA, ANA MATIAS, ANABELA BRANDÃO,
CLARINDA ALMEIDA, FERNANDO MOURÃO, JOSÉ PAULO SÁ,
PEDRO GUAL, RAQUEL MOREIRA, ROSA PINHO, SANDRA TEIXEIRA,
VANDA AVELINO

Parceiros
CÂMARA MUNICIPAL DE S. JOÃO DA MADEIRA
ASSOCIAÇÃO SUBAQUÁTICA DE S. JOÃO DA MADEIRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UP
PROJETO RIOS

RESUMO DO PROJETO
O parque do rio Ul é o espaço verde de eleição para a população do
concelho de S. João da Madeira, sendo relevante tentar dar uma resposta
inovadora para conhecer a sua biodiversidade. Aliar as tecnologias da
informação a este processo surge como uma opção natural abrindo
possibilidades inovadoras. A realidade aumentada foi a tecnologia escolhida
para o desenvolvimento desta aplicação permitindo aceder em contexto,
através de um smartphone, a um conjunto de informações sobre a fauna e a
flora.

Escola/Agrupamento

AE DE VALDEVEZ
Projeto

SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
Localização

ARCOS DE VALDEVEZ
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

LUCIANA FALCÃO DANTAS
Professores Colaboradores
LUÍS FERNANDES, ALEXANDRE COSTA

Parceiros
SATVEZ
SOLARPROJET
TECNOVEZ
ARCELVEZ
SIEMENS
DST RENOVÁVEIS E GLOBAL SUN (EMPRESA SUBSIDIÁRIA)

RESUMO DO PROJETO
Os painéis fotovoltaicos, usados para converter a energia solar em energia
elétrica, são constituídos por células fotovoltaicas, que captam a luz e
criam uma diferença de potencial elétrico.
Este processo depende da temperatura de superfície do painel: aumentando
a temperatura, o rendimento das células diminui.
Este projeto tem como objetivo analisar esta influência, diminuindo as
perdas relacionadas a um sobreaquecimento das células fotovoltaicas.

