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EPC COLÉGIO DAS TERRAS DE SANTA MARIA
Projeto

O PODER DO MEL E DA PRÓPOLIS
Localização

ARGONCILHE
Classificação

1.º PRÉMIO - 3.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA LÚCIA RIBEIRO TAVARES
Professores Colaboradores
SUSANA CRISTINA AFONSO DA CRUZ, CAROLINA AZEVEDO FERREIRA ALVES,
MARGARIDA MARIA TRIGO FRANÇA, MÓNICA BRIGITE NEVES DIAS,
LILIANA MARIA REIS DE JESUS

Parceiros
Apiário Pedagógico da Quinta da Moita
Universidade do Porto
Timberbee

RESUMO DO PROJETO
Este projeto procura evidenciar o potencial económico e ecológico
das abelhas, enquanto recurso natural de excelência, na medida em
que as substâncias que produzem apresentam propriedades
terapêuticas únicas, as quais possuem uma ampla aplicabilidade no
desenvolvimento de produtos naturais com manifesto interesse
comercial. O projeto pretende realçar, ainda, o papel das abelhas ao
nível do equilíbrio dos ecossistemas, bem como, na manutenção da
própria vida na Terra.
O aspeto inovador do projeto “O Poder do Mel e da Própolis” prendese pela sua natureza transversal e multidisciplinar, envolvendo todos
os anos de escolaridade de 2.º e 3.º ciclo. Recorrendo a um exemplar
tão familiar aos alunos, foi possível abordar os conteúdos
programáticos de Ciências Naturais, contrariando nos alunos a visão
da Natureza como uma fotografia, algo imutável e distante de si,
realçando a dinâmica existente nos ecossistemas, fruto das relações
entre todos os seres vivos e destes com os demais componentes da
natureza. O caráter multidisciplinar presente em todo o projeto foi
crucial para articulação de conhecimentos que envolvem outras
áreas disciplinares, contribuindo para o desenvolvimento do espírito
crítico e a promoção da literacia científica nos alunos, competências
essenciais ao exercício da cidadania.
O projeto “O Poder do Mel e da Própolis” compreendeu, ainda, um
conjunto de atividades laboratoriais que incluíam a produção de
produtos de higiene à base dos recursos naturais provenientes das
abelhas. Durante a Mostra de Aprendizagens, promovida pelo
Colégio, os produtos criados pelos alunos foram apresentados à
comunidade educativa, que manifestou enorme interesse em adquirilos. Assim, salienta-se o possível interesse do projeto, a nível
empresarial. Como tal, durante o próximo ano letivo o Colégio
apostará no licenciamento destes produtos, com vista à sua produção
e comercialização, valorizando e rentabilizando o mel, a cera e a
própolis, enquanto recursos naturais de elevado potencial económico
e ecológico. Depois da Mostra de Aprendizagens no Europarque, a
escola foi contactada pela Timberbee, empresa que mostrou
interesse em comercializar alguns dos produtos obtidos com este
projeto no seu portal (http://www.timberbee.com/), apoiando o
licenciamento dos mesmos junto do Infarmed.
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AE DE TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
Projeto

EM BUSCA DO BARRO PERDIDO PARA PROJETAR O FUTURO
Localização

TONDELA
Classificação

2.º PRÉMIO - 3.º ESCALÃO
Professor Coordenador

FERNANDA MARTINS
Professores Colaboradores
CIDE LOURENÇO, MARIA CONCEIÇÃO CAFÉ, IRENE MELO,
NATÁLIA MATOS, HELENA GONÇALVES, DULCE FERNANDES,
SÉRGIO RODRIGUES

Parceiros
Câmara Municipal de Tondela
Termas de Sangemil
Cooperativa de produtores locais
VÁRIOS
Olaria Feitiço da Púcara
Oleiro António Simões
Oleira Paula Chaves
Oleiro António Manuel Matos Marques
Controlvet
Biblioteca Municipal de Tondela
RESUMO DO PROJETO
O barro perdido levou os alunos a gerar ideias e abordagens
inovadoras para empreender novos produtos e novas aplicações da
argila, de modo a potenciar mais um meio gerador de riqueza.
Para isso criaram peças decorativas, usaram argila para fins
terapêuticos e estéticos. O barro perdido foi o barro que propiciou a
colaboração dos alunos com outras entidades no trabalho e procura
de soluções, que possam ser positivas para todas as partes.
Este projeto é importante pelo facto de alertar os jovens para as
vantagens de utilizarmos de uma forma sustentável os recursos de
que dispomos.
Considera-se o projeto relevante porque:
. Promover atividades que foram oportunidades concretas de
aprendizagem e de contactos com contextos autênticos da
realidade.
. Permitir aos alunos obter informação, planear, selecionar,
executar, trabalhar em grupo e controlar.
. Promover a autonomia e visão positiva da vida contribuindo
para o sucesso dos alunos e qualidade das aprendizagens
escolares no seu conjunto através de um projeto interdisciplinar.

. Desenvolver competências, atitudes e valores numa perspetiva
de ensino por pesquisa, com construção de conceitos
estruturantes.
. Incrementar o processo de ensino aprendizagem através da
valorização e da utilização de recursos naturais e do
património do território educativo numa perspetiva
interdisciplinar.
. Implementar a perspetiva CTS (Ciência, Tecnologia e
Sociedade) e de resolução de problemas.
. Promoner um papel ativo do aluno na construção do
conhecimento/resolução de problemas, e o papel
moderador/facilitador do professor.
. Potenciar o interesse, a curiosidade e o gosto pelas ciências
com o desenvolvimento deste projeto uma vez que puderam
constatar e comprovar, de uma forma divertida e através da
realização de atividades e na elaboração de produtos concretos,
a utilidade da Ciência e tecnologia.
. Desenvolver a criatividade através da conceção dos projetos
para construção de peças de barro e na conceção/designer de
embalagens.
Os alunos depararam-se com situações em que tiveram de escolher
métodos e estratégias de modo a lidar com problemas e dificuldades
que foram surgindo ao longo do desenvolvimento do projecto.
Assim, o desenvolvimento deste projeto contribui para melhorar a
atitude dos jovens face à vida e à comunidade, ajudando a melhorar
a sua autoestima e permitindo que acreditem nas suas competências,
para que tenham sucesso naquilo que escolherem.
Os professores foram sempre agentes de apoio e valorizaram o
esforço o trabalho o processo e o resultado individual e coletivo.
Em relação à comunidade, permitiu um maior incremento das
relações dos alunos e da escola com a comunidade educativa e a
comunidade no seu todo.
Criação de propostas que serão utilizadas na divulgação e
dinamização de matéria-prima, artesanato e património da região.
Promoção do desenvolvimento sustentável da região.
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AE DO FUNDÃO
Projeto

BIOFÁBRICAS EM MEDRONHEIROS DA SERRA DA GARDUNHA
Localização

CASTELO BRANCO
Classificação

3.º PRÉMIO - 3.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA JOÃO DOS SANTOS BAPTISTA
Professores Colaboradores
ANA PINA, ISABEL FERREIRA, LUÍS NICOLAU, HELENA GOMES,
RICARDO GASPAR, JOÃO FERNANDES, MARIA JOÃO CALMÃO,
DANIELA MARTINS, ROSA ANTUNES

Parceiros
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária
Associação Pinus Verde
Câmara Municipal do Fundão

RESUMO DO PROJETO
Numa ação interdisciplinar e envolvendo entidades parceiras
rentabilizou-se o medronheiro da Serra da Gardunha, acrescentado
valor a este recurso natural, através das componentes da
investigação (recorrendo a várias ciências e à tecnologia) e da
inovação. Inserido no plano estratégico para o desenvolvimento
económico local/regional, o projeto contribuiu para que a região se
possa constituir como uma referência na exploração de fungos
endofíticos.
O projeto "Biofábricas em Medronheiros da Serra da Gardunha"
enquadra-se no plano estratégico de desenvolvimento local/
regional, o qual privilegia a área da biotecnologia, através da
rentabilização de um recurso natural abundante do concelho do
Fundão, mas pouco explorado, o medronheiro, podendo constituir
um incentivo, à preservação ambiental, à propagação de espécies, à
dinamização do Ecoturismo e à produção e comercialização de novos
produtos com interesse para a indústria farmacêutica como forma de
dinamizar a economia do concelho e do país. Além disso, a aplicação
da investigação desenvolvida não se esgota no medronheiro, podendo
generalizar-se, acrescentado valor à diversidade de espécies de
plantas da Serra da Gardunha, não só pela via da investigação, mas
também da inovação, no recém-criado Centro de Biotecnologia de
Plantas da Beira Interior, sediado no concelho do Fundão,
garantindo-se uma maior rentabilização deste equipamento.

Com este trabalho evidenciou-se a existência de fungos
endofíticos no medronheiro (recurso pouco explorado, na
atualidade) os quais produzem compostos bioativos com
atividade antibacteriana e antifúngica superior aos compostos
testados. Os microrganismos endófitos representam uma fonte
inexplorada de produtos naturais novos e bioativos. Desta
forma, a proposta de rentabilização efetuada é, também,
inovadora, está pouco explorada mundialmente (oportunidade de
negócio) tem mercado interno e externo (necessidade mundial de
descoberta de novos compostos por perda de eficácia dos usados
atualmente na medicina e na agricultura).
O projeto tem suscitado interesse por parte de agentes económicos
(não só pela oportunidade de instalação/diversificação de negócio),
rentabilização de equipamento disponível na região, mas também
pelo contributo na qualificação da mão-de-obra para a indústria de
base biotecnológica, existente na região.
Associado à utilização das plantas da Serra da Gardunha poderão
surgir empresas de propagação e comercialização de diversas
espécies e de dinamização de um conjunto de atividades que
promovam o ecoturismo e o saber popular (rotas/percursos; cursos
de identificação de plantas ou de ilustração científica).
A direção do Agrupamento pretende integrar o LivingLab da Cova da
Beira (espaço de criação de oportunidades de negócio e atração de
investimento) através do Centro de Formação Avançado o qual visa
adaptar as formações escolares e profissionais às necessidades das
empresas.
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AE DE ALJEZUR
Projeto

PLANTIFOGO - PREVENÇÃO BIOESTRUTURAL DE
INCÊNDIOS FLORESTAIS
Localização

FARO
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

JOSÉ ARTUR GERALDES FERNANDES
Professores Colaboradores
ANDREIA REGO, CARLA ROSADO, CARLA NUNES, ELSA ALVES, MARTA MARTINS,
CONCEIÇÃO MARREIROS, PERPÉTUA RIBEIRO, MARIA MENDONÇA,
ROSA CESÁRIO, CLÁUDIA ROBERTO, ANA ARAÚJO, ANA CORREIA,
LENA SOARES, ELISABETE ESTEVES, FÁTIMA BATISTA, PAULO ESTEVES,
ANTÓNIO SANTOS, ELSA UHE, BALTAZAR BATISTA, FERNANDO ÉVORA,
MANUEL NASCIMENTO, MIGUEL SEQUEIRA, SANDRA BARBOSA,
DULCE OLIVEIRA, NUNO SARAIVA, DIONÍSIO SILVA, HUGO FERREIRA,
LUIS SANTOS, LUIS COELHO, JOÃO CABRAL, ROSA MARTINS,
CARLOS MARGALHOS, JESUS MARGALHOS, IRENE FERNANDES, LURDES REIS

Parceiros
Gabinete Técnico Florestal das Terras do Infante da CMAljezur,
CMLagos e CMVila do Bispo; Proteção Civil, Bombeiros
Voluntários de Aljezur; G.N.R. Aljezur; Juntas de Freguesia de
Aljezur, Rogil, Bordeira e Odeceixe; ICNF- Instituto de
Conservação da Natureza e Floresta - Parque Natural do Sw
Alentejano e Costa Vicentina; Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade do Algarve ; Escola Superior Agrária
de Coimbra ; APA Agencia Portuguesa do Ambiente;
Administração da Região Hidrográfica do Algarve; Águas do
Algarve; CFormação Dr Rui Grácio; Vitacress - Iberian Salads
Agricultura, S.A.; DRAPALG Dir Regional da Agricultura e
Pescas do Algarve; Núcleo Reg. do Sul da Associação Portuguesa
de Engenheiros do Ambiente; Associação de Pais e E Educação
do Agrup. Escolas Aljezur; Agência Regional de Energia e
Ambiente do Algarve; Intermarché Aljezur; CCiência Viva
Lagos, Escolas Secundárias Júlio Dantas e c3CEB Gil Eanes de
Lagos, Poeta António Aleixo de Portimão , FF Solar – Sistemas
de Energias Alternativas de Portugal, HP- Humberto Pimentel
Esteves e Filhos, Inforzur- Soluções Informáticas,
Supermercados Marreiros, Associação Jovens em Movimento de
Aljezur, Auto Novais, Autozur.

RESUMO DO PROJETO
O programa científico e tecnológico «PLANTIFOGO» visa a conceção e
o desenvolvimento de estratégias inovadoras e eficientes de
prevenção estrutural de grandes incêndios florestais usando plantas.
Relança as bases de uma nova economia verde, assente nas
particularidades biológicas das plantas selecionadas para proteger e
valorizar a floresta.
As experiências de aprendizagem propostas foram relevantes para os
alunos e para a comunidade educativa, possibilitando, no âmbito
geral, o desenvolvimento de competências fundamentais tais como:
mobilizar saberes científicos, tecnológicos e culturais, para
compreender a realidade e para abordar problemas do quotidiano;
usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber
científico, tecnológico e cultural para se expressar; aplicar
corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma
adequada e para estruturar pensamento próprio; usar línguas
estrangeiras para comunicar em situações do quotidiano e para
apropriação de informação; adotar metodologias personalizadas de
trabalho e de aprendizagem adequadas a objetivos visados;
pesquisar, selecionar e organizar informação para transformar em
conhecimento mobilizável; adotar estratégias adequadas à
resolução de problemas e à tomada de decisões; realizar
atividades de forma autónoma, responsável e criativa; cooperar
com outros em tarefas e projetos comuns.

Pesquisar, selecionar e organizar informação para transformar
em conhecimento mobilizável; adotar estratégias adequadas à
resolução de problemas e à tomada de decisões; realizar
atividades de forma autónoma, responsável e criativa;
Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns.
Procurou-se que os alunos vivenciassem experiências de
aprendizagem de forma ativa e contextualizada, numa perspetiva
global e interdisciplinar, com discussão sobre a importância da
proteção das florestas e da necessidade de preservar a
biodiversidade, e o reconhecimento de que a intervenção humana
na Terra, ao nível da exploração, transformação e gestão sustentável
dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico em
diferentes áreas, de forma a não provocar desequilíbrios. Foram
proporcionadas situações diversificadas com interpretação de textos,
tabelas e diagramas, análise de informação científica, formulação de
hipóteses que conduzam pequenas investigações. Promoveu-se a
discussão de conceitos e teorias científicas, criando situações de
resolução de problemas de modo a promover a compreensão sobre a
natureza da Ciência. Fomentou-se o debate de ideias e a
comunicação de resultados das pesquisas realizadas. A utilização de
convenções matemáticas e científicas e a explicação da sua
utilização revestiu-se de especial pertinência e tudo foi feito para
rentabilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas tarefas
de construção do conhecimento em diversos contextos do mundo
atual.
No «PLANTIFOGO» destaca-se o contributo da inovação e da
criatividade na permanente demanda das Ciências e da Tecnologia
para a compreensão duma realidade complexa em constante
evolução.
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EP DO FUNDÃO
Projeto

A CEREJA DÁ-TE ASAS - 100% UTILIZÁVEL
Localização

CASTELO BRANCO
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

ANA MARIA NUNES GALANTE AMARAL

Parceiros
Câmara Municipal do Fundão
Empresa Municipal ViverFundão
Sabores da Gardunha, Lda
Hotéis “Fonte Santa” e “Astória” grupo hoteleiro “Ô Hotels & Resorts”
Hotel Boavista
CerFundão
CocktailAcademy

RESUMO DO PROJETO
O projeto «A Cereja dá-te Asas - 100% utilizável» teve como objetivo
aliar a ciência e tecnologia à rentabilização de um recurso natural
que é a Cereja de Saco da Cova da Beira, atualmente quase em vias
de extinção.
O nosso maior contributo foi motivar e sensibilizar, não só toda a
comunidade escolar, mas também os profissionais, empresários da
nossa região e público em geral, para a importância deste fruto,
pelas suas potencialidades e características específicas que fazem
parte da nossa história.
O Projeto foi assim concluído na íntegra com bastante sucesso. Todos
os projetos após a sua conclusão, têm sempre aspetos em que há
margem para melhorar e este também não será exceção. Ainda assim
conseguimos realizar e criar com sucesso muitos dos objetivos
iniciais. Estou a referir-me em concreto à realização dos pratos
gastronómicos, às bebidas moleculares, aos cocktails com e sem
álcool, às sobremesas, aos pickles, ao vinagre de cereja, aos
bombons de cereja, entre muitos outros. Introduzimos também
nestas preparações a colaboração das empresas locais, com os seus
produtos e com o seu “Know-how”, tornando assim ainda mais real
esta experiência, acreditando eles próprios no sucesso desta
iniciativa. Conseguimos criar novos contactos com outros parceiros e
ao mesmo tempo trazê-los para dentro da nossa comunidade escolar,
ouvindo-os e trocando experiências para um melhor entendimento e
perceção do mercado, ajudando-nos a entender até que ponto os
nossos produtos e as nossas inovações poderiam ser aceites ou não
por parte dos consumidores.

A participação dos alunos e restante comunidade escolar,
também foi bastante apreciada dentro e fora da escola, sem
a sua preciosa colaboração, algumas das iniciativas
dinamizadas não teriam o mesmo sucesso. Não nos refirimos
apenas a uma ajuda e colaboração direta, mas também no
passa palavra, nas redes sociais, com os familiares, nos locais
de estágio, entre muitos outros.
Também não só para os alunos, mas para o público exterior e
para os profissionais da área, todas as ações de formação
realizadas e whorkshops de promoção, explicando as nossas ideias
e os nossos conceitos e técnicas de serviço foram de extrema
importância.
A própria acreditação deste projeto como representante da cereja
do Fundão e em específico, a Cereja de Saco da Cova da Beira, por
parte da Câmara Municipal do Fundão, referida em todos os convites
que nos fez em representação da mesma, quer em feiras, quer na
televisão, entre outros, e ainda à Empresa Municipal ViverFundão
com a representação do “Cherry-Móvel”, na utilização e
representação dos produtos da empresa “Sabores da Gardunha”,
foram indícios bastante fortes em como o nosso projeto estava a
vingar.
Também conseguirmos introduzir as nossas criações e ideais, dentro
de algumas unidades de restauração e até mesmo dentro de alguns
grupos hoteleiros, tendo por isso, sido extremamente gratificante
esta experiência.
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EB D. MARIA II
Projeto

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA, ANTITUMORAL E ANTI-INFLAMATÓRIA
DE PLANTAS AUTÓCTONES-SUA VALORIZAÇÃO EM PRODUTOS REAIS,
UM ESTUDO COM ALUNOS PORTUGUESES.
Localização

V. N. DE FAMALICÃO
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

MARIA MANUEL AZEVEDO
Professores Colaboradores
FERNANDO FONSECA, CIDÁLIA ALVES, ALEXANDRA MAIA, PAULA FERREIRA

Parceiros
Escola de Ciências da Saúde (ECS) da UM
Departamento de Biologia da UM
Departamento de Microbiologia da Faculdade de Medicina da UP
Empresa Floradata
Câmara Municipal de V. N. Famalicão

RESUMO DO PROJETO
O projeto foi concretizado com sucesso, superando as espectativas.
Os resultados obtidos relativamente às propriedades das plantas
foram considerados pelos investigadores da U. Minho bastante
promissores. A etapa Aplicar teve um enorme potencial pedagógico,
incentivando o empreendedorismo convertendo a Ciência num
produto de valor acrescentado.
A «Declaração sobre Ciência e o uso do Conhecimento Científico»
elaborada na Conferência Mundial de Budapeste, organizada pela
UNESCO em 1999, reconhece que a Educação Científica é essencial
para o desenvolvimento humano, para a criação de capacidade
endógena e para a formação de cidadãos ativos e participantes.
É nossa profunda convicção que é em diferentes contextos informais
que o saber se torna ativo e com múltiplos e conexos sentidos. Neste
contexto, este projeto foi inovador pois abordou temas de extrema
importância, desde a preservação de recursos naturais à sua
transformação num produto com Added Value, de uma forma
científica, criativa, inovadora e motivadora.
Este projeto implementado numa turma do 8º ano de escolaridade
fez a ligação entre a Ciência/Tecnologia, e refletiu um novo modelo
de cultura científica, inovadora, empreendedora no sentido de criar
alunos mais pró-ativos que no futuro saibam responder aos desafios
da globalização criando o seu próprio nicho empresarial.
Em primeiro lugar a criação do logótipo inspirado no título do
projeto apelou à criatividade e imaginação dos alunos tendo em vista
a criação de uma marca.

Um dos aspetos que consideramos inovador prende-se com o fato de
iniciarmos este projeto concebendo Jardins Científicos com espécies
autóctones que podem ser utilizados como recurso educativo no
futuro em aulas de Ciências Naturais e Geografia. Estes jardins serão
uma mais-valia para a Escola. A educação ambiental/científica é uma
prioridade, de acordo com um estudo publicado em 2007. A
consciência pública pode ter implicações colossais no sucesso da
preservação da biodiversidade.
No que respeita a potencialidades das plantas autóctones, este
aspeto não tem sido devidamente explorado no nosso país, no
entanto, dados da literatura demonstram enormes potencialidades
antimicrobianas, antitumorais e anti-inflamatórias das mesmas.
Neste sentido este projeto também é inovador pois os alunos
investigaram propriedades antimicrobianas, antitumorais e antiinflamatórias de extratos de Cistus populifolius, Crataegus
monogyna, Erica australis, Helichrysum stoechas, Lavandula
pedunculata e Rosa canina.
O carácter empreendedor deste projeto manifestou-se através da
incorporação dos extratos vegetais mais promissores do ponto de
vista das suas propriedades antimicrobianas, antitumorais e antiinflamatórias em sabonetes e cremes, convertendo um produto
científico num produto de valor acrescentado para possível
comercialização.

