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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ SOARES
BRAGA

PROJETO

”OPENNING DOORS TO MOBILITY” – ROBÓTICA E
EMPREENDEDORISMO PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

VÍTOR MOREIRA MARTINS

VILMA MOREIRA MATEUS

CLASSIFICAÇÃO
1º LUGAR - 3º ESCALÃO

PARCEIROS
Erasmus + - “Openning doors to Europe”- Promoção da
atividade e apoio para que o produto seja apresentado
em França-Strabourg em Abril 2017.
Hands-on Science network – Empréstimos dos robôs e
apoio logístico para aplicabilidade do projeto.
Linåkerskolan – Sweeden – Escola parceira.
Hansa-Gymnasium Stralsund – Germany – Escola parceira.
Gimnazjum nr 1 Lebork - Poland– Escola parceira.
Institution Sainte Chretienne – France – Escola parceira.
Agrupamento de Escolas de Briteiros – Portugal- Escola
parceira.

Este projeto foi apresentado aos alunos desafiando-os a usar a robótica para programar e executar um objeto
facilitador da mobilidade de invisuais. Estas aplicações possibilitam a realização de diferentes operações e montagens
para que de uma forma lúdica, levando a novas descobertas e ideias, estimulando a criatividade e a resolução de
problemas do quotidiano e melhorar a qualidade de mobilidade de invisuais. Foram desafiados a desenvolver um
projeto desde o estudo de mercado, contactos com empresas, verificar a viabilidade da proposta, desenvolvimento
de um objeto prototipado, desenvolvimento do design. Usar a robótica como ferramenta para ajudar crianças
a desenvolverem todo o seu potencial empreendedor. Culminará com o protótipo de uma bengala que se quer
programada para ultrapassar obstáculos criados pela sociedade.
Introdução/Objetivos: Os jovens devem ter contacto com o empreendedorismo no âmbito das ciências. É o
promotor da reflexibilidade na aprendizagem das ciências experimentais através da criação de um utensilio baseado
na aplicação da programação informática e a exprimentação em contexto de aprendizagem pela descoberta.
Tentaremos criar uma solução para facilitar a mobilidade de invisuais, criando uma “bengala” programada de modo
a facilitar a vida a quem tanto precisa. Esta programação deverá ser trabalhada e elaborada em grupo. Iremos pensar
em todos os processos desde a criação até à comercialização. Este projeto parte de um programa do Erasmus +.
Processos/Procedimentos e Produtos: Inicialmente os alunos terão contacto com o empreendedorismo e com a
programação informática Lego NXT Mindstorm. Identificação e formulação do problema a explorar. Planificação e
desenvolvimento do projeto e protótipo para solucionar o problema sobre mobilidade dos invisuais. Investigação
sobre ofertas existentes no mercado. Processo em discução através de agentes locais sobre a viabilidade do conceito
apresentado. Apresentação do projeto na Suécia - Linåkerskolan e em Portugal- Braga/Guimarães.
Relevância Pedagógica: O desenvolvimento da criatividade pode ser usado a partir do empreendedorismo,
estimulando a autoconfiança na descoberta de soluções para os desafios. A iniciativa de tomada de decisões é
uma chave para a inovação que se pode tornar preponderante num mercado de trabalho cada vez mais exigente.
Nesse processo o problema torna-se objeto de reflexão e investigação experimental. As situações experimentais são
geradoras de diferentes ideias que suscitam a comunicação, a discussão e a argumentação entre os alunos, baseada
em princípios de respeito mútuo, de liberdade de comunicação e de expressão da afetividade. É na escola que os
nossos jovens socializam e se formam, e é aí que se dá a construção dos saberes inerentes ao empreendedorismo e
à programção informática, é o fator essencial para a estimulação de competências empreendedoras que se querem
duráveis e são essenciais ao desenvolvimento profissional e pessoal, futuro dos jovens e agregadoras de fatores
sociais.
Potencial de Execução: O espírito empreendedor ou espírito empresarial é introduzido de forma a ser conjugado
com os saberes adquiridos na escola. Terão a necessidade de gerir, pensar um projeto e apresentá-lo de forma oficial
perante professores e colegas. Foi introduzido o conceito de divulgação e promoção de um produto, realizado com
os trabalhos criados e programados, pensados e desenvolvidos por eles, e irão pessoalmente representar e valorizar
o projeto para ser validade por empresas e escolas de vários países.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS
SÃO BRÁS DE ALPORTEL

PROJETO

O PADEL ECO COMO OTL SAUDÁVEL

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

RUI MIGUEL ESTEVES BEIJOCA

RUI MIGUEL ESTEVES BEIJOCA

CLASSIFICAÇÃO
2º LUGAR - 3º ESCALÃO

PARCEIROS
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel – contribui com
o apoio necessário em termos de ajuda de técnicos de
carpintaria e máquinas de carpintaria, bem como, com
o fornecimento de alguns materiais, nomeadamente
madeira.
FEROX Surfboards – contribuiu com o seu “know how”
em termos de laminação (vulgarmente conhecido como
“fibragem”) de material e execução do produto.
Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas – contribuiu
com a mobilização de encarregados de educação das
turmas envolvidas, para a recolha de agaves e de cortiça,
bem como, na ajuda de execução dos materiais.

A indústria da construção de raquetas de padel e de acordo com os dados que se dispõem, fabrica anualmente
200 milhões de raquetas no mundo inteiro. Para tal utiliza o poliuretano, que é uma matéria derivada do petróleo
e bastante poluente. Com este projeto pretende-se demonstrar que se pode utilizar outra matéria prima ecológica
e biodegradável e simultaneamente diminuidora da pegada ecológica – a cortiça e o agave - sendo os resultados
em termos de prática de jogo de padel similares, mas mantendo as características das pancadas semelhantes, bem
como, do peso da raqueta e fluidez dos movimentos.
Introdução/Objetivos: A construção de raquetas de padel centra-se numa matéria prima específica – poliuretano.
Através deste projeto experimentar-se-á a utilização de duas matérias prima existentes no concelho de S. Brás de
Alportel, o agave e a cortiça. Este projeto prima pelo facto de ser inovador pois permite a utilização de um recurso
natural (planta autóctone existente no barrocal algarvio - o Agave Americano, ou “Pitas”) e da cortiça natural na
construção de raquetas, em substituição de material poluente, dispendioso e importado. Desta forma pretendese demonstrar que uma matéria prima ecológica e limpa, permitirá para já resultados semelhantes em termos de
pancadas, peso, diminuição dos custos de produção, reutilização de materiais e desenvolvimento de uma industria
inovadora. Para além disso, a utilização do Padel como promotor de um estilo de vida saudável e de ocupação de
tempos livres com um objeto criado pelos alunos, será uma mais valia para a saúde dos alunos do Agrupamento.
Processos/Procedimentos e Produtos: No caso do agave inicia-se com a marcação, no concelho, dos locais
onde existem as plantas para se colher o agave; segue-se a autorização para a recolha dos mesmos, no caso
de se encontrarem em locais demarcados, ou recolha destes normalmente na berma de estradas, “valados”;
Posteriormente recolhem-se e secam em local apropriado (ao sol ou em padaria local); A fase seguinte consiste no
corte em carpintaria local para conseguir um perfil e dimensões adequadas a que se segue a ação de grampear,
prensar e colar as tiras de agave, formando um bloco seguindo-se o “shape” em máquina própria, isto é, dar a
forma de raqueta de acordo com diferentes modelos ao bloco de agave; Para finalizar procede-se à laminagem e
acabamentos estéticos e personalizados.
Relevância Pedagógica: A construção de um objeto promotor de estilos de vida saudáveis, pelos alunos
e simultaneamente bio ecológico, constitui um argumento muito forte em termos de transversalidade de
competências.
Potencial de Execução: Este projeto poderá ter um impacto na comunidade e indústria do Padel, alertando-os para
a necessidade de utilizarem materiais ecológicos, sendo necessário “unicamente” tempo, paciência e dedicação.
Para além disso, será um elemento promotor de um estilo de vida saudável e de diminuição da obesidade, bem
como, de promoção de atividade física.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

PROJETO

STOP, PULGAS!

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

CELESTE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDES

CELESTE FERNANDES, MARIA JOÃO BAPTISTA, CRISTINA
GUEDES, NUNO GARCIA, FÁTIMA MESQUITA, ANA
MADALENA

CLASSIFICAÇÃO
3º LUGAR - 3º ESCALÃO

PARCEIROS
Craveiro e Mineiro – Confeção da almofada em têxtil
natural.
Canil Municipal do Fundão- Testagem da almofada
Stop!Pulgas, com os diversos enchimentos produzidos.
Câmara Municipal do Fundão- Transporte de alunos e
professores.
Hidropaisagem- Viveirista fornecedor de plantas para
multiplicar.
Cesteiro de Alcongosta- Realização de cestos para
descanso dos animais.

Numa ação interdisciplinar e em colaboração com diversas entidades parceiras será concebida, confecionada e
comercializada uma almofada de descanso para gatos/ cães com tecido e enchimento à base de produtos naturais,
utilizando óleos essenciais e órgãos de diversas espécies de plantas com propriedades repelentes de insetos,
propagadas e transformadas na escola, a qual permitirá, simultaneamente, impedir a proliferação de pulgas e
promover o conforto térmico do animal utilizador.
Introdução/Objetivos: Em todo o mundo existem mais de 2000 de espécies de pulgas. As espécies Ctenocephalides
canis e Ctenocephalides felix, parasitam preferencialmente cães e gatos, respetivamente. Uma pulga pode pôr mais
de dois mil ovos. As larvas formam um casulo onde se desenvolve a pupa, estádio de elevada resistência do parasita
aos antiparasitários e a outros agentes de limpeza. O ciclo de vida dura entre 3-4 semanas e as pulgas adultas vivem
no animal mais de 100 dias. Alimentam-se de sangue, picando os hospedeiros, podendo causar-lhes desde um
simples prurido, a anemia, stress, (...) e até ser veículos de transmissão de outros agentes causadores de doenças.
Apesar dos diversos tratamentos para acabar com as pulgas de cães e gatos a melhor forma é a prevenção do
aparecimento desses hóspedes indesejados, recorrendo à ciência e à tecnologia no desenvolvimento de produtos
eficazes mais amigos dos animais e do ambiente.
Processos/Procedimentos e Produtos: Extração de óleos essenciais de plantas em colaboração com uma empresa
do ramo; aplicação de técnicas de reprodução assexuada de alfazema, por multiplicação vegetativa, que constituirá
a base da matéria prima do enchimento das almofadas; elaboração do design da almofada; recolha, nos cursos de
água, de sementes de Typha angustifolia, L.; secagem das plantas multiplicadas e de folhas de eucalipto para uso
no enchimento das almofadas. Confeção da almofada e capas, em têxtil natural, em colaboração com a empresa
de confeções Craveiro e Mineiro; Testagem da eficácia de várias combinações de enchimento das almofadas na
clínica veterinária do Fundão e em voluntários donos de cães/gatos; construção, aplicação e tratamento estatístico
de um questionário de satisfação; divulgação do projeto no Jornal escolar, na rádio RCB; apresentação da almofada
StopPulgas em lojas de produtos para animais.
Relevância Pedagógica: Dar oportunidade aos alunos em realizar um trabalho de investigação que envolve a
aplicação de metodologias usadas em diversas ciências, mobilizando conhecimentos já adquiridos e outros que
lhes permitem despertar a curiosidade para futuras aprendizagens; criar dinâmicas de trabalho colaborativo;
diversificar a oferta formativa adequando-a à evolução das necessidades sociais e da economia; promover a
autonomia na aprendizagem, a seleção de informação e sua organização, a contextualização, a comunicação e o
relacionamento pessoal; estabelecer redes de cooperação com parceiros- promover o envolvimento da comunidade;
reforçar a qualidade do serviço educativo; dinamizar atividades de divulgação; aproveitar a inovação dos suportes
tecnológicos; reforçar as ligações com o tecido económico da região.
Potencial de Execução: Este projeto é inovador, uma vez que não existe à venda no mercado uma almofada com as
características da que iremos produzir. Trata-se de um produto mais amigo dos animais e do ambiente integrando
matérias primas naturais e regionais. Existem recursos humanos com conhecimentos técnicos e recursos materiais
internos e disponibilizados pelas entidades parceiras para a execução de todas as etapas do projeto. Trata-se de um
produto necessário, com mercado, e que poderá ser personalizado.

COLÉGIO DAS TERRAS DE SANTA MARIA
SANTA MARIA DA FEIRA

PROJETO

AREIA SEMPRE SECA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA LÚCIA RIBEIRO TAVARES

MARIA TAVARES, TÂNIA PIRES, SUSANA CRUZ

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 3º ESCALÃO

PARCEIROS
O projeto contou com a colaboração do INEGI (Instituto de
Ciência E Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia
Industrial), situado no Campus da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, através dos investigadores
Tiago Morais e Ricardo Barbosa. Esta parceria englobou
a orientação dos trabalhos e sensibilização para o tema
e a definição, em conjunto com os docentes, do plano de
trabalhos dos alunos.

Desde a sua extração até atingir o consumidor final, o petróleo passa por diversos estágios, entre eles, o transporte
e armazenamento, onde existe uma maior possibilidade de haver fugas e acidentes que proporcionem derrames de
óleo. É na sequência destes factos que urge a necessidade de aperfeiçoar os equipamentos de limpeza de derrames.
Hoje em dia, os absorventes são muito usados por contribuírem significativamente para a contenção de pequenos e
médios derrames. É através da adsorção e/ou absorção que o processo se realiza. É neste sentido que surge o projeto
Areia Sempre Seca, que procura explorar uma forma de impermeabilizar a areia, sem agredir o ambiente, e usá-la na
remoção e recuperação destes óleos.
Introdução/Objetivos: Este projeto procura encontrar alternativas economicamente viáveis e ecologicamente
sustentáveis para um dos problemas de poluição aquática, através da utilização de um absorvente natural e
económico, com propriedades hidrofóbicas, que não absorvem a água e realizaram a remoção do petróleo
derramado acidentalmente. O projeto Areia Sempre Seca pretende assim desenvolver um método inovador de
impermeabilização da areia, a baixo custo, sem agredir o ambiente, e usá-la na remoção e recuperação de óleos
derramados em meio aquático.
Processos/Procedimentos e Produtos: O projeto terá as seguintes etapas para a impermeabilização das areias: 1)
Brainstorming: visita ao INEGI para discussão do problema da poluição marítima e da eficácia da areia impermeável
no processo de remediação do meio aquático perante situações de derrames de óleos; 2) Vaselina como
impermeabilizante: os alunos usarão um pulverizador com o qual aplicarão uma fina camada de vaselina sobre
a areia previamente tratada e seca. A areia será virada e outra camada de vaselina será aplicada. O tabuleiro com
areia e vaselina será colocada na estufa durante 24h. Este procedimento será repetido 4 vezes; 3) Pó de licopódio,
preparado a partir dos esporos de uma planta rasteira semelhante ao musgo. Na prática, as moléculas do pó de
licopódio mantêm-se sempre afastadas das moléculas da água e, por isso, quando se junta o pó à água, eles nunca
se misturam; 4) Pesquisa laboratorial de outras substâncias com potencial para impermeabilizar a areia (óleo de
rícino, a parafina e a manteiga).
Relevância Pedagógica: O programa de 2.º Ciclo do Ensino Básico para o ensino das Ciências Naturais enumera
alguns objetivos importantes para o crescimento de um cidadão mais consciente. A nível pedagógico o projeto
destaca-se essencialmente nas seguintes vertentes: - Abordagem de conteúdos programáticos de diferentes áreas
do saber; - Desenvolvimento de competências transversais; - Motivação dos alunos; - Promoção da experimentação;
- Envolvimento da comunidade educativa com o meio ambiente; - Fomentar a necessidade de reinventar o presente
para melhor viver no futuro; - Formação de pessoas capazes de integrar uma sociedade cada vez mais sustentável.
Potencial de Execução: Graças às parcerias estabelecidas e ao envolvimento de toda a comunidade educativa, a
proposta revela-se exequível para o escalão etário definido. A obtenção de um produto inócuo para o ambiente,
eficaz, de baixo custo e de fácil utilização, demonstrará o potencial na criação de novas tecnologias com base na
aplicação criativa do conhecimento científico. Por fim, o projeto pretende ainda contribuir para a formação de
cidadãos críticos e conscientes da importância da preservação do ambiente.

COLÉGIO DE S. JOSÉ
COIMBRA

PROJETO

DA PANELA AO MOTOR – A ESTRANHA VIAGEM
DO ÓLEO ALIMENTAR

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

RUTE MARGARIDA MAIA

RUTE MAIA, MÓNICA JORGE, JOANA LADEIRO, MARIA DO
CÉU DIAS, MARTA PEREIRA, MARIA TERESA COSTA LOBO,
JOSÉ MANUEL OLIVEIRA (EE), MARGARIDA CASTRO,
SUSANA NEVES, ANTÓNIO CARLOTO, CRISTINA BAPTISTA,
MARIA MIGUEL ROCHA

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 3º ESCALÃO

PARCEIROS
Parceria com a ITAU, fornecedora dos produtos alimentares servidos no Refeitório
do Colégio, que contribuiu com o fornecimento dos óleos alimentares utilizados na
preparação das refeições.
Parceria com os vizinhos do Colégio, que igualmente contribuíram com óleos usados.
Parceria com o Departamento de Bioquímica da F.C.T.U.C., através da preciosa
colaboração da Professora Doutora Margarida Castro, docente da referida Faculdade,
que tornou possível levar a experiementação laboratorial a um outro nível. Aliás o
diálogo resultante desta iniciativa irá permitir que esta parceria se mantenha ativa por
um período de tempo que não se esgotará com a conclusão do projeto.
Parceria com a empresa Egeo Sorventes S.A., que forneceu quantidades significativas
de metanol, necessárias à produção de biodiesel.
Parceria com a Quinta da Giralda que irá receber o biodiesel para utilizar nos seus
tratores agrícolas, e o sabão para o seu consumo interno.
Parceria com a Queijeira do Rabaçal, que irá utilizar o biodiesel nas caldeiras de
vaporização dos queijos e sabões para higienização das instalações.

O projeto tem como objetivo reforçar a consciência da utilização de soluções energéticas alternativas. A produção
e utilização de fontes renováveis de energia é uma necessidade do desenvolvimento sustentável. A redução de
resíduos e sua potencial reutilização como matéria-prima deve ser uma prioridade. Pretende-se envolver a
comunidade na recolha dos óleos alimentares utilizados na escola e produzir biodiesel com a finalidade de o utilizar
como combustível alternativo de aquecimento do edifício. Após a fase de recolha de óleos alimentares, a turma
estudará as suas propriedades químicas recorrendo à experimentação laboratorial. Irá depois executar os vários
processos necessários para a produção de biodiesel. Por fim, será realizado um protocolo experimental no qual a
turma irá descrever e explicar todo o processo. Este constará de um folheto informativo segundo o qual o biodiesel
poderá ser produzido pelos alunos em casa.
Introdução/Objetivos: Promover o gosto pela ciência; Despertar o interesse pelos problemas ambientais;
Desenvolver processos de resolução desses problemas; Fomentar a utilização de recursos renováveis; Alertar para a
necessidade de reduzir a produção de resíduos; Desenvolver a Autonomia e a metodologia de Projeto; Demonstrar
que a ciência está presente na nossa vida e que está ao alcance de todos; Desenvolver o espirito crítico; Desenvolver
o trabalho em equipa; Enriquecer o leque de técnicas laboratoriais.
Processos/Procedimentos e Produtos: Na 1ª fase, pesquisa de todo o processo a desenvolver. Segue-se uma formação
de cariz teórico-prático com base nos processos químicos subjacentes à produção de biodiesel. Simultaneamente
realizar-se-á uma visita guiada à fábrica de biodiesel da PRIO, para que os alunos possam conhecer uma unidade
de produção de biodiesel e um laboratório de controlo de qualidade. Seguidamente desenvolvem-se as diversas
fases de produção de biodiesel e redigir-se-á um protocolo experimental no qual se descreverão todas as fases
de produção deste biocombustível. Esta será supervisionada por professoras do Departamento de Química da
F.C.T.U.C., que irão certificar a qualidade deste produto.
Relevância Pedagógica: A relevância pedagógica deste projeto assenta em várias prioridades educativas: em
primeiro lugar promove a educação ambiental consequente, através da intervenção criativa dos alunos na procura
de estratégias de resolução e soluções para problemas ambientais. De uma forma consistente, harmoniosa e
integradora, este projeto irá, igualmente, proporcionar aos alunos aprendizagens e estratégias de intervenção social
estruturadas e com sentido. Partindo de objetivos muito bem definidos, o grupo-turma terá de estimular a sua
criatividade através do desenvolvimento de técnicas específicas que contribuam para a solução deste problema
concreto. Simultaneamente terão de trabalhar em equipa, respeitando a diferença através do confronto de ideias.
Finalmente, não podemos deixar de mencionar que, sendo o empreendedorismo um dos pilares do projeto
educativo do colégio, o desenvolvimento de todas as atividades irá proporcionar aos alunos oportunidades para o
fazerem de forma coerente.
Potencial de Execução: Os resíduos a reutilizar são fornecidos na cantina e pela a ITAU. As metodologias de trabalho
fazem parte da prática pedagógica corrente, na qual os alunos desenvolvem quinzenalmente planos de trabalho,
supervisionados por professores e tutores. Os conteúdos são ainda ministrados através de projetos multidisciplinares
complementados com trabalho autónomo. Mantemos parcerias ativas com o departamento de química da F.C.T.U.C.,
para garantir a qualidade científico- pedagógica da nossa instituição.

ESCOLA BÁSICA 123/PE DO CURRAL DAS FREIRAS
CÂMARA DE LOBOS

PROJETO

A ROTA DO LINHO - UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA CENTRADA
NA TECNOLOGIA TRADICIONAL DO LINHO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JAIME HELIODORO DE CAIRES ANDRADE

JAIME ANDRADE, SILVANO RODRIGUES, CÁTIA NUNES,
ELSA LOMBA

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 3º ESCALÃO

PARCEIROS
Como parcerias teremos o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos; da Junta de Freguesia e da Casa do Povo
do Curral das Freiras e também da empresa Madeira Cartão Sociedade de Triagem Lda. Gestão de Resíduos Sólidos
– Funchal, que apoia na cedência de materiais reutilizáveis.
O projeto será desenvolvido pelas turmas C do 6º ano (Artes) e B do 7º ano, ambas de Percursos Curriculares
Alternativos (PCA) – Despacho Normativo n.o 1/2006, em cooperação com a turma do 11º ano do Curso Profissional
Técnico de Multimédia.
As atividades ocorrerão na sala de Educação Visual e Tecnológica, no pátio e horta da EB123/PE DO CURRAL DAS
FREIRAS.
Como disciplinas intervenientes, de referir a Educação Tecnológica, Artes, a Educação Visual e as Artes Visuais.
Dada a importância do projeto, no passado dia 29 de abril de 2016 foi celebrado um Protocolo de Cooperação entre
a EB123/PE DO CURRAL DAS FREIRAS e a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. (Parque Temático
da Madeira) onde refere o seguinte:
“Considerando que a maior interação com a comunidade escolar possibilita a troca de sinergias através do
desenvolvimento de projetos que tenham utilidade na dinamização cultural e etnográfica do Parque Temático da
Madeira mas, também, na atualização de conteúdos e da criação de novas áreas; Considerando que a Escola Básica
dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré- Escolar do Curral das Freiras demonstrou interesse em complementar e desenvolver as
competências dos seus alunos.” Serão desenvolvidos projetos educativos com aplicação prática no Parque Temático
da Madeira. Já no primeiro trimestre do ano letivo 2016/2017 será elaborada uma exposição interativa na Gare
Marítima do Porto do Funchal, entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, onde todos os visitantes e turistas terão
a oportunidade de experimentar todos os objetos, desde retirar a linhaça das cápsulas, passando pelas várias fases
da tecnologia do linho até chegar ao tear. Será uma mais valia para a promoção/ preservação do nosso Património
Cultural e incentivar a Educação Patrimonial nesta área em outros estabelecimentos de ensino da nossa região.

É objetivo deste projeto construir com os alunos todos os objetos etnográficos (Ripanço, Maço de Madeira, etc...)
necessários à transformação da fibra do linho, com recurso à madeira de “pinho da terra” e, como desafio, construir
algumas máquinas elétricas tais como a “Máquina de Fiar” o linho; uma “Espadeladora”; o “Sarilho” e o “Caneleiro”.
Todas estas novas máquinas elétricas serão construídas recorrendo a materiais reutilizáveis onde será instalado
um motor monofásico e serão aplicados sistemas de segurança nas ligações elétricas (Interruptor e Disjuntor de
proteção da instalação elétrica). No final do projeto, os alunos terão desenvolvido uma experiência pedagógica
centrada na tecnologia tradicional do linho mas também nas novas tecnologias aplicadas a algumas das fases de
transformação da fibra do linho. Será ainda produzido, pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia,
um documentário de todo o processo.
Introdução/Objetivos: A Educação Patrimonial deve envolver toda a comunidade no conhecimento, defesa e
preservação do seu património cultural. No caso da nossa comunidade, esse património inclui a transformação do
linho. Os objetivos gerais do projeto são: - a aquisição de conceitos na área do património; - o envolvimento dos
alunos na problemática relacionada com o património e a formação de alunos mais críticos e mais conscientes; construção de todos os objetos etnográficos da tecnologia do linho; - construção de quatro novas máquinas elétricas
para o desenvolvimento da tecnologia do linho; - realização de um documentário em DVD acerca da tecnologia do
linho.
Processos/Procedimentos e Produtos: Os alunos intervenientes serão distribuídos em grupos de trabalho coletivo,
cabendo a cada grupo a construção de vários objetos técnicos/tecnológicos. 2 – Cada grupo recebe um dossiê com
os croquis dos objetos a construir, estudando/analisando todas as características de cada objeto. 3 – O docente
distribui os materiais a cada grupo, recomendando as regras de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. 4 – Início da
construção dos objetos técnicos/tecnológicos, segundo as operações técnicas de trabalhar as madeiras e metais. 5 –
Apoio/coordenação dos grupos de trabalho. 6 – Introdução de conteúdos a nível de circuitos elétricos. 7 – Instalação
dos suportes e respetivos motores monofásicos nas quatro máquinas. 8 – Instalações dos aparelhos de comando
e de proteção de energia elétrica dos motores. 9 – Testagem do funcionamento de todos os objetos técnicos/
tecnológicos com recurso à fibra do linho. 10 – Avaliação dos trabalhos realizados. 11 – Produção do documentário
em DVD.
Relevância Pedagógica: O presente projeto visa dotar os alunos de conhecimentos técnicos e tecnológicos nas áreas
da técnica e da tecnologia e incentivá-los à invenção/criação de novos objetos tecnológicos, recorrendo sempre que
possível ao uso de materiais reutilizáveis.
Potencial de Execução: Para a concretização deste projeto contamos com alunos e docentes muito empenhados
para que os produtos finais sejam uma realidade e o apoio de toda a comunidade educativa. Acreditamos que existe
a possibilidade da atividade linheira regressar ao Curral das Freiras, onde uma boa percentagem da população se
dedica à agricultura, possibilitando a criação de postos de trabalho com a formação de micro empresa(s) e travando,
assim, o fluxo de emigração que se tem registado nos últimos anos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL

PROJETO

AQUA (2CEB)

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA ISABEL DE ALMEIDA BOTELHO FERNANDES

ISABEL FERREIRA, LURDES ALMEIDA

PARCEIROS
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte- Disponibilização de
informação sobre o tema; dinamização, pelo médico de saúde pública, Dr.o John
Bermudez e pela enfermeira de saúde escolar, Dr.a Rosa Afonso, de uma sessão
informativa dedicada aos mosquitos enquanto vetores transmissores de doenças;
Corpo Nacional de Escutas 696 – Colaboração na captura de mosquitos para
identificação e vigilância de vetores, através do programa do Instituto de Higiene e
Medicina Tropical, MosquitoWEB ;
Escola Portuguesa de Moçambique - Maputo - Trabalho em parceria nomeadamente
partilha de impressões sobre a implementação do trabalho experimental, dificuldades
sentidas e estratégias de superação. Esta parceria deriva do facto da Escola Portuguesa
de Moçambique em Maputo estar a implementar o projeto Gubuta a Thinsuna, evita
a malária! (Afasta o mosquito, evita a malária), também apoiado pela Fundação Ilídio
Pinho no âmbito do programa Ciência na Escola;
Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa - Identificação
dos mosquitos capturados tendo em vista a vigilância de vetores transmissores de
doenças;
Câmara Municipal de Arganil - Apoio nas deslocações necessárias à implementação do
projeto.
Junta da União das Freguesias de Côja E Barril do Alva – Apoio na instalação, cultivo e
manutenção dos canteiros com plantas aromáticas.

O projeto AQUA enquadra-se numa abordagem integrada do tema da água numa perspetiva de sustentabilidade
ambiental. É aprofundado consoante o ano de escolaridade e o perfil funcional dos alunos, mas sempre na
perspetiva de os ajudar a expressar o seu pensamento, a formular hipóteses e a testar a viabilidade dos seus modelos
interpretativos. AQUA (2CEB) é operacionalizado com jovens do 2.ºCEB e foca as medidas de prevenção ambiental
no combate à proliferação de mosquitos, investigando as possibilidades de utilização de plantas aromáticas
nesse contexto. Um ensaio de campo é o modo usado para investigar se o cultivo de plantas aromáticas, junto de
reservatórios de água, reduz a reprodução e a proliferação de mosquitos.
Introdução/Objetivos: A água necessita de uma gestão adequada, pois a intervenção humana está a causar
desequilíbrios, provocando carências e diminuição da qualidade. Os mosquitos, vetores de transmissão de diversas
doenças, como a malária ou leishmaniose, criam-se em águas paradas. A fêmea faz a postura em qualquer recipiente
que contenha água e dos ovos surgem larvas que se desenvolvem e originam novos mosquitos. Está comprovado que
as plantas aromáticas têm óleos inseticidas e repelentes. A proposta é investigar se o cultivo de plantas aromáticas,
junto de reservatórios de água, consegue evitar que os mosquitos ai se reproduzam. O objetivo do projeto é: avaliar
a influência do cultivo de plantas aromáticas, junto de reservatórios de água, no número de larvas de mosquito que
se desenvolvem nesses reservatórios.
Processos/Procedimentos e Produtos: O AQUA (2 CEB) implica planear e executar um ensaio de campo, visando
avaliar se as plantas aromáticas junto de reservatórios de água evitam a proliferação de mosquitos. A questão
de investigação é: As plantas aromáticas cultivadas junto dos reservatórios de água fazem diminuir o número de
larvas de mosquito que neles se desenvolvem? Em termos de procedimento, de modo sintético, a ideia é instalar
reservatórios de água em canteiros com diferentes ervas aromáticas e reservatórios longe de ervas aromáticas,
observar o desenvolvimento de larvas ao longo do tempo, registar a quantidade de larvas nos diferentes reservatórios
e discutir os resultados obtidos. Em termos de produto, pretendemos obter maior conhecimento acerca do uso de
ervas aromáticas para evitar a proliferação de mosquitos.
Relevância Pedagógica: O projeto aborda um tema com implicações ao nível da saúde pública e tem subjacente a
construção de conhecimento útil para a comunidade, colocando a ciência ao serviço de um mundo melhor. Orientada
para a educação ambiental e para a cidadania, esta abordagem temática implica a mobilização interdisciplinar
de saberes. Pressupõe rigor metodológico, de modo a que o envolvimento dos alunos lhes permita reconhecer
a importância do conhecimento e do método científico. Nesse contexto, envolve os alunos no trabalho prático
investigativo, desde a sua conceptualização ao desenvolvimento e avaliação, discutindo os limites de validade
das conclusões e, nesse sentido, contribui para desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de
problemas, aos processos científicos e à tomada de decisão.
Potencial de Execução: Valor da ideia–impacto social: Há uma preocupação crescente com a introdução de novas
doenças pelos mosquitos ou o recrudescer das erradicadas. É um desafio para a Saúde Pública. É neste contexto que
se justifica o projeto, na medida em que se propõe contribuir para um modo biológico de controlo dos mosquitos e
prevenção de doenças por eles transmitidas. Implica recursos dentro do orçamento e mobiliza parceiros para apoiar
as tarefas que exigem conhecimento técnico específico.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL PROENÇA
CALDAS DA RAÍNHA

PROJETO

PROTEGER OS RIOS, PRESERVAR A LAGOA,
PROMOVER O FUTURO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA DE FÁTIMA E SILVA DA CRUZ

MARIA CRUZ, RUTE PINTO, SUZETE COURELA, CARLOS
PESSOA, PAULO SOUSA, CRISTINA LOURENÇO, ISABEL
VITORINO, JOÃO HENRIQUES

PARCEIROS
Associação NOSTRUM, sob a responsabilidade de Mercês Silva e Sousa.
Alunos do curso profissional de Multimédia da Escola Empresarial do Oeste (ETEO).
Agência Portuguesa do Ambiente, sob orientação da Engª. Alexandra Alves.
A EPAL- Grupo de Águas de Portugal, com a intervenção da Engª Sara Duarte em
atividade de palestra.
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Turismo e Tecnologias do mar,
em termos científicos foram sugeridos alguns modelos a aplicar nos protótipos e
interpretações metodológicas a desenvolver.
A Professora Dra. Isabel Mina da Universidade do Minho apresentou um estudo
científico de investigação de modelos protótipos de FitoETAR, que têm apresentado
bastante sucesso. Os seus conhecimentos e apoio foram cruciais na montagem dos
modelos apresentados, sensibilização dos alunos e desenvolvimento do atual projeto.
A professora Teresa Lemos da Reserva Natural do Paul de Tornada - Associação PATO,
acompanhou logisticamente os professores que recolheram as plantas do Paul de
Tornada, a utilizar nos modelos experimentais.
O Museu de Cerâmica Bordalo Pinheiro acompanhou os trabalhos em cerâmica que
foram desenvolvidos na disciplina de Educação Visual e Tecnológica.
A Junta de freguesia da Nossa Sra. do Pópulo garantiu o transporte de alunos inscritos
nas atividades da Lagoa que para além de incluir as entrevistas, envolvia uma limpeza
das margens da Lagoa correspondentes à freguesia do Nadadouro.
A loja de aquicultura “O Vimeiro” colaborou com a oferta do areão que foi utilizado
na construção dos modelos de microcosmos e o Hipermercado Continente fez uma
oferta de quatrocentos aventais de plástico que foram utilizados para a realização das
atividades experimentais.

O projeto enquadra-se na situação problema existente na zona húmida da Lagoa de Óbidos: poluição e redução da
biodiversidade, resultantes da descarga de poluentes oriundos das atividades domésticas, agrícolas e industriais
provocadas a montante pelos afluentes dos rios Arnóia, Real e Cal. Visa colocar os alunos perante uma conjuntura
real da sua área de residência. Pretende-se determinar/avaliar periodicamente vários parâmetros biológicos e físicoquímicos em diferentes troços do rio Cal. Seguem-se ensaios prévios de campo e de laboratório para a selecção
adequada do tipo de plantas a utilizar como sistema depurador, construindo-se para o efeito um modelo piloto de
Fito-ETAR e respetiva maquete.
Introdução/Objetivos: Identificar as causas dos problemas da Lagoa e afluentes, detetar diferentes focos de poluição,
aplicar medidas de protecção e evitar a destruição da biodiversidade. Desenvolver um projeto de investigação
científica com carácter pedagógico em parceria com o Projeto Rios, Ecoescolas e associações ambientalistas.
Desenvolver competências ao nível de saídas de campo. Divulgar e valorizar os trabalhos realizados pelos alunos na
TV, página da escola e facebook de forma a promover a adoção de hábitos que reflitam uma consciência ecológica
e atitudes positivas e proativas em relação ao ambiente. Familiarizar a comunidade local e concelhos limítrofes
com estratégias que podem ser aplicadas de forma a garantir a sustentabilidade da Lagoa e seus afluentes, como a
instalação de Fito-ETARs.
Processos/Procedimentos e Produtos: Pesquisa: caracterizar a Lagoa; parâmetros físicos-químicos e biológicos da
água; causas e consequências da poluição; proposta de estratégias a implementar. Saídas de campo a zonas de
amostragem selecionadas. Determinar fatores físico-químicos e biológicos nas zonas de amostragem usando Kits
de campo. Recolha de amostras de água e de sedimentos para determinar os níveis de matéria orgânica e sulfitos.
Identificar os pontos de intervenção para introduzir os agentes de fitorremediação. 1ºciclo: Atividades experimentais
relacionadas com a água; construção em cerâmica de um painel de seres vivos que integram o ecossistema da
Lagoa. 2º e 3ºciclo: Tratar dados e classificar as espécies recolhidas. 3ºciclo: Projetar, implementar um modelopiloto de Fito-ETAR procedendo a ensaios prévios de campo e de laboratório de forma a selecionar os agentes de
fitorremediação. Construir uma maquete da Fito-ETAR.
Relevância Pedagógica: A sustentabilidade dos recursos hídricos assume particular relevância pedagógica,
uma vez que permite contextualizar questões ambientais transversais a todos os ciclos de ensino. As atividades
apresentadas no projeto visam envolver os alunos na proposta de soluções para problemas que lhes são próximos.
Insere-se numa rede de projetos desenvolvidos na escola. Envolve professores de Ciências Naturais, Físico-química
e Expressão Plástica e alunos do 1º ao 3º Ciclo e pretende desencadear um conjunto de atividades de educação
ambiental e maiores capacidades no âmbito experimental. Visa envolver e responsabilizar toda a comunidade com
vista ao desenvolvimento sustentado, à educação para a cidadania e ao crescimento local e regional.
Potencial de Execução: O grande potencial turístico e económico da Lagoa tem sido objeto de vários estudos e
debates na população. Pretende-se sensibilizar os alunos e as comunidades locais para a poluição da Lagoa. A
parceria, com entidades locais conhecedoras da situação da Lagoa, facilitará a aplicação de um sistema de tratamento
de águas, de baixo custo e manutenção que se adapta às variações do caudal e da carga poluente existente nos
afluentes, constituindo uma alternativa às técnicas convencionais de depuração.

