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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO GONÇALO
TORRES VEDRAS

PROJETO

O MUNDO NA PONTA DO DEDO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JAIME FILIPE ROCHA CASAL DO REI

JAIME FILIPE ROCHA CASAL DO REI

CLASSIFICAÇÃO
1º LUGAR - 4º ESCALÃO

PARCEIROS
Os Hospitais Dona Estefânia e Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão onde
foram realizadas reuniões com os profissionais de saúde, de forma a elucidar sobre
as principais dificuldades sentidas por estes doentes e posteriormente as sessões
experimentais com pacientes.
A instituição A.P.E.C.I.- Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres
Vedras, onde foram realizadas sessões experimentais com pacientes.
A instituição Entreajuda- Banco de Bens - fornecimento de equipamentos informáticos
de reciclagem para o aproveitamento de acessórios mecânicos e eletrónicos.
A empresa Aluvedras - fornecimento de materiais que permitiram a construção das
estruturas em alumínio utilizados nos sensores do protótipo.
A empresa Aliatron - fornecimento de alguns acessórios para a construção das placas
dos microcontroladores e após a apresentação do protótipo no interesse manifestado
em comercializar o protótipo apresentado.

O desafio proposto pelos alunos da área da Robótica tem por objetivo o desenvolvimento
de protótipos robóticos que permitam a pacientes tetraplégicos manipular
autonomamente equipamentos informáticos que necessitem de movimentos
manuais. O acessório a ser desenvolvido tem a vantagem de se adaptar a qualquer
equipamento existente, nomeadamente teclado de computador, tablet ou comando
de tv. Esta adaptação universal para teclados com controlo pela cabeça pretende ser
um acessório simples, leve e de fácil transporte, que permite melhorar a autonomia
destes pacientes no acesso às novas tecnologias.
Introdução/Objetivos: A robótica consiste na automatização e/ou substituição de
tarefas que são executadas pelo homem. Este projecto visa pois, dar cumprimento
ao tema proposto pela FEP, pondo ao serviço das pessoas com limitações motoras, a
Ciência e a Tecnologia, para que independentemente das suas limitações possam ter
acesso e manusear autonomamente equipamentos informáticos. Objetivos: Envolver
os alunos na compreensão da robótica e sua aplicabilidade à realidade, com o intuito
de contribuir para a inovação tecnológica. Proporcionar adaptações específicas para
acesso de pessoas com deficiência motora grave a qualquer equipamento electrónico
com teclado. Promover a inclusão social/escolar através da interacção, estabelecimento
de relações e acesso a experiências diversificadas. Promover a autonomia, participação,
igualdade e integração escolar/social. Promover capacidades no âmbito sócioprofissional, visando a integração comunitária.
Processos/Procedimentos e Produtos: A velocidade do avanço da tecnologia é um
desafio constante à sociedade sendo este projeto, no âmbito da ciência e tecnologia
um incentivo aos alunos a desenvolverem equipamentos robotizados que contribuam
para a qualidade de vida de algumas pessoas. Deste modo serão desenvolvidas
atividades de construção, programação, controlo e uso de protótipos robóticos, que
permitam colmatar algumas limitações efectuadas com os dedos das mãos. Depois de
efectuadas reuniões com profissionais de saúde de forma a elucidar sobre as principais
dificuldades sentidas por estes doentes, permitindo optimizar o acessório,será então
construído um acessório tipo “dedo mecânico”,que associado a equipamentos de
comunicação e informação,nomeadamente a qualquer teclado de computador/tablet/
comando de tv,permita que estes possam ser comandados com sensores adequados
e adaptados a estes pacientes,de modo a serem manuseados sem que a pessoa esteja
dependente de outrem, aumentando a sua autonomia e qualidade de vida.
Relevância Pedagógica: Este projeto procura estimular nos alunos a curiosidade
pelas ciências da computação e robótica, desenvolver a sua capacidade de investigar,
explorar, resolver problemas, desenvolver o raciocínio lógico-abstrato, pensamento
analítico, a criatividade e simultaneamente a sua aplicabilidade à realidade. Assim
sendo, este projecto permite desafiar os alunos envolvidos a aplicar os conhecimentos
adquiridos nesta área do conhecimento, a um contexto da sociedade que permita
proporcionar mais qualidade de vida a algumas pessoas, pondo, deste modo, a Ciência
e a tecnologia ao serviço de um mundo melhor.
Potencial de Execução: Como escola compete-nos essencialmente a investigação
e aplicabilidade da mesma na construção do acessório que propomos apresentar.
É nosso objectivo que o protótipo do acessório seja construído de forma simples e
económica, sendo este processo descrito com detalhes, no site do projeto, permitindo
que qualquer empresa desta área de interesse possa eventualmente comercializá-lo.
No final do projeto o protótipo resultante será entregue a uma instituição de saúde
beneficiando deste modo um paciente.

ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPINHO

PROJETO

CIB - CAPACETE INTELIGENTE PARA BICICLETAS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE AMORIM

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE AMORIM

CLASSIFICAÇÃO
2º LUGAR - 4º ESCALÃO

PARCEIROS
Para o desenvolvimento deste projeto contamos com o
contributo de uma StartUp tecnológica (A&DI, Lda.) que
foi criada a partir da própria escola, e que contribuiu
com a sua experiência no desenvolvimento de produtos
tecnológicos e inovadores, prestando auxílio na formação
dos alunos em áreas tecnologicamente mais complexas.

Este projeto consiste na criação de um dispositivo de baixo custo e de pequenas dimensões para integração num
capacete convencional para ciclistas, permitindo a deteção de uma paragem abrupta/queda de um ciclista. Este
dispositivo integrará um conjunto de sensores que permitem a monitorização constante da posição e aceleração
do ciclista. Caso exista uma paragem repentina ou o ciclista fique numa posição horizontal inativa durante algum
tempo, o dispositivo irá conectar-se ao telemóvel do ciclista enviando uma mensagem para um número predefinido
alertando para a eventual possibilidade de ocorrência de um acidente, podendo ainda facultar a informação da sua
georreferenciação através de uma mensagem escrita. Este capacete incorporará ainda duas luzes Pisca que indicam
a intenção do ciclista para mudar de direção. Para tal, o ciclista apenas terá de inclinar ligeiramente a cabeça para a
esquerda ou para a direita, indicando desta forma a sua intenção de virar.
Introdução/Objetivos: Este projeto apresenta um custo relativamente baixo e vantajoso para a sua implementação
em grande escala. Contudo, pretendemos numa segunda fase, eliminar por completo o custo do hardware, criando
apenas uma aplicação para telemóvel que efetue a monitorização e que envie o alerta pretendido. Este projeto tem
como principal objetivo, reduzir o tempo de atuação dos serviços de emergência médica.
Processos/Procedimentos e Produtos: Após o levantamento dos materiais necessários, será efetuada a montagem
e programação do dispositivo, corrigindo todos os erros que daí possam advir. Com recurso a uma impressora 3D,
será construída uma pequena “black box” para comportar todos os componentes e sensores que será inserida de
forma discreta no capacete. Trataremos de desenvolver um plano de negócio para o dispositivo, integrando assim
conhecimentos transversais de economia. Em termos de transdisciplinaridade, será necessário recorrer à informática
para o desenvolvimento da aplicação e à eletrónica e telecomunicações para o desenvolvimento do hardware e
comunicação dos dispositivos móveis, envolvendo desta forma diferentes áreas curriculares.
Relevância Pedagógica: Com este projeto, os alunos estarão a ser sensibilizados para a segurança rodoviária e
a importância de rapidez de atuação dos serviços de emergência médica. Os alunos terão ainda necessidade de
integrar o conhecimento de diversos saberes para a execução do projeto.
Potencial de Execução: Consideramos que este projeto resultará num produto/solução que facilmente será
procurado por fabricantes de capacetes para ciclistas, entre outro tipo de aplicações possíveis, variantes deste
mesmo conceito.

ESCOLA PROFISSIONAL DE AVEIRO

PROJETO

SECADOR DE ROUPA SOLAR

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

BRUNO MANUEL FERREIRA PIORRO

BRUNO PIORRO, JOANA SILVA

CLASSIFICAÇÃO
3º LUGAR - 4º ESCALÃO

PARCEIROS
Ordem dos Engenheiros, associação representativa dos diplomados em cursos de
engenharia, contribuiu com o seu testemunho nos vários temas que envolvem
diretamente o SRS. Além deste contributo, disponibilizou diversos meios, no que
toca ao estudo e desenvolvimento do projeto em diversas frentes, como meios para a
aplicação de mecânica dos fluídos ao projeto, e diversas ferramentas de sensibilização
ambiental em que o projeto pode vir a ser inserido.
Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, é uma referência mundial
no que toca a sistemas robóticos, e num futuro próximo prevemos a aplicação de um
cariz robótico alimentado por energia renovável ao projeto SRS, para que se consiga
aumentar a eficiência global, com o desenho de um sistema inteligente, que medirá
temperatura, fluxo de ar, e irá permitir a abertura/fecho dos orifícios de entrada/saída
de ar, para que o sistema seja ótimo independentemente das condições atmosféricas.
A serralharia Paulo Matos colaborou nas operações de serralharia, nomeadamente no
corte dos suportes metálicos, para que toda a estrutura fique bem montada.

O recurso a energias renováveis é de primordial importância. O país deve orientar as suas escolhas energéticas no
sentido de diversificar as fontes de energia, maximizando as energias limpas ao dispor. A energia solar é inesgotável,
limpa e com grande potencial de ser explorada, em virtude de ser um país com elevados índices de radiação solar.
O consumo de energia nas habitações depende de diversos fatores, nomeadamente dos equipamentos utilizados.
A máquina de secar a roupa é uma grande consumidora de energia elétrica, em virtude da potência elevada e de
serem necessários extensos períodos de tempo para a secagem. Face ao exposto, pretende-se criar um secador de
roupa solar garantindo-se a diminuição do consumo de energia elétrica, recorrendo a uma energia renovável - a
solar. A utilização da energia solar deve ser crescente e cada vez mais diversificada.
Introdução/Objetivos: O projeto visa a construção de um secador de roupa solar, com a capacidade de aproveitar
energia proveniente do sol, gerando um fluxo de ar (efeito idêntico ao do vento) que facilita a secagem de roupa.
Processos/Procedimentos e Produtos: Pretende-se construir um secador de roupa solar, capaz de captar e
maximizar a energia proveniente do sol, gerando um fluxo ascendente de ar, que ao passar na roupa facilitará a
sua secagem. A estrutura será composta por uma caixa, com entradas/saídas de ar estrategicamente colocadas. A
utilização de cor e materiais escuros maximizará a temperatura no interior na caixa, aumentará proporcionalmente
o fluxo de ar, sendo desta forma possível secar roupa em menor tempo e com condições atmosféricas que por si só,
não seriam suficientes para a secagem eficaz. A utilização deste tipo de sistema face aos sistemas existentes reduz
o consumo de energia elétrica para zero comparativamente a sistemas de secagem existentes. Todas as tarefas
técnicas inerentes ao desenvolvimento do projeto serão realizadas na Unidade de Tecnologias da EPA, contando
com o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos do Curso de Energias Renováveis.
Relevância Pedagógica: O produto final deverá ser constituído por: Sistema estrutural devidamente testado para
secar roupa equivalente à quantidade típica de uma máquina de lavar roupa (7kg), tendo dimensões aproximadas às
de um estendal. Competências técnicas a evidenciar na fase de conceção do projeto: Dimensionamento de sistemas
solares; Utilização racional de energia; Realização de projeto, cumprimento de metas; Metodologias de ligação de
materiais; Aplicação de medidas de otimização; Utilização de leis de termodinâmica em projeto real; Desenho de
sistemas aerodinâmicos; Apetência para investigação e criação de novos produtos.
Potencial de Execução: O projeto oferece-nos poupanças a 2 importantes níveis: Redução de consumos energéticos
para zero; Minimização do tempo de secagem de roupa,face ao sistema de ar livre convencional. 1.Desenvolvimento
de projeto a) Estudo de incidência solar e movimento do sol; b) Definição dos diferentes elementos da estrutura; c)
Escolha de materiais a utilizar. 2.Desenvolvimento de infraestruturas a) Conceção e desenvolvimento de estruturas.
3.Testes e afinações.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA

PROJETO

EASY

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

FILIPE RESSURREIÇÃO

FILIPE RESSURREIÇÃO, MARÍLIA GARCIA, AMÉLIA
RODRIGUES

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 4º ESCALÃO

PARCEIROS
A Câmara Municipal de Arouca (CMA) é o principal
parceiro, que abraçou o projeto desde o início. Apoiou
todas as fases de execução do estudo e contribuiu para
que se criassem as condições necessárias para as saídas
de campo.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Secundária de Arouca, através dos pais dos
alunos envolvidos no projeto, contribuiu ativamente na
construção dos protótipos.
O I3S - instituto de Investigação e Inovação em Saúde da
Universidade do Porto, através do Doutor Júlio Santos,
prestou consultoria científica no desenho dos protótipos.

Easy é um projeto de cariz prático e multidisciplinar que apresenta como principais linhas orientadoras o desafio de
criação de um produto útil e inovador, que poderá traduzir-se numa excelente oportunidade de negócio. Pretendese desenvolver um protótipo de um microscópio portátil, versátil, de muito baixo custo e de elevada resolução.
O equipamento fará uso da tecnologia smartphone, o que facilita a análise in situ e a captura e transferência de
microfotografias e de vídeos.
Introdução/Objetivos: Com este projecto pretendemos desenvolver um microscópio portátil, versátil, de muito
baixo custo e de elevada resolução, associado à tecnologia smartphone, que permita a análise in situ e a captura e
transferência de microfotografias e de vídeos. Esta ferramenta poderá traduzir-se numa excelente oportunidade de
negócio com potencial aplicação em diversas áreas. Na agricultura, por exemplo, poderá ser utilizada na identificação
precoce de doenças e pragas, o que se traduzirá em ganhos de produtividade e ambientais, decorrentes da redução
do uso de pesticidas. Na monitorização da qualidade ambiental de cursos de água, o easy poderá permitir estudar a
biodiversidade e identificar microorganismos com potencial patogénico. Facilitará, também, o estudo da dinâmica
do fitoplancton marinho, funcionando como um sistema de alerta eficaz para a deteção, na zona costeira, de
microalgas produtoras de toxinas, prejudiciais para os viveiros de bivalves.
Processos/Procedimentos e Produtos: O projeto é de cariz exclusivamente experimental e envolverá várias
atividades laboratoriais e de campo. A primeira fase do projeto consistirá no desenvolvimento do protótipo.
Pretende-se que o microscópio seja robusto, leve, portátil, versátil, de muito baixo custo e de elevada resolução.
Tentar-se-á ultrapassar um poder de ampliação superior a 100x. A segunda fase de desenvolvimento do projeto
incidirá no desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de análise microscópica que permitam o estudo de
uma gama diversificada de microorganismos. Por fim, proceder-se-á à optimização dos processos de captura e de
transferência de microfotografias e de vídeos, fazendo uso da tecnologia smartphone e serão desenvolvidos estudos
para a concepção de um logótipo de design apelativo que possa traduzir a imagem de marca do Easy.
Relevância Pedagógica: Com este projeto pretende-se potenciar o desenvolvimento de competências técnicocientíficas dos alunos do 3º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Arouca, através do seu envolvimento
num projeto de investigação científica de caráter eminentemente prático e multidisciplinar, que mobiliza e integra
conhecimentos de ciências naturais, física e química, matemática, informática, design e multimédia. Os estudos
serão desenvolvidos no laboratório Engº Ilídio Pinho, da Oficina da Ciência da Escola Secundária de Arouca, por
alunos dos 7º, 8º e 9º anos do ensino regular e de cursos vocacionais.
Potencial de Execução: O projeto será desenvolvido integralmente no laboratório Engº Ilídio Pinho da Oficina da
Ciência da Escola Secundária de Arouca, que dispõe de todos os recursos materiais e técnicos para assegurar o
desenvolvimento integral do projeto. O acompanhamento pedagógico será da responsabilidade da equipa da
Oficina da Ciência e a consultoria científica será feita por investigadores do I3S da Universidade do Porto.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE ELVAS

PROJETO

DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE COGUMELOS À
MULTICULTURALIDADE DA SUA CONFEÇÃO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

SOFIA CLARA PIRES DA LUZ

SOFIA DA LUZ, FÁTIMA PINTO, JAIME TORRES, MARIA
ANTONIETA FIALHO, JOSÉ KUSKI, CARLOS BEIRÃO,
CARINA PINA, VICENTE COSTA, JOAQUINA BATISTA,
PAULO PEREIRA, FRANCISCO BAIÃO, CLÁUDIA TORRES,
MARIA ADELAIDE ALMEIDA, FÁTIMA SILVA, SARA ROCHA,
GONGHE LIU

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 4º ESCALÃO

PARCEIROS
Escola Superior Agrária de Elvas: colaboração na elaboração do desenho experimental,
na medição da humidade das borras de café e na escolha das espécies de cogumelos
a produzir.
Universidade de Évora: colaboração na escolha das espécies de cogumelos a produzir
e apoio científico na área da produção de cogumelos.
Escola Superior de Hotelaria de Portalegre: participação, na qualidade de jurados do
concurso de comidas com cogumelos, do chefe Luís Matos e do professor Avelino Luís.
Delta Cafés: cedência do autocarro para a visita de estudo ao Centro de Ciência do Café
e à Fábrica da Delta.
Cafés e restaurantes de Elvas, Borba, Vila Viçosa e Estremoz: cedência das borras de café
e que participação no concurso gastronómico de comidas com cogumelos.
VALNOR: colaboração da Dra. Sandra Pedrogam na dinamização de um seminário
sobre desenvolvimento sustentável.
Câmara Municipal de Elvas: participação do Engenheiro Tiago Afonso, vereador da
câmara, no seminário, através da apresentação dade dados referentes à recolha e
separação dos resíduos sólidos urbanos. Foi destacado que a taxa de separação do
lixo está muito aquém das possibilidades das pessoas. Há que fazer campanhas de
sensibilização para esta temática.
Universidade Sénior: animação do concurso gastronómico de comidas com cogumelos
e participação no mesmo.
Rádio Elvas, Jornal Linhas de Elvas e site ElvasNews: divulgação dos vários eventos do
projeto.
Escola do Cazaquistão: divulgação de tradições gastronómicas ligadas à confeção de
cogumelos.
Atelier Mariju: montagem e sonorização do vídeo que resume as etapas do projeto.

O presente projeto visa a produção de cogumelos utilizando como substrato borras de café. Tentar-se-á aferir quais
condições e variedades de substrato mais produtivas. Além disso, serão investigadas tradições gastronómicas
regionais portuguesas e chinesas em que o elemento principal seja o cogumelo. Também serão estudadas as
características organoléticas e nutricionais dos cogumelos. O projeto será implementado por duas turmas do Curso
de Ensino Vocacional de Produção Agrária. Com este projeto, de cariz multidisciplinar, tentar-se-á consciencializar os
alunos para a importância do conhecimento científico e da tecnologia na produtividade agrícola e motivá-los para
futuramente desenvolverem o seu próprio projeto melhorando as suas condições socioeconómicas.
Introdução/Objetivos: Contribuir para a revitalização da vertente rural do concelho de Elvas. Produzir cogumelos
de uma forma sustentável, reciclando borras de café; Aferir condições e variedades de substrato mais produtivas
na produção de cogumelos; Promover a multiculturalidade através da dinamização de um concurso gastronómico
sobre confeção de cogumelos segundo tradições regionais portuguesas e chinesas; Promover nos alunos o
desenvolvimento da literacia científica e diminuir o seu absentismo.
Processos/Procedimentos e Produtos: Estabelecimento de parcerias com empresas locais; Elaboração de um desenho
experimental com vista à aferição do melhor substrato e condições de produção dos cogumelos; Elaboração de uma
pesquisa sobre tradições gastronómicas regionais portuguesas e chinesas ligadas à confeção de cogumelos, as suas
propriedades nutricionais e importância ecológica. Realização de pesquisa sobre tradições gastronómicas regionais
portuguesas e chinesas ligadas à confeção de cogumelos. Organização de um concurso gastronómico destinado
a toda a comunidade e em que o elemento principal seja a variedade de cogumelos estudada. Participação das
seguintes disciplinas no projeto: Produção Agrícola; Matemática; Eletricidade; Ciências Naturais; História; Geografia;
Português, Inglês e Informática. Produtos: Filme ilustrativo do desenvolvimento do projeto; Textos e cartazes de
divulgação do projeto; Página de divulgação do projeto no Facebook.
Relevância Pedagógica: Promover nos alunos o desenvolvimento da sua literacia científica. A produção de cogumelos
em diferentes condições experimentais e a realização de tarefas nas várias disciplinas permitir-lhes-á adquirir uma
visão holística e por isso mais realista da produção de cogumelos através da identificação das interdependências
entre a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente. Assim, promover-se-á a contextualização das aprendizagens,
que achamos serem social e individualmente relevantes para os alunos. Além disso os alunos poderão adquirir uma
melhor compreensão de como o conhecimento científico é gerado, validado e disseminado bem como das questões
éticas que comporta, terão que interpretar dados e avaliar a sua validade, interpretar textos e resolver problemas.
Assim, estarão potencialmente mais preparados para exercer uma cidadania vocacionada para o ativismo social e
para o mundo competitivo do trabalho.
Potencial de Execução: A escola possui já uma sala destinada a este projeto. Tem uma parceria consolidada com a
Escola Superior Agrária para apoio científico e logístico. Várias empresas demonstraram ter e ceder matéria prima
para o desenvolvimento dos cogumelos. As parcerias com a Câmara Municipal de Elvas e as rádios também já se
encontram firmadas pelo que contamos com o seu apoio na divulgação do projeto. Os alunos, professores e a
direção da escola estão bastante motivados para a concretização do projeto.

ESCOLA BÁSICA 123/JI DA VILA DE RABO DE PEIXE

PROJETO

INICIAÇÃO À COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

PROFESSOR COORDENADOR
FRANCISCO ALBERTO RODRIGUES PEDRO

PROFESSORES COLABORADORES
FRANCISCO ALBERTO RODRIGUES PEDRO

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 4º ESCALÃO

PARCEIROS
Palco de Ilusões, Produções Audiovisuais e Multimédia,
lda - Esta entidade colaborou com o projeto, apoiando o
formador em aspetos ligados à programação propriamente
dita, bem como na utilização de ferramentas de desenho
e de animação. Apoiou ainda na execução e alojamento
da página web criada para a disciplina.

Introdução sob a forma de uma disciplina de uma série de actividades que dêem a conhecer aos alunos os princípios
e práticas da computação permitindo que estes entendam por um lado o mundo computacional que os rodeia e
por outro se tornem futuros técnicos produtivos e competitivos.
Introdução/Objetivos: Conceptualizar, analisar e resolver problemas complexos através da selecção e aplicação de
estratégias e ferramentas apropriadas, tanto virtualmente como no mundo real. Aprender a projectar, desenvolver e
publicar produtos (websites, aplicações móveis, animações e jogos) utilizando recursos tecnológicos. Compreender
algoritmos e a sua aplicação prática. Compreender todos os elementos dos computadores e dispositivos de
comunicação. Compreender como a Internet facilita a comunicação global. Compreender princípios de privacidade,
segurança de rede, licenças de software e direitos de autor. Pretende-se ainda que os alunos devam ser capazes de
avaliar a fiabilidade e a precisão das informações na Internet. É essencial que os alunos compreendam o impacto dos
computadores na comunicação internacional e devem aprender o comportamento apropriado em redes sociais.
Processos/Procedimentos e Produtos: As actividades deste projecto decorrem em blocos de 45 minutos semanais.
Os alunos utilizam linguagens de programação visual, tais como SCRATCH ou KODU para a produção de jogos,
aplicações e animações. Paralelamente tomam contacto com editores de imagem para diferentes formatos incluindo
o vectorial, bem como linguagens usadas para a produção de websites tais como HTML e Javascript. Pretende-se
que os trabalhos dos alunos possam ser publicados na internet, nomeadamente num sitio na net a ser construído
em parte pelos próprios alunos.
Relevância Pedagógica: Em termos pedagógicos este projecto afasta-se do modelo de aulas expositivas privilegiando
o ensino pela descoberta, o trabalho colaborativo, bem como o ensino de pares. Pretende-se também que os jogos,
animações ou aplicações tenham um contexto baseado nas áreas disciplinares que os alunos frequentam, como por
exemplo, matemática, história, geografia, ciências e outras.
Potencial de Execução: O projecto já se encontra em execução.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE BEJA

PROJETO

DESIDRATADOR INDUSTRIAL

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANTÓNIO EDUARDO SEQUEIRA DOS SANTOS

FLORBELA DO Ó, LEONOR TEIXEIRA, MARIA GUERREIRO,
ALEXANDRA CHEIRA, ANA HILÁRIO

PARCEIROS
A Serralharia António Francisco João Pires que ofereceu o espaço da oficina e
disponibilizou equipamentos de corte e soldadura e orientou os alunos nos trabalhos
contribuindo deste modo para a construção de um equipamento melhorado.
Alenclima - Electricidade e Climatização, Lda. que ofereceu o gerador de ar quente e
explicou o funcionamento elétrico do ventilador/aquecedor facilitando o trabalho de
eletrificação.
J.C. Guerreiro – Armazenista de material elétrico, que ofereceu materiais elétricos e deu
esclarecimentos sobre as características de alguns equipamentos colaborando deste
modo na eletrificação do equipamento.
Escola Superior Agrária de Beja que, nos seus laboratórios, analisou os produtos
desidratados relativamente à percentagem de humidade, textura e sabor e deu
orientações para melhorar o produto final contribuindo deste modo para a programação
definitiva. Disponibilizou-se para continuar a colaborar no projeto.
Câmara Municipal de Beja que nos disponibilizou transporte, esteve presente na
palestra e referiu positivamente uma possível utilidade empresarial.
NERBE (Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral) que divulgou o projeto
entre os seus associados, forneceu-nos contatos e esteve presente na palestra onde
interveio manifestando a relevância do projeto e que a máquina tem potencial para ser
aproveitada na indústria.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação que colaborou na divulgação do
projeto convidando o jornal Diário do Alentejo e a rádio Pax para darem cobertura ao
evento.

Perante os momentos difíceis que a nossa região atravessa no que concerne à criação de indústria e ofertas de
trabalho, surge na escola a necessidade de promover novos valores e hábitos empreendedores. Pretendemos também
sensibilizar a comunidade escolar, instituições e empresários para o aproveitamento de novas ideias e dos recursos
naturais que a região oferece. Com o Projeto Ciência na Escola promovido pela fundação Ilídio Pinho pretende-se
proporcionar aos alunos aprendizagens e vivências científicas reais, articulando com saberes tecnológicos, através
de atividades integradoras de caráter prático.
Introdução/Objetivos: Pretendemos sensibilizar a comunidade escolar para o aproveitamento de um recurso
inovador na transformação de recursos naturais em produtos de valor acrescentado.O programa científico e
tecnológico deste projeto visa a conceção de um Desidratador Industrial, inovador e eficiente para a produção
industrial de produtos químicos para a indústria farmacêutica e alimentar, realçando deste modo as bases para uma
nova economia.Desenvolvimento de competências com a pesquisa sobre o funcionamento de um desidratador
e a tecnologia a utilizar para a construção do equipamento que regula a humidade, temperatura e velocidade da
deslocação do ar para que se possa desidratar as frutas sem alterar as características finais que os produtos devem
ter.
Processos/Procedimentos e Produtos: Construção do equipamento para secagem/desidratação recorrendo à
energia solar para minimizar custos de produção.Funcionará em circuito fechado e será constituído por 4 partes, a
saber: o túnel onde serão colocados os produtos para desidratar; a ventilação - para fazer circular o ar; o desumificador
- para retirar a humidade do ar; o aquecimento – para aquecer o ar à temperatura desejada;Produtos:figos, uvas
e maças, entre outros frutos secos;pó no nopal a partir da desidratação da palma da figueira-da-Índia para as
indústrias de cosmética e farmacêutica; derivado da laranja para vitamina C. Realização de uma palestra sobre as
potencialidades do equipamento.
Relevância Pedagógica: Os alunos e a respetiva comunidade local vão ser elucidados sobre a construção
e funcionamento de um desidratador. Com o desenvolvimento do projeto, as diferentes etapas da sua
implementação:Construção do túnel, experimentação de coletores solares, exposição e palestras tenta-se incutir o
espírito criativo e empreendedor nos alunos do 7º ano de escolaridade.
Potencial de Execução: Os alunos ao construirem o equipamento desenvolvem competências nas componentes
formativas da matemática, físico-química e ciências, educação tecnológica e educação visual.Adquirindo literacia
científica e tecnológica.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES

PROJETO

BIOLOVE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA SOFIA RIBEIRO LOBATO DE SOUSA DIAS

ANA SOFIA LOBATO, ELISABETE SILVA, ARMANDO
MAGALHÃES

PARCEIROS
A Câmara Municipal de Amares foi imprescindível para o sucesso deste projeto, pois
apoiou-nos nas saídas de campo, fornecendo o transporte gratuito para as mesmas.
Apesar de ser necessário gerir a disponibilidade desse transporte com o horário das
turmas (para não haver prejuízo de aulas) houve sempre total disponibilidade para nos
ajudarem.
Por outro lado colaborou na preparação e mobilização do terreno para a construção do
“Canteiro dos Aromas”.
CIBIO- Centro de Investigação em Biodiversidadee Recursos genéticos, da Universidade
do Porto –apresentação da ação deformação aos alunos sobre o risco que representam
as espécies exóticas invasoras para as espécies autóctones.
Universidade do Minho - disponibilidade dos laboratórios para realização de algumas
atividades
Círculo Bio – ajuda na seleção dos produtos de cosmética naturala produzir e
fornecimento de materiais.
Parque Nacional Peneda Gerês – visita guiada para identificação das plantas aromáticas
e medicinais autóctones.
Pais e Encarregados de Educação - Os Pais/Encarregados de Educação tiveram um
papel importante neste projeto ao facilitarem a participação dos seus educandos,
autorizando o seu envolvimento em atividadesextra-curriculares, dentro e fora da
comunidade educativa. Foram os primeiros a testar os artigos de cosmética produzidos
e fazer a respetiva avaliação. Fornecimento de plantas para o cantinho dos aromas.
Assistentes operacionais e professores – cedência de alguns espécimes utilizados no
“Canteiro dos Aromas” e orientação nos procedimentos de criação e manutenção.

Este projeto visa a criação de produtos de cosmética natural e infusões, utilizando plantas aromáticas e medicinais
autóctones do Concelho de Amares, que serão destinados à população mais idosa do Concelho. Pretende-se fazer
uma ação mais direta, utilizando os produtos criados, com os idosos residentes em lares promovendo, igualmente,
o seu bem-estar, o seu desenvolvimento cognitivo, a sua valorização e as relações intergeracionais. O convívio
entre gerações possibilita um maior conhecimento de todos os Sujeitos envolvidos no processo intergeracional,
possibilitando a minimização dos preconceitos relacionados aos idosos.
Introdução/Objetivos: Capacitar os alunos para o desenvolvimento de atividades baseadas nos serviços dos
ecossistemas no processo de apoio a idosos; Desenvolver o espírito empreendedor e de trabalho em equipa;
Desenvolver competências laboratoriais, investigativas, TIC; Reconhecer a intervenção do Homem na exploração
dos recursos naturais; Compreender a importância do desenvolvimento sustentável e de minimizar os impactes
ambientais promovendo a utilização dos produtos locais; Abertura para novas perspectivas e inovação; Compromisso
com a Ciência e Tecnologia; Um maior contacto com organizações exteriores à escola (empresas, autarquia, meios
de comunicação social, universidade) e com a comunidade educativa.
Processos/Procedimentos e Produtos: Trabalho de campo e de pesquisa sobre plantas medicinais e aromáticas
autóctones e aplicações terapêuticas; Construção do “Canteiro dos aromas”; Criação e-boletim com as actividades
realizadas; Atividades de campo e laboratoriais; Produção de artigos de cosmética natural – sabonetes, bálsamos
labiais, máscaras faciais, óleos de corpo, exfoliantes corporais, entre outros e infusões, utilizando as plantas cultivadas;
Criação da “marca” e dos produtos em articulação com várias disciplinas: CN, FQ, Saúde e Desenvolvimento
Sustentável, Marketing e Comunicação, Design Gráfico, Português, EV e TIC; Visitas a Lares da 3ª idade, empresas
locais, UM, PNPG; Promoção da utilização dos seus produtos pelos utentes do Lar, desenvolvendo pequenas
ações: massagens nas mãos, máscaras, infusões e confeção de biscoitos caseiros. Apresentação do Projeto a toda a
Comunidade Educativa, utilizando um conjunto de ferramentas da web 2 e dispositivos móveis.
Relevância Pedagógica: O Projeto revela-se da maior relevância pedagógica uma vez que concilia a estimulação
do interesse os alunos pelas ciências e áreas tecnológicas bem como o seu crescimento pessoal e social. O objetivo
destas ações é de intervir no sentido de combater as tendências de isolamento, solidão e carências várias para que
foram sendo remetidas as gerações mais velhas, bem como promover ações altruístas na comunidade escolar. O
Projeto será avaliado através da qualidade dos produtos criados, dos relatórios das atividades laboratoriais realizados,
do empenho e participação do grupo dinamizador do projeto (número de alunos envolvidos, número de docentes,
número de visitas ao website, número de referências na comunicação social) e do grau de satisfação da dos utentes
do lar, da Comunidade Educativa e dos parceiros na apresentação do mesmo. Serão realizados inquéritos online aos
alunos e participantes.
Potencial de Execução: É um projeto com muito potencial, viável e exequível. Este projeto reúne as potencialidades
da região e promove o espírito empreendedor dos alunos (criação do produto, divulgação e comercialização). Com
a colaboração das empresas locais e de algumas instituições (ex. Universidade do Minho) os alunos irão desenvolver
um leque mais alargado de competências, relacionados com as novas tecnologias e a ciência.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE BENJAMIM SALGADO
VILA NOVA DE FAMALICÃO

PROJETO

SAFE AND PLEASURABLE WALK...

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA MARGARIDA BENTO AFONSO SAMPAIO

ANA MARGARIDA BENTO AFONSO SAMPAIO

PARCEIROS
Para a construção da embalagem onde vai ocorrer a
reação endotérmica tivemos a colaboração da Eng. Maria
José Valério da empresa Monteiro Ribas. As embalagens
tinham de ser fechadas termicamente e a empresa tem a
máquina necessária para esse fim. Levámos os reagentes
e algum material e os sacos foram fechados no laboratório
da empresa. As embalagens utilizadas no kit, também
foram facultadas pela empresa.

O bastão de caminhadas tem-se tornado num equipamento obrigatório para as peregrinações/caminhadas. Mas
não tem luz! Como as caminhadas/peregrinações fazem-se muitas vezes durante a noite e em épocas de muito
calor, pretendemos com este projeto construir um bastão e colocar-lhe luz e construir um Kit de arrefecimento de
bebidas.
Introdução/Objetivos: Pretende-se com este projeto melhorar as condições dos peregrinos/caminhantes durante a
noite e durante os dias mais quentes. Durante a noite, é essencial a luz para a visualização do caminho e sobretudo
para serem vistos, por isso vamos construir um bastão onde será inserido células fotovoltaicas. Para os dias mais
quentes, altura em que apetece uma bebida fresca, as pessoas poderão recorrer ao Kit de arrefecimento. Durante
a realização do projeto irá recorrer-se à ajuda de pessoas que fazem caminhadas/peregrinações bem como de
docentes das áreas da eletrónica e da eletricidade.
Processos/Procedimentos e Produtos: Será feito um estudo do rendimento de célula fotovoltaico e do sistema mais
adequado de armazenamento da energia. De seguida será construído um bastão no qual se encorpará o circuito
elétrico. Numa 2º fase, será feito um estudo de recipientes, onde se irão arrefecer as bebidas (Kit), de forma eficiente
e um estudo termoquímico de reações endotérmicas.
Relevância Pedagógica: Com este projeto os alunos terão oportunidade de experienciarem de forma concreta
o modo como a ciência contribui para o bem estar e qualidade de vida do homem e também lhes permitirá o
desenvolvimento de competências relacionadas com a aquisição de procedimentos e “habilidades” científicas,
desde as mais básicas às mais complexas, como investigar e resolver problemas.
Potencial de Execução: Melhorar as condições de segurança e bem estar dos peregrinos na peregrinação e dos
caminhantes. Durante a noite, um bastão que ajudasse a vermos melhor e ao mesmo tempo permitisse que os
outros nos vissem, contribuindo assim para uma maior segurança de todos. Durante os dias mais quentes, recorrer
ao kit de arrefecimento de modo a obter uma bebida fresca.

ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE
VILA VERDE

PROJETO

RESÍDUOS VINÍCOLAS: FOTÕES ON POLUIÇÃO OFF

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MANUELA PIMENTA CAÇADOR

MANUELA PIMENTA CAÇADOR

PARCEIROS
As parcerias a efetuar são as protocoladas com os
Encarregados de Educação dos Pais envolvidos, Biogerm,
Centro de Incubação de Jovens Cientistas, Adega
Cooperativa de Ponte de Lima, Adega Cooperativa de Vila
Verde, cervejaria Letraria- Vila Verde.
Assistentes operacionais e professores – cedência de
alguns espécimes utilizados no “Canteiro dos Aromas” e
orientação nos procedimentos de criação e manutenção.

O sector vinícola apresenta grande crescimento e é responsável pela produção de uma grande quantidade de
resíduos, torna-se importante as estratégias de gestão e de minimização dos impactes ambientais. É importante ter
em conta que além dos resíduos gerados, utiliza água e electricidade, o que faz com as práticas sustentáveis de uma
empresa passem também pela consumo destes. Assim, pretende-se a elaboração de uma célula de combustível
microbiana para transforme os residuos em energia elétrica.
Introdução/Objetivos: O sector vinícola é responsável anualmente pela produção de vários tipos de resíduos dos
quais, cerca de sete milhões de toneladas são subprodutos como o bagaço, as borras, as grainhas e o engaço. Este
projeto consiste em reusar o mosto do vinho que contém leveduras e bactérias e criar energia elétrica. Embora seja
uma tecnologia ainda na fase inicial de desenvolvimento,as células de combustível microbianas, podem se tornar
uma alternativa viável para a geração de energia elétrica, ao mesmo tempo podem promover o tratamento de
resíduos orgânicos. Visto ser de baixo custo e de alto rendimento seria um bom investimento. Simultaneamente
serão produzidos como subprodutos das CCM, condicionadores orgânicos (fertilizantes) tão necessários para
melhorar a produção dos solos portugueses principalmente no sul do país onde os solos são muito secos. Assim o
objetivo é mostrar que possível investir na reutilização de resíduos para beneficiar o meio ambiente e ainda criar um
negócio.
Processos/Procedimentos e Produtos: O comportamento do sistema será testando face a alterações de condições
processuais, nomeadamente o estresse hidrodinâmico, a taxa de diluição e o total funcionamento em aerobiose.
Desta forma, procura-se obter um maior entendimento acerca da capacidade de operação do reactor microbiano e
seu desempenho na geração de energia eléctrica e no tratamento de borras de vinho. A variação da taxa de diluição
incide, na variação do valor do caudal, tendo em vista verificar o efeito da diluição do meio reaccional em termos de
produção de energia eléctrica. Os estudos atuais incidem essencialmente no estudo do conjunto de microrganismos
que promove maior produção de electrões; contudo, não se poderá menosprezar o funcionamento do bioreactor
em contínuo, devido a este ser um passo decisivo na aplicação à escala industrial. Aponta-se a inovação do teste de
uma variável processual não considerada como determinante na optimização de uma célula microbiana, que é o
efeito das condições hidrodinâmicas.
Relevância Pedagógica: Para este projeto será criado um Blogue, no qual falar-se-á das características deste projeto,
as vantagens deste método para gerar energia elétrica, as desvantagens, as parcerias, contactos para apoio ao cliente,
terá atualizações regulares para que não falte nenhum pormenor sobre as evoluções deste projeto. As equipas
serão constituídas por elementos do curso Técnico de Análise Laboratorial e Curso Técnico de Design gráfico de
modo a realizaram um intercâmbio quer no webdesign quer nas ciências quer nas TIC. Este projecto terá ainda outra
componente educacional inerente: a construção de um blogue educacional. Assim, este projecto poderá contribuir
para a blogosfera educacional portuguesa. Este blogue representará uma outra forma de aprender, de ensinar, de
partilhar, de publicar, de comunicar. Este Blogue será usado enquanto “recurso pedagógico” e enquanto “estratégia
pedagógica.
Potencial de Execução: Atendendo ao grau de motivação do grupo de trabalho e às parcerias estabelecidas, o
projeto é totalmente exequivel.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE

PROJETO

ROBÓTICA INCLUSIVA (CODING IS FOR EVERYONE)

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MANUEL FLORES

MANUEL FLORES, CLARA FARIA, JUDITE ROCHA

PARCEIROS
Departamento da Educação
Especial da escola;
Casa do Conhecimento de
Vila Verde;
Universidade do Minho.

O projeto nasce, este ano letivo, com um desafio lançado pelo Departamento de Educação Especial, da escola,
ao Clube de Robótica para integração de três alunos com necessidades educativas especiais. São três meninos a
quem foi diagnosticado défice cognitivo, no entanto, gostam muito de usar o computador, sobretudo nos jogos.
Acreditamos que esta experiência pedagógica poderá resultar num espaço privilegiado de inclusão e enriquecer o
contexto de aprendizagem, onde todos nós iremos certamente aprender. Este clube tem desenvolvido, nos últimos
anos, a sua atividade, em boa medida, em torno de projetos voltados par si mesmo e com objetivos de participação
em encontros nacionais. Com este novo projeto pretendemos criar algo voltado para a escola e para os alunos
aplicando todo o conhecimento e experiência disponível para construir um “Robô Social”.DESCRIÇÃO DO PROJETO1.
Introdução/ObjetivosPretendemos construir um “Robô Social” num tamanho próximo da altura dos alunos (1,20m)
que se desloque pela escola autonomamente evitando alguns obstáculos e que interaja com as crianças e adultos
que dele se aproximem.
Introdução/Objetivos: Pretendemos construir um “Robô Social” num tamanho próximo da altura dos alunos (1,20m)
que se desloque pela escola autonomamente evitando alguns obstáculos e que interaja com as crianças e adultos
que dele se aproximem.
Processos/Procedimentos e Produtos: O projeto contempla 4 fases: A 1ª fase (outubro e novembro) integração dos
alunos com NEE nas atividades do clube com a construção de um pequeno robô (muito simples) usando apenas
duas pilhas 1,5V AA, dois motores DC, dois switch e fios). Na 2ª fase (dezembro e janeiro) iniciaremos a programação
onde os alunos NEE construirão os seus próprios mini jogos, com a ajuda dos colegas mais experientes do clube
em Scratch e Kodu. No Scratch a programação é efetuada através da criação de sequências de comandos simples.
O Kodu é uma linguagem de programação visual para criação de jogos, desenhada especificamente para crianças.
A 3ª fase (janeiro a abril) corresponderá à fase de conceção do “robô social” no seu aspeto físico e de programação
(primeira versão do código). Na construção iremos usar materiais reciclados (cartão, madeira, cola, fios, sensores,
Arduíno, baterias, motores DC, switch’s, etc. A 4ª fase (abril e maio) será dedicada exclusivamente à programação
(aperfeiçoar do código).
Relevância Pedagógica: Com este projeto, pretendemos desenvolver uma escola inclusiva e uma pedagogia
centrada na criança. Contribuir para uma escola capaz de educar todos, sem discriminação, respeitando as suas
identidades e diferenças. Queremos contribuir para que a nossa escola dê respostas adequadas às características e
necessidades dos nossos alunos. Com esta iniciativa, gostaríamos de criar um espaço privilegiado de interação de
alunos com diferentes sensibilidades, num espaço social rico e estimulante.
Potencial de Execução: O presente projeto trata de questões referentes à inclusão de alunos com necessidades
educativas especiais num contexto formal de aprendizagem. Neste processo os pares são um elemento fundamental
para o desenvolvimento de um ambiente inclusivo de sucesso. Relativamente ao produto final, não é nossa intenção
que este robô cumpra tarefas (como os que aspiram a nossa casa) mas, aplicar todo o conhecimento adquirido e
coloca-lo ao serviço de uma escola melhor, mais solidária e mais democrática.

COLÉGIO DE S. JOSÉ
COIMBRA

PROJETO

COSMETICS: FRESH FROM THE GARDEN!

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

RUTE MARGARIDA MAIA

RUTE MAIA, MÓNICA JORGE, CLARA COSTA (mãe
voluntária), MARGARIDA CASTRO, FRANCISCO GIL,
SUSANA NEVES , ANTÓNIO CARLOTO, STEPHEN THOMAS,
TERESA COSTA LOBO

PARCEIROS
Parceria com o Departamento de Bioquímica da F.C.T.U.C., com a preciosa colaboração
da Professora Doutora Margarida Castro, docente da referida Faculdade foi possível
levar a experimentação 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 Dra Clara Costa, artesã, mãe voluntária do Colégio e corresponsável
pelo Atelier de Jardinagem, que permitiu dar respostas mais céleres e eficazes a muitas
das sugestões dos alunos que, doutro modo, confinados aos horários estabelecidos na
prática letiva, seriam impossíveis.
Parceria com o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, através do professor
Doutor Francisco Campos Gil, docente da Faculdade de Física da Universidade de
Coimbra, igualmente pai de uma aluna do Colégio e voluntário no desenvolvimento
do projeto, cuja colaboração se revelou uma grande mais-valia quer no alargamento,
quer na sedimentação da aquisição de conteúdos científicos fora das paredes da sala
de aula.
Parceria com o hostel “ The Luggage”, que aceitou adquirir a linha cosmética e de
aromaterapia “Fresh from the garden”.
Parceria com os Cabeleireiros e Salões de Estética “L&S e “Espelho Meu”, que irão
igualmente comercializar os referidos produtos.

O projeto visa criar a consciência da necessidade de mudar mentalidades, utilizando produtos de cosmética naturais,
sem conservantes químicos. Pretende-se também tirar partido do nosso rico e polivalente jardim. Após análise
detalhada das árvores e plantas do jardim, da respetiva classificação e da sistematização das suas propriedades
cosméticas naturais, o grupo turma terá formação teórica no âmbito da preparação química de cosméticos,
acompanhada por experimentação laboratorial.Sob a orientação dos professores/tutores, com a validação científica
de vários Departamentos da F.C.T.U.C. os alunos irão criar uma linha de cosmética, Fresh From the Garden e promover
a sua venda, através da conceção de uma campanha de marketing.
Introdução/Objetivos: Promover a literacia científica; Desenvolver a confiança dos alunos para lidarem com as
questões científicas e tecnológicas do seu dia-a-dia; Despertar e desenvolver o interesse pela ciência e suas aplicações,
nomeadamente na área da cosmética; Facultar um espaço e atividades impulsionadoras da cooperação, da ajuda e do
respeito entre os alunos; Demonstrar que a ciência está presente na nossa vida quotidiana, podendo ser compreendida
por todos de uma forma simples e acessível; Fomentar o empreendedorismo através do desenvolvimento do
espírito de iniciativa e do sentido da responsabilidade; Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de resolver
problemas; Criar situações que levem à resolução de problemas; Aplicar na prática experimental conteúdos teóricos;
Desenvolver o Trabalho Autónomo e a Metodologia de Projeto; Assegurar a qualidade científico-pedagógica da
nossa instituição através do estabelecimento de parcerias com vários departamentos da U.C.
Processos/Procedimentos e Produtos: Observação das plantas do jardim para se caracterizarem e classificarem
segundo o potencial cosmético. Seguir-se-á uma formação teórica sobre os processos químicos de produção de
cremes, máscaras de beleza, shampoos e sabonetes, experimentação laboratorial dos processos químicos para
uma construção do saber coerente e consistente. Todo o processo, acompanhamento científico e certificação de
qualidade serão feitos pelos diversos Departamentos da F.C.T.U. C..A produção será supervisionada pela empresa
Bluepharma. Concomitantemente os alunos terão de organizar a campanha de “marketing, contemplando todo o
processo: do empacotamento à campanha de marketing, terminando na sua comercialização.
Relevância Pedagógica: A relevância pedagógica deste projeto é enorme: permitirá a articulação dos conteúdos
curriculares de várias áreas do saber científico em português e inglês- somos um colégio bilingue. De forma
harmoniosa, irá proporcionar o desenvolvimento dos currículos formal e informal. A metodologia a adotar será a de
trabalho autónomo de projeto. Os alunos são os principais autores do processo decisório. Os professores e tutores
irão exercer funções orientadoras. As competências de desenvolvimento do pensamento crítico e de resolução
de problemas serão uma constante. Além disso o empreendedorismo, pilar do nosso Projeto Educativo, será o
leitmotive desta proposta.
Potencial de Execução: O colégio possui jardim próprio com grande potencial cosmético; as metodologias
privilegiadas são a metodologia de Projeto e o trabalho autónomo;os alunos são orientados por professores tutores
e desenvolvem planos de trabalho quinzenais; a pesquisa/ investigação faz parte do quotidiano; mantemos parcerias
ativas com vários Departamentos da F.C.T.U.C., forma de garantir a qualidade científico-pedagógica da instituição.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL
COIMBRA

PROJETO

SWITCHY & SLEEPY, O TEU KIT DE CONCENTRAÇÃO PARA TERES
SUCESSO NA EDUCAÇÃO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA CRISTINA HENRIQUES DOS SANTOS CABRAL
LOPES DE ALMEIDA

ANA CRISTINA ALMEIDA, LAURENTINA SOARES, MARIA
ESTER FIGUEIREDO, PAULO DE CARVALHO, CARLA
ESTEVES, ÂNGELA RAFAEL, MARIA GLÓRIA NOGUEIRA,
RUI CRESPO

PARCEIROS
CDI Portugal (Organização Não Governamental), que dinamizou o “Apps for Good” em
Portugal;
DECO Jovem, projeto da DECO de educação do consumidor nas escolas, onde os
alunos desenvolveram um site no âmbito do concurso “SiteStar” que desafia as escolas
a criar sites originais, em português e sob o domínio .PT. O website criado pode ser
visualizado no seguinte endereço: http://sleepyswitchy.pt/;
O empreendedor Ricardo Teixeira, que dinamizou uma sessão presencial sobre
motivação e empreendedorismo. Este empreendedor tem uma vasta formação na área
da informática e mérito reconhecido enquanto comunicador (http://goo.gl/e6Ey6G );
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, que apoiou os alunos
na conceção e concretização do “estudo de mercado” e na programação;
Os Experts do programa Apps for Good, Diana Yau (consultora de estratégia e
análise de negócio na IBM, em NY) dos Estados Unidos e Newton Campos (Expert
em empreendedorismo, inovação e aprendizagem) da Universidade do Pacífico em
São Paulo que realizaram várias sessões online com os alunos, esclarecendo dúvidas,
motivando, dando pistas e orientando o processo criativo e técnico de construção da
App;
Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra que dinamizou
uma sessão presencial sobre “O cérebro”. Os investigadores abordaram as questões da
concentração explicando que a capacidade de prestar atenção/concentração depende
diretamente do funcionamento adequado e integrado de diversas áreas cerebrais;
Rotary Club dos Olivais, através da cedência de especialistas nas áreas de Informática,
Gestão e Marketing.

Um dos paradoxos da sociedade atual é que o incremento da qualidade de vida, que democratizou o acesso a novas
tecnologias de que é exemplo emblemático o telemóvel, trouxe também fatores limitativos ao sucesso escolar como
a falta de concentração provocada pelas distrações tecnológicas omnipresentes e sempre acessíveis à distância
de um clik. Neste Agrupamento queremos marcar a diferença e aproveitar a tecnologia para aumentar o sucesso
escolar e construir um mundo melhor. Para isso, iremos fazer um upgrade ao nosso dispositivo de higiene do sono, o
Sleepy, associando-lhe as funcionalidades da aplicação Switchy, criando um kit de promoção da concentração. Esta
App para smartphones ou tablets poderá ser desenvolvida em sistema Android, IOS, MacOS ou Windows e enviará
alertas (SMS ou lembrete) para a sua inactivação (switch off ) durante os tempos lectivos bem como durante os
tempos de estudo. Para atingir o sucesso o nosso lema é: “Switch off your mobile & be onlive, not online!”.
Introdução/Objetivos: Pretendemos desenvolver um Kit que auxilie os alunos na concentração. Este consiste na
junção do Sleepy (dispositivo que tem como objetivo melhorar a higiene do sono) a uma aplicação que controla o
funcionamento do telemóvel para aumentar a concentração nas aulas e nos períodos de estudo, o Switchy.
Processos/Procedimentos e Produtos: Criação dos inquéritos, aplicação e tratamento de dados; Utilização da
metodologia do projeto Apps for Good; Criação de equipas de trabalho; Identificação do problema; Definição do
problema de acordo com os 5W’s (Who?; What?; Where?; When?; Why?); Criação de ideias; Estudo de mercado;
Criação do protótipo; Execução da ideia onde será concretizada a criação das Apps seguindo os seguintes passos:
criação do algoritmo, fluxograma e pseudocódigo; Apresentação do resultado – Apps; Apresentação do Switchy &
Sleepy à comunidade escolar; Criação do site de divulgação de todo o projeto à comunidade; Divulgação do Switchy
& Sleepy na imprensa local escrita.
Relevância Pedagógica: Neste projeto pretendemos utilizar os telemóveis em contexto educativo (formal). Estas
ferramentas tecnológicas que são, nos países desenvolvidos “um prolongamento das mãos dos jovens” podem
ser usadas de forma racional. Devido ao Projeto “Ciência e tecnologia ao serviço de um mundo melhor”, a escola
integrou o Apps for Good. Este programa educativo adota uma metodologia inovadora que desafia grupos de alunos
apoiados por professores, a assumir o papel de “Problem Solvers” e “Digital Makers”, ao longo do processo de criação
de Aplicações úteis para solucionar problemas da vida diária. Dado que a metodologia requere conhecimentos
de programação, selecionámos para o projeto as turmas 8ºano e do curso vocacional, apoiadas pelos docentes de
TIC, Ciências Naturais e Físico-química. Serão envolvidas outras áreas curriculares: Inglês e Educação Visual para
tradução de termos, tutoriais e criação de logótipos, entre outros. A aprendizagem da Tecnologia torna-se assim um
meio e não um fim!
Potencial de Execução: O potencial de execução do kit de concentração Switchy & Sleepy é muito elevado uma
vez que estão asseguradas todas as valências necessárias e existe uma necessidade no mercado por satisfazer. De
facto às capacidades e competências deste Agrupamento somam-se as contribuições de prestigiadas parcerias
estratégicas, assegurando-se que esta proposta responderá eficazmente ao problema, de forma motivadora, pois
tem como elemento diferenciador o uso da tecnologia preferida pelos alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL
LEIRIA

PROJETO

O COMPUTADOR IS COOL

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

LUÍS MIGUEL DOS SANTOS NOIVO

ELISABETE AFONSO, MARIA JOSÉ LEAL, GRAÇA COSTA,
LUÍS NOIVO

PARCEIROS
O Gab. Apoio a Projetos do IPL estabeleceu a nossa parceria inicial com as diversas
escolas associadas (Engenharia e Ambiente) e promoveu a divulgação do projeto nos
meios sociais estudantis locais e regionais.
O Dep. Eng. Eletrotécnica foi fundamental na fase de testagem dos equipamentos
e funcionamento eléctrico do equipamento, bem como no aconselhamento dos
requisitos necessários ao sistema de refrigeração e alimentação elétrica. A visita às
instalações com os nossos alunos a identificarem sistemas de automação, robótica
e motores elétricos foi uma mais – valia na geração de uma motivação adicional à
realização do projeto e no despertar da curiosidade e gosto pela ciência.
O Dep. de Eng. do Ambiente da ESTG realizou o aconselhamento na execução do
produto e auxiliou no estudo do impacto ambiental.
O Centro Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto (CDRSP) do IPL, na
Marinha Grande, colaborou na execução das dobradiças das portas dos refrigeradores
e premiou os nossos alunos com uma visita guiada às suas instalações para divulgação
científica e tecnológica dos projetos inovadores em desenvolvimento.
A empresa Grazimac – especialista em isolamentos térmicos de pavimentos e casas
- foi patrocinadora do projeto com o fornecimento de material isolante (poliestireno
extrudido – “roofmate”) e aconselhamento técnico de elevada importância para o
sucesso do mesmo. A recetividade ao desenvolvimento do produto foi acentuada e
fomos estimulados a progredir nas diversas fases de implementação para conseguirmos
alcançar o resultado final, com os nossos alunos a terem um papel central na sua
execução.

Construção de um mini frigorifico, de baixo custo, reutilizando os equipamentos informáticos obsoletos da escola e
calcular a projeção de produção de energia alternativa necessária para minimizar a sua Pegada Ecológica.
Introdução/Objetivos: Tendo em conta os problemas ambientais das mudanças climáticas, urge criar sistemas
de refrigeração para a conservação dos alimentos. Utilizando PCs, fora de uso, vamos reaproveitar materiais com
novas utilizações. Procura-se construir mini frigoríficos de baixo custo, capazes de manter alimentos, durante horas,
a temperatura reduzida. A construção obedece a um conjunto de ações que envolvem testes de otimização do
modelo, e estudo do impacto ambiental, onde os alunos são protagonistas. Objectivos: Colocar em prática os
conhecimentos teóricos adquiridos pelos alunos estimulando o “saber/saber fazer”; Desenvolver a criatividade, o
pensamento crítico e o empreendedorismo; Promover a cooperação/partilha de conhecimentos e experiências entre
entidades parceiras; Promover a construção e divulgação de produtos de base Científico-tecnológica nas escolas,
motivando os alunos para a Ciência; Testar, medir e calcular a eficácia do produto e identificação do seu impacto.
Processos/Procedimentos e Produtos: Fase 1 Pesquisa de informação e consultas técnicas aos parceiros, com
desmantelamento de PCs obsoletos e triagem de materiais; Fase 2 Aquisição de componentes em falta e construção
do mini frigorífico com colaboração das entidades parceiras; Fase 3 Testes de monitorização de temperaturas e
consumos de energia com o uso de sensores disponíveis e registo de dados para cálculos e estudo estatístico; Fase 4
Determinação da pegada ecológica e projeção da capacidade de produção de energia foto voltaica necessária, para
compensar o impacto ambiental; Fase 5 Decoração personalizada de cada produto e distribuição pelas escolas do
1 CEB. Divulgação pelo ciberespaço e redes sociais do Agrupamento e participação na feira municipal anual; Fase 6
Avaliação do impacto do projeto com, aplicação de questionários aos alunos, recolha de relatórios dos parceiros e
análise de comentários das redes sociais.
Relevância Pedagógica: Os alunos vão colocar em prática conhecimentos de: Mat.; C. Nat.; F.Q.; TIC; Elet.; Art. Decor.
e Ed. Tecno.. Esta equipa de docentes, vai apoiar o trabalho nas diversas fases. Pretende-se que os alunos, também
desenvolvam um conjunto transversal de competências essenciais para o sucesso na sua vida futura. Os estudos
de eficácia do mini frigorífico terão por base o uso de sensores e recolha de dados reais, em que os alunos são
protagonistas na sua utilização e vão construir gráficos dos registos, realizar a sua análise crítica, efectuar a tomada
de decisões e a resolução de problemas para otimizar o funcionamento do sistema de refrigeração. O produto terá
um logótipo e decoração personalizada, a elaborar pelos alunos da escola Sede (2/3CEB). Estes serão agentes de
divulgação no 1CEB do Agrupamento e vão promover o produto ao nível regional, com a participação em eventos,
por ação da Associação de Pais. Será publicada informação nas nossas páginas Web e Blogs e dos nossos parceiros.
Potencial de Execução: O projeto apresenta, capacidade para se efetivar, uma vez que, parte dos materiais existem
na escola, bem como, os sensores para a monitorização do funcionamento do produto e avaliação da sua eficácia.
O painel foto voltaico ira ser utilizado para a comparação entre consumo energético (pegada ecológica) e produção
com zero emissões de CO2. Os alunos manifestam interesse em realizar algo diferente, bem como, os docentes e os
parceiros expressam vontade em colaborar e partilhar experiencias.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE

PROJETO

CSP3 – CONCENTRATED SOLAR POWER 3

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

HAMILTON RIBEIRO CORREIA

HAMILTON CORREIA, LÍGIA ALMEIDA, RUI COSTA,
FLORBELA SANTOS, RUI VERÍSSIMO, JORGE MARTINHO,
PAULA ROQUE, EUGÉNIA PEREIRA, INÊS SILVA, ISABEL
CARREIRA, ISABEL FRADE, SANDRA MACHADO,
FERNANDO SOUSA, SÉRGIO TEIXEIRA

PARCEIROS
A empresa Normax forneceu equipamento de vidro e
material científico.
A Universidade de Coimbra, Faculdade de Medicina,
Instituto de Anatomia Patológica (Dra. Sandra Balseiro),
contribuiu para a identificação de fitomoléculas
fotossensíveis e anticancerígenas. A nossa escola, por
seu turno, indicou quais as espécies que continham
fitomoléculas com propriedades mais fotoativas, e que,
por correlação, terão um efeito mais anticancerígeno e
antibacteriano.

Considerando a necessidade crescente nas sociedades humanasda utilização de uma fonte de energia alternativa,
sustentável, renovável e limpa, o presente projeto consiste na construção de um complexo sistema de sete superfícies
refletoras de luz solar, seis planas e uma parabólica articulada, e um sistema de lentes de Fresnel,com o objetivo de
concentrar a radiação do Sol num coletor térmico. A energia calorífica gerada e armazenada poderá ser utilizadapara
aquecimento de água em tanques episcinas ou, paralelamente, e graças a uma turbina num ciclo de Rankine,
produzirenergia elétrica. A superfície total refletora será de 63 metros quadrados e existirão três pontos focais em
série para canalizar a energia até ao coletor. O coletor térmico consiste numa cápsula refratária de porcelana cujo
interior será preenchido com uma mistura de sal e areia. O coletor poderá atingir temperaturas superiores a 1000 ºC.
Introdução/Objetivos: A energia solar absorvida pelo nosso planeta numa única hora é superior à que a humanidade
utiliza durante um ano (1). A quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra é tão grande que, num
ano, corresponde ao dobro da que seria obtida a partir de todos os recursos não-renováveis juntos, como o carvão,
petróleo, gás natural e urânio (2).Com este projeto pretende-se demonstrar que é possível recolher uma grande
quantidade de energia proveniente do Sol e concentrar/armazenar essa mesma energia para o bem-estar da
humanidade, garantindo a sustentabilidade do nosso planeta. Entre os principais objetivos do projeto, encontramse a consciencializaçãoda comunidade escolar para a importância de adotar um estilo de vida mais sustentável . Em
termos mais concretos, este projeto tem como objetivo a construção de uma estrutura de superfícies refletoras e de
lentes de Fresnel para obtenção de energia térmica e elétrica.
Processos/Procedimentos e Produtos: Com base nos princípios básicos de reflexão da luz, no modelo original do
pirelióforo, e nos sistemas mais modernos de concentração de luz solar (concentrating solar power– CSP), pretendese construir um modelo constituído por sete superfícies refletoras de 9 m2 cada (cartão e papel de alumínio)
organizadas em forma de parábola de forma a concentrar os raios solares com três pontos focais num coletor de
porcelana refractária com areia e sal. Este coletor térmico armazenará energia suficiente para aquecer água num
tubo enrolado de 7 m a qual poderá ser usada num ciclo de Rankine para gerar eletricidade. Seis turmas (120
alunos) serão responsáveis por construir as superfícies refletoras com cartão e papel de alumínio. Empresas de vidro,
cerâmica e de plástico fornecerão o material para se construir o coletor térmico. Professores de várias disciplinas irão
colaborar no desenho e desenvolvimento do projeto.
Relevância Pedagógica: Este é um projeto interdisciplinar, com o envolvimento das disciplinas de Ciências Naturais,
Físico-Química, Matemática, Geografia e Educação Visual.
Potencial de Execução: Considerando a fácil obtenção de recursos humanos e materiais para a concretização do
projeto, prevê-se um potencial de execução de 100%.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS
LISBOA

PROJETO

MIÚDOS PREVENIDOS CONTRA OS SISMOS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOSÉ JOAQUIM MARQUES NUNES

JOSÉ NUNES, ANTÓNIO LÁZARO, PAULO ROCHA

PARCEIROS
O Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa é parceiro do
Monstra – Festival de Animação de Lisboa. Neste âmbito
é desenvolvida a Monstrinha (ida do festival às escolas
parceiras), no agrupamento.
Os alunos participantes no projeto tiveram oportunidade
de participar nesta atividade, na Escola Básica de Marvila,
visualizando diversos filmes de animação adequados à sua
faixa etária, de modo a conhecerem melhor as técnicas de
animação, em particular, a de animação de objetos “stopmotion”, para mais tarde desenvolverem o projeto. Os
discentes participaram, ainda, apoiando a execução das
atividades do Monstrinha na sua escola, e esclarecendo
outros alunos para alguns dos conteúdos que estavam a
visionar.

Elaboração de um jogo educativo sobre as medidas de prevenção contra sismos, combinando os conhecimentos
científicos e técnicos de Ciências Naturais, Fotografia e Multimédia, por parte de uma turma do Curso Vocacional de
3.º ciclo de Comunicação e Imagem, e destinado a alunos das escolas dos 1.º e do 2.º ciclos do ensino básico.
Introdução/Objetivos: Este projeto pretende aliar os conhecimentos das Ciências Naturais, no que respeita à
atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra, com o domínio das técnicas de fotografia
e animação “stop-motion”, para construir um jogo didático de escolhas de ação quanto às regras de segurança em
caso de sismo, destinado a dar a conhecer aos alunos dos 1.º e 2.º ciclos as medidas a tomar em caso de terremoto, e
mostrar como poderão realizar um jogo deste tipo para darem a conhecer essas medidas a outros alunos. O projeto
será desenvolvido numa turma do Curso Vocacional de Comunicação e Imagem, pretendendo que estes alunos
desenvolvam conhecimentos na área das Ciências Naturais, da Fotografia e da Multimédia, entre outros, realizando
um produto final a ser usado nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico do agrupamento.
Processos/Procedimentos e Produtos: Os alunos da turma do Curso Vocacional de Comunicação e Imagem da
Escola Básica Marvila, realizarão um jogo didático que pretende dar a conhecer as medidas de prevenção em caso
de sismo, a alunos dos 1.º e 2.º ciclos. Para a realização deste jogo, os alunos farão alguns pequenos filmes usando a
técnica “stop-motion”, de animação de objetos, cada um deles explicitando uma regra sobre o que fazer em caso de
sismo. E elaborarão um outro conjunto de vídeos, usando a mesma técnica, sobre as consequências de não adotar a
regra necessária. Estes vídeos de animação serão depois ligados, através de um menu interativo de escolhas, usando
o software “Encore”, permitindo ao utilizador percorrer o conjunto de normas a adotar em caso de sismo. O produto
final será, assim, um DVD interativo onde consta o jogo didático. Será desenvolvido um site de apoio e divulgação,
bem como o recurso aos diversos canais da escola nas redes sociais.
Relevância Pedagógica: Os alunos do Curso Vocacional de 3.º ciclo de Comunicação de Imagem, da Escola Básica
Marvila, têm como duas das componentes técnicas a Fotografia e a Multimédia. O carater de desenvolvimento
prático de projetos é fundamental para que estes discentes aprendam, na prática, a aplicação dos conceitos dados
teoricamente. Para além disto, o conhecimento do que é um sismo, das suas causas e das suas consequências, e
de como se podem prevenir para possíveis resultados nefastos destes fenómenos geológicos, não só faz parte do
currículo da disciplina de Ciências Naturais, no 3.º ciclo, como é essencial para jovens que moram numa zona com
risco sísmico considerável. O mesmo de aplica a crianças do 1.º ciclo, para as quais o presente projeto pretende criar
um produto (jogo pedagógico), e introduzir o estudo quanto à Fotografia, à Multimédia e à Animação, em conjunto
com os conhecimentos sobre as medidas de segurança a dotar em caso de sismo, caso o projeto possa continuar no
próximo ano letivo.
Potencial de Execução: A concretização deste projecto possibilitará aos alunos o contacto com meios tecnológicos
mais avançados do que aqueles que atualmente a escola dispõe. Será disponibilizado o DVD do jogo interativo nas
diversas bibliotecas/CRE existentes nas escolas do agrupamento e online. Serão efetuados workshops nas escolas
sobre a temática. A elaboração de vídeos de “stop-motion” e um jogo didático sobre esta temática irá garantir a
continuidade deste projeto.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMARATE
LOURES

PROJETO

CASO CAMARATE: INVESTIGAÇÃO LUMINOSA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

INÊS DE OLIVEIRA NUNES

TERESA GRAÇA, INÊS NUNES, PAULA LARANJEIRA,
CECÍLIA GONÇALVES, JOÃO INÁCIO, MICHAEL FERREIRA

PARCEIROS
O Núcleo Interativo de Astronomia (NUCLIO) dinamiza formações sobre poluição luminosa e eficiência energética.
Apoiou todas as fases do projeto “Caso Camarate: Investigação Luminosa, uma vez que a coordenadora do projeto
estava a frequentar uma dessas ações. Além do esclarecimento de questões científicas, partilhou material para
aplicar em contexto escolar, nomeadamente Kit de poluição luminosa, e forneceu material para a construção de
espetroscópios.
A Camara Municipal de Loures destaca-se pelo apoio técnico e divulgação do projeto.
Ao nível da divulgação, o projeto foi apresentado o dia 16 de fevereiro à vereadora da educação da Câmara de
Loures, a qual mostrou recetividade no tema como projeto educativo alargado a outras escolas. Uma vez que a
temática se insere na educação ambiental, remeteu nova reunião com engenheiros do departamento de obras
públicas e energia, pelo que a mesma se realizou o dia 6 de abril. Nesta reunião, pediu-se a validação dos dados.
Um dos engenheiros presentes na reunião esteve posteriormente na escola, para verificar pessoalmente o tipo de
lâmpadas existentes, tendo fornecido o documento de referência sobre iluminação pública e eficiência energética.
Nos dias 14 e 15 de abril, o projeto “Caso Camarate – Investigação Luminosa” foi divulgado na exposição Mostrarte,
uma mostra dos projetos escolares e socioeducativos que se realizam em espaços educativos do concelho de Loures.
De modo a potenciar os resultados obtidos ao nível das auditorias à iluminação pública, concorreu-se na segunda
semana de março, ao Prémio “Portugal, país de excelência em engenharia”, com o objetivo de os alunos construírem
modelos de luminárias mais eficientes e menos poluidoras para a escola. O projeto interdisciplinar é desenvolvido
com uma turma de 8oano, nas disciplinas de Ciências Naturais, Educação Visual e Tecnologias de Informação e
Comunicação. Através do apoio da Câmara Municipal de Loures, foi possível realizar uma visita de estudo a uma
fábrica de construção de luminárias “Schréder Iluminação SA”, com o objetivo de conhecer a tecnologia utilizada e
fatores a ter em atenção na iluminação pública.

A poluição luminosa é um problema crescente que resulta, principalmente, de candeeiros e projetores exteriores que
estão mal concebidos ou mal direcionados, emitindo luz muito para além do seu alvo, sem qualquer efeito útil. Além
do desperdício de energia, a poluição luminosa cria problemas, no desenvolvimento dos seres vivos, inclusive no ser
humano, e na observação do céu noturno. Com este projeto, pretende-se estudar a poluição luminosa que incide
sobre Camarate, nomeadamente o impacto do eixo norte-sul e do aeroporto da Portela. Recorrendo à metodologia
“Inquiry-based Science Learning” prevê-se realizar auditorias aos equipamentos de iluminação exteriores, testar
o efeito da poluição luminosa na visibilidade das estrelas e no desenvolvimento de seres vivos. Recorrendo a
aplicações do Google Earth e Stellarium prevê-se construir mapas locais de poluição luminosa, recursos interativos
que permitem uma monitorização local pela comunidade escolar.
Introdução/Objetivos: 1)sensibilizar para a problemática da poluição luminosa; 2)realizar auditoria à luz artificial
noturna que incide sobre Camarate, incluindo o impacto do eixo norte-sul e do aeroporto da Portela; 3)demonstrar
o efeito da poluição luminosa nas observações do céu noturno e construir mapas locais de poluição luminosa; 4)
testar o efeito da poluição luminosa sobre os seres vivos; 5)divulgar a investigação e apresentar plano de ação junto
da comunidade escolar, extraescolar e governantes locais.
Processos/Procedimentos e Produtos: 1) Levantamento de questões problema a investigar relacionados com a
poluição luminosa. 2) Familiarização com o portal Inspiring Science Education Project, no qual é desenvolvida a
metodologia “Inquiry-based Science Learning”. 3) Realização de auditoria aos equipamentos de iluminação exteriores.
4) Planeamento, execução e discussão de atividades laboratoriais e/ou de campo, para testar a influência da luz
artificial no desenvolvimento de plantas e animais. 5) Visita ao planetário da Gulbenkian. 6) Construção de leitores
de magnitude e espectroscópios. 7) Determinação do efeito da poluição luminosa na visibilidade das estrelas. 8)
Aplicação do Google Earth na construção de mapas locais de poluição luminosa. 9) Aplicação do Stellarium na
demonstração do efeito da poluição luminosa nas observações do céu noturno. 10) Divulgação da investigação à
comunidade educativa e responsáveis autárquicos.
Relevância Pedagógica: A Educação para o Desenvolvimento Sustentável nas escolas não constitui uma área
curricular definida, devendo ser abordada recorrendo à interdisciplinaridade, através do desenvolvimento de
projetos devidamente enquadrados no contexto escola-meio, promovendo uma visão integradora da Ciência,
interdependente e inter-relacionada com a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente. No âmbito da comemoração do
Ano Internacional da Luz (2015), é necessário haver uma consciencialização mundial sobre como é que as tecnologias
baseadas na luz promovem o desenvolvimento sustentável. A Escola Secundária de Camarate está integrada no TEIP,
sendo a rendibilização dos recursos, a capacidade de mobilizar parceiros e o trabalho em rede no âmbito social
contributos para a valorização da escola no meio.
Potencial de Execução: A temática da poluição luminosa apresenta uma mais-valia ao nível das articulação nos
conselhos de turma, constituindo um projeto interdisciplinar, integrando diferentes saberes, nomeadamente na
área das Ciências Físico-Químicas, Matemática, Ciências Naturais e Tecnologias da Informação e Comunicação.
Acompanhamento do projeto pelo Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO). Sensibilidade da Câmara Municipal
de Loures para questões energéticas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. AGOSTINHO DA SILVA
SINTRA

PROJETO

APP AEPAS QUIZ

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

BRUNO MARCELO AIRES COELHO

JOAQUIM TROVÃO, SARA GONÇALVES, CRISTINA CRESPO,
ROSA LUÍS, DINA FIGUEIREDO, ANA PIEDADE (Assistente
Operacional)

PARCEIROS
Sem parcerias a referir.

APP AEPAS QUIZ é uma aplicação para smartphone que consiste num jogo de perguntas de escolha múltipla sobre as
diversas disciplinas escolares do 3º ciclo. Será uma forma de estudo divertida e descontraída para os nossos alunos.
Introdução/Objetivos: Com “A ciência e tecnologia ao serviço de um mundo melhor” pretendemos ajudar o nosso
mundo, o nosso meio, a nossa escola, os nossos alunos. Com este projeto, vamos ajudar os alunos a estudar de
forma mais divertida e descontraída, respondendo a várias perguntas de conteúdos programáticos do 3º ciclo. Estas
perguntas estão inseridas em seis temas globais: Matemática; Português; História; Geografia; Ciências; Desporto
e Línguas Estrangeiras. O projeto consiste num jogo de perguntas com escolha múltipla, em que apenas uma das
respostas está correta. Sempre que o aluno responde corretamente, vai passando para o próximo nível, se o aluno
responde incorretamente, volta ao inicio do jogo. Cada pergunta, escolhida aleatoriamente, aborda conteúdos
programáticos do 3 ciclo, nas diferentes áreas de estudo.
Processos/Procedimentos e Produtos: Numa primeira fase, depois da divulgação do projeto por toda a comunidade
escolar, serão criados grupos de trabalho, constituídos por alunos, para os diferentes temas em estudo. Cada grupo
irá criar um banco de perguntas e respetivas respostas sobre a temática que está abordar. Todas essas perguntas
serão analisadas pelos docentes de cada área. Será criado um jogo em papel, com cartões de perguntas e com
quatro opções de resposta onde apenas uma está correta. Depois de todas as perguntas e respostas analisadas
devidamente e depois de ser construído o jogo em papel, haverá um desafio entre alunos para testar o grau de
dificuldade das perguntas e a funcionalidade do jogo. Numa última fase e como objetivo final, será criada uma
aplicação para smartphone com o referido jogo. Será também elaborado um concurso para a elaboração do logótipo
do projeto e da aplicação.
Relevância Pedagógica: Este projeto destaca-se pela grande relevância pedagógica na medida em que a sua
autonomia confere aos alunos uma grande responsabilidade e consciência critica. O facto de ser inovador, utilizar
metodologias ativas e autocorretor, cativa nos alunos uma maior responsabilidade pelas aprendizagens. O trabalho
colaborativo entre docentes do mesmo grupo disciplinar e grupos disciplinares diferentes também se verifica
concretização deste projeto. Haverá uma grande articulação entre os diferentes grupos disciplinares.
Potencial de Execução: Com este projeto pretendemos criar um banco de perguntas/respostas, sempre atualizada
com os conteúdos programáticos do 3º ciclo, não só para o presente ano letivo mas também para os próximos anos.
Pretendemos também que esta aplicação/jogo chegue até outros alunos e outros agrupamentos. Qualquer aluno e
qualquer escola vão gostar de usar o APP AEPAS QUIZ.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CLARA DE RESENDE
PORTO

PROJETO

MASSAS ALIMENTÍCIAS SABOROSAS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

VÍTOR FRANÇA SANTOS

VITOR FRANÇA, MARGARIDA BASTOS

PARCEIROS
Foi desenvolvida uma parceria com a FEUP (Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto), que permitiu
extrair asessências das cascas dos citrinos.
Os materiais e instalaçõesnecessários para a produção de
massas foram facultados pela Cerealis.

Desenvolvimento de massas com novos sabores.
Introdução/Objetivos: Extração da essência da casca de laranja. Preparação de
diferentes tipos de massa. Aproveitamento de resíduos alimentares (citrinos).
Processos/Procedimentos e Produtos: Produção da essência e preparação da massa.
Relevância Pedagógica: Aplicação prática de conceitos essências das disciplinas de
Biologia e Química.
Potencial de Execução: Alto.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GAIA NASCENTE
VILA NOVA DE GAIA

PROJETO

A QUÍMICA PELA MÚSICA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

LUCINDA FERNANDA MOREIRA DA SILVA CARDOSO

LUCINDA CARDOSO, RUI MELO, GEORGINA TEIXEIRA,
ISABEL RODRIGUES, JORGE MAGALHÃES, DULCE
CARIANO, FÁTIMA GARCIA

PARCEIROS
A.C.M.A. – Associação Cultural e Musical de Avintes:
Arranjo e adaptações da partitura da música que
acompanha o espetáculo “A Tabela Periódica pela Música”
e acompanhamento musical.
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica Adriano Correia de Oliveira (EBACO): Sensibilização
de pais e educandos para uma participação ativa na
APC (atividades com os pais no computador) sobre os
elementos químicos.
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: Proceder
ao acompanhamento científico do projeto, no respeitante
à área da química na qualidade de consultor; Apoio na
elaboração e no desenvolvimento de uma APC (atividades
com os pais no computador) sobre elementos químicos e
a música.

Pretende-se com este projeto, explorar a ligação da química com a música, tornando-a um motor potenciador da
aprendizagem de conteúdos curriculares multidisciplinares dos 8.º e 9.ºanos de escolaridade e elemento catalisador
na prevenção do abandono escolar, contribuindo deste modo para um mundo melhor. Serão criados, ao longo do
tempo, alguns instrumentos/ferramentas que irão fazer a ponte entre a química e a música.
Introdução/Objetivos: A instrumentalização de pontes entre a química e a música tem por objetivos: Motivar os
alunos para a conclusão da escolaridade com sucesso, aumentando as motivações e competências interdisciplinares
e interculturais; Motivar para a aprendizagem da Química; Promover a integração de diferentes saberes; Promover
uma cultura científica na comunidade educativa; Implementar e partilhar métodos inovadores para ensinar Química
e outras disciplinas; Desenvolver práticas de cooperação e colaboração entre professores e diversificar práticas de
avaliação e desenvolver competências digitais.
Processos/Procedimentos e Produtos: O primeiro instrumento a desenvolver será designado por “ A Tabela Periódica
pela Música”. Esta primeira atividade multidisciplinar será implementada durante o ano lectivo 2015-16. Os produtos
finais serão um espetáculo, baseado numa canção inglesa sobre a TP, ao som do can-can, uma apresentação da TP
usando a consola musical Makey Makey e 12 posters científicos sobre químicos-músicos. Será desenvolvido trabalho
experimental, para explorar as potencialidades da consola Makey Makey, de forma a criar uma melodia baseada na
TP. Serão mobilizadas as disciplinas de FQ, Música,Inglês, EV, História, Ciências e TIC, bem como associações culturais
locais, encarregados de educação e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Relevância Pedagógica: A música enquanto contexto familiar e afetivo, tem indiciado a ativação de processos
motivacionais intrínsecos, com vantagem para a aprendizagem, bem como de uma dimensão positiva no plano da
atitude face à disciplina de FQ e à escola.
Potencial de Execução: É possível iniciar o projeto de imediato e existe a possibilidade de lhe dar continuidade,
através da elaboração posterior, de mais instrumentos que estabeleçam a ponte entre a química e a música/dança,
como por exemplo: “ A ligação química pela música” ou “Ácidos e bases pela música”. Como custos iniciais, temos
aqueles decorrentes da aquisição da consola Makey Makey e da montagem do espetáculo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA MAIOR
VIANA DO CASTELO

PROJETO

RADÃO, HÓSPEDE INVISÍVEL E INDESEJADO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA LUÍSA DE CARVALHO ANTAS SEQUEIRA

CARMINDA COSTA, ROSA REGO, ANABELA FREITAS, ELSA
CARVALHO, MARINELA PASSOS, IOLANDA LIMA, ROSA
REGO, JOSÉ LIMA, ANA LUÍSA SEQUEIRA, JOSÉ EUSÉBIO,
ANTÓNIO PEREIRA

PARCEIROS
Departamento de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra e Instituto
Politécnico de Viana do Castelo. Decidiu-se estabelecer duas parcerias: numa primeira
fase da nossa investigação, com o Departamento de Radioatividade Natural da UC
e que consistia no empréstimo dos medidores de radão, na posterior interpretação
dos dados e na análise das diferentes amostras de águas subterrâneas e superficiais; a
outra, com o Departamento de Engenharia Civil e Ambiente do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo (IPVC), a quem confiaríamos a segunda parte do projeto.
Por se tratar de uma investigação pioneira na região, recebemos após o término da
1ª fase do Prémio Ilídio Pinho – Ciência na Escola, a solicitação por parte do IPVC
para o desenvolvimento também da primeira parte do projeto. A notoriedade do
Departamento de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra, dificultou a
decisão. Decidiu-se aceitar o desafio de em conjunto com o IPVC, a única instituição de
ensino superior na nossa cidade, iniciar um estudo pioneiro no concelho de Viana do
Castelo, promovendo o desenvolvimento de condições para uma vida mais saudável,
numa cidade que tem por lema “Viana, Cidade Saudável”. Assim sendo, estabeleceuse com esta instituição um trabalho colaborativo, no qual se incluiu a aquisição de
medidores. Em relação às amostras de água, convém salientar que todo o procedimento
de recolha de amostras foi cumprido, mas, devido à deteção de radão nas águas
ser novidade para o laboratório desta instituição e por ser um processo complexo e
moroso, os resultados ainda estão em curso de análise.
Tivemos ainda a colaboração fundamental do Dr. Dominique VanNuffelen, especializado
em risco nuclear, com vários estudos publicados sobre os riscos do radão na Bélgica,
França e Noruega, perito científico no Ministério Federal da Saúde e Ambiente em
Bruxelas, cientista conhecido internacionalmente devido ao seu trabalho nesta área.
Impossibilitado de se deslocar à nossa Escola, realizou uma videoconferência com as
turmas envolvidas, na qual esclareceu dúvidas colocadas pelos alunos.

Apesar do desconhecimento geral da população, a maior fonte de radiações são as naturais (rochas e solos). A
região da nossa escola é caracterizada, em termos geológicos, pela presença de rochas magmáticas plutónicas,
condicionando assim, os tipos de solos e águas que nos circundam. A presença de radioatividade natural associada a
este tipo de rochas, leva à consequente libertação de radão para o ar, causando implicações ambientais e que devem
ser alvo de preocupação de todos. Este projeto pretende ser uma investigação, simultaneamente uma iniciativa de
divulgação e sensibilização, não só da comunidade educativa, mas da população em geral, alertando–as para os
perigos da inalação de gases radioativos e promovendo algumas medidas para a minimização dessas radiações na
construção e nos edifícios já existentes.
Introdução/Objetivos: Viana do Castelo, que possui três formas de relevo: o vale do rio Lima que possui vales laterais
alargados, na confluência com os seus afluentes; três serras litorais com relevos em granito, separados por xistos;
e a plataforma litoral em contacto com o Atlântico. As características geológicas potenciam, por si só, a existência
de radioatividade. Neste caso, as principais fontes de radiação serão causadas por um gás radão, que ocorre nas
rochas, solos, ar e água e que surge por decaimento do urânio. O radão/descendentes radiogénicos introduzem-se
nos pulmões, ao longo da nossa vida, sempre que inalamos concentrações elevadas, incorrendo no risco de contrair
cancro do pulmão. Pretendemos que seja uma investigação sobre a quantidade de radão, efetuando medições
de radioatividade em amostras de água e ar e realizar uma comparação dos valores obtidos com os valores da
legislação própria. A investigação é também uma iniciativa de sensibilização da população.
Processos/Procedimentos e Produtos: Consiste na seleção de diferentes locais para se proceder a medições de radão,
realizando-se saídas de campo, no âmbito das disciplinas de Geografia, CN e FQ. Os alunos terão que caracterizar em
termos geológicos e ambientais, os locais de recolha dessas amostras. De seguida, será realizada uma monitorização
das amostras de água, nos laboratórios da escola, procedendo-se a um registo periódico e consequente análise
matemática. Alguns alunos irão efetuar medições de radão no ar nas suas residências. Os resultados obtidos serão
analisados e comparados com a legislação existente, e, se for caso disso, investigar com os nossos parceiros, formas de
mitigar a inalação de radão. O projeto será divulgado através de um blog, desenvolvido nas disciplinas de Português,
Inglês, Francês e TIC, no site da escola, no jornal e rádio regionais. Em Ed. Visual proceder-se-á à elaboração de um
modelo das principais vias de penetração do gás radão em habitações e medidas para minimizar a sua inalação.
Relevância Pedagógica: Este projeto possui relevância pedagógica uma vez que vai de encontro a alguns dos
conteúdos base do 7º ano da disciplina de Ciências Naturais, Físico e Química, Matemática, Geografia e Educação
para a Cidadania. Constitui assim, uma mais-valia para os alunos, pois permite-lhes consciencializarem-se para um
dos possíveis problemas ambientais regionais, desenvolver o espírito crítico, a criatividade, aplicar e aprofundar os
conceitos lecionados, desenvolver pesquisa e tratamento da informação, com vista a promover a sensibilização da
comunidade e melhoria da qualidade de vida.
Potencial de Execução: Por forma a concretizarmos o nosso projeto contaremos com as parcerias das instituições
locais e nacionais reconhecidas, através da divulgação e sensibilização da população, com vista à minimização do
impacto causado pelas radiações nas populações locais.

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 							
BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL
SANTANA
PROJETO

SUSTENTABILIZA-TE SANTANA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

LUÍS JUVENAL FERREIRA MENDES

LUÍS MENDES, MARCO SOUSA, FÁBIA GOMES, MARCO
MAGALHÃES, SÉRGIO ABREU, TERESA MENDONÇA,
PEDRO MENDONÇA, SÉRGIO ANTÓNIO NEVES LOUSADA,
DUARTE FERREIRA, ROGÉRIO RODRIGUES, SANDRA
ROCHA, MARIA INÊS ANDRADE

PARCEIROS
A principal parceria efetuada foi com o projeto “Candeeiros” desenvolvido pela professora Fábia Gomes no âmbito
da disciplina de Educação Tecnológica e Programa Ecoescolas da Escola B+S Padre Manuel Álvares. O grande mérito
desta parceria foi ter permitido oferecer à comunidade madeirense uma solução integrada que inclui produção e
utilização de energia de forma amiga do ambiente. Esta solução inclui uma bicicleta produtora de energia elétrica
(desenvolvida pelo projeto “Sustentabiliza-te Santana”, que alimenta soluções de iluminação de baixo custo, feitos
apartir de materiais simples como o cartão e utilizando lâmpadas LED (desenvolvido pelo projeto Candeeiros). É de
salientar que esta solução, além de amiga do ambiente, provou ser bastante económica.
Esta colaboração teve ainda importantes ganhos pedagógicos, pois permitiu que os alunos vivenciassem a
experiência de aprender de diversas formas, fazendo e aprendendo a fazer com colegas com um caldo cultural
diferente que, de outro modo, não teriam o prazer de conhecer. O intercâmbio gerado, sobretudo aquele que fica
e não é visível aos adultos (fica entre alunos) é a melhor herança que fica desta parceria. Por último, é de salientar
que desta parceira resultou uma exposição dinamizada por ambas as equipas no Museu da Eletricidade – Casa da
Luz da Madeira.
Foram feitas ainda mais três parcerias, que embora não tivessem a mesma importância para o desenrolar do projeto,
não podem deixar de ser salientadas:
- Faculdade de Engenharia e de Ciências Exatas da UMa: foi importante para obtermos o conhecimento necessário
para implementarmos a solução encontrada e fundamental para passarmos para os alunos os valores e dificuldades
de investigar.
- A2 Análises Químicas, permitiu-nos desenvolver uma outra solução complementar à bicicleta geradora de
energia, assente na produção e conversão de biogás, que não foi possível executar devido a um período de doença
relativamente longo do professor coordenador.
- Câmara Municipal de Santana: permitiu-nos transportar gratuitamente os alunos para a cerimónia de apresentação
final “Exposição Quebra-Luz”.

Num mundo, onde as alterações climáticas são uma realidade, o projeto sustentabiliza-Te Santana é uma resposta
inovadora na busca humana pela sustentabilidade do planeta. Move-nos a ideia de transformar as casas do nosso
concelho em domicílios energeticamente autossustentáveis através de soluções inovadoras, como: produzir
eletricidade apartir: de bicicletas estacionárias ou não; reaproveitamento da energia das águas da chuva ou do
biogás libertado pela decomposição resíduos orgânicos.
Introdução/Objetivos: O projeto tem por objetivo pugnar para que as habitações em Santana sejam cada vez mais
sustentáveis em termos energéticos. Já existe tecnologia ao nível da produção energia elétrica em pequena escala,
recorrendo a fontes renováveis, que quando instalada permite às habitações serem muito menos dependentes do
fornecimento de energia elétrica do exterior, podendo mesmo pontualmente serem elas próprias fornecedoras
de energia à rede. Assim, o projeto pretende: Desenvolver soluções de produção de energia elétrica a partir de
fontes de energia renováveis, tornando as soluções existentes mais acessíveis em termos económicos e desenvolver
novas formas de as reaproveitar. Sensibilizar a população local para a problemática da sustentabilidade energética
e demonstrar-lhe que a médio prazo casas autossustentáveis em termos energéticos são rentáveis.
Processos/Procedimentos e Produtos: Assim, o projeto propõe-se realizar cinco apostas fundamentais para
cumprir os seus objetivos: 1) Reaproveitar as águas da chuva dos telhados das casas para a produção de energia
elétrica in loco e para regas domésticas e lavagens; 2) Desenvolver programas de reaproveitamento da energia
gerada nas bicicletas estacionárias situadas quer nos jardins públicos e privados, quer nas bicicletas comuns; 3)
Aproveitar os resíduos orgânicos para produzir biogás, que posteriormente é convertido em energia elétrica; 4)
Desenvolver parcerias com as empresas que trabalham na área das energias fotovoltaicas e eólicas, com intuito de
compreendermos formas de tornar esta energia tão abundante no nosso concelho mais acessíveis aos cidadãos de
Santana; 5) Desenvolvimento de iniciativas junto da população local, como corridas de bicicletas, aulas de cycling
em jardins públicos ou espetáculos multimédia verdes no jardim municipal.
Relevância Pedagógica: Este projeto consubstancia um conjunto de apostas que permitirá aos nossos alunos
desenvolver competências em áreas tão relevantes para o seu futuro como: saber estar, saber fazer, saber comunicar
e à restante comunidade compreender de uma outra forma o trabalho dos cientistas e a sua aplicação prática na
melhoria das suas condições de vida, pe. descobrindo tecnologias que permitem poupanças em coisas concretas
na vida das pessoas como: fatura da luz e da água (objetivo deste projeto). Acreditamos que este projeto é uma
alavanca fundamental para o futuro dos alunos envolvidos. Eles terão a sua primeira grande experiência através
deste projeto, no ecossistema social que envolve a escola e no qual a escola cumpre a sua missão, sendo verdadeiros
atores sociais no contexto onde se inserem, protagonistas de novas respostas a problemas comuns que enfrentamos
enquanto sociedade, de onde se destaca a sustentabilidade energética.
Potencial de Execução: Os estudos pre-eliminares que fizemos deixa-nos antever um futuro risonho para o projeto.
Todas as soluções a desenvolver são complementares entre si, o que, aumenta de forma decisiva as possibilidades de
sucesso no cumprimento do objetivo principal do nosso projeto: desenvolver formas de produção elétrica a partir
de fontes de energia renováveis, rumo à sustentabilidade energética nas habitações do nosso concelho, ajudando
deste modo, famílias, economia e ambiente.

