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COLÉGIO LUSO-FRANCÊS
PORTO

PROJETO

ECOFILT - CRIAÇÃO DE UM FILTRO PARA REMOÇÃO DE
MICROFIBRAS EM MÁQUINAS DE LAVAR DOMÉSTICAS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

RITA ROCHA

RITA ROCHA

CLASSIFICAÇÃO
1º LUGAR - 5º ESCALÃO

PARCEIROS
Fibrenamics - plataforma de Investigação e
Desenvolvimento da Universidade do Minho: teste
do comportamento de fluidos e de fibras têxeis;
prototipagem de filtro por técnica de não tecidos
e de eletrospinning.

Pretende-se desenvolver um filtro para remoção de microfibras em máquinas de lavar domésticas, fração maioritária
dos microplásticos libertados a cada lavagem e que atinge os oceanos por incapacidade de retenção em ETAR. A
sua elevada estabilidade não permite a remoção por qualquer processo químico pelo que for aplicados processos
físicos na separação das microfibras libertadas pelo processo de lavagem antes da saída de água da máquina para o
esgoto doméstico. O ECOFilt pretende afirmar-se como um produto inteiramente inovador, economicamente viável
e ambientalmente sustentável. A linha da costa portuguesa é muito vulnerável à acumulação de resíduos plásticos
pelo que a redução do problema na fonte assume particular relevância.
Introdução/Objetivos: Microplástico é todo o resíduo plástico com dimensão inferior a 5mm. As propriedades que
tornam o plástico tão útil são as causas que o tornam, simultaneamente, um potencial poluente ambiental. Constitui
atualmente 75% do lixo marinho. Possuem grande capacidade de dispersão, devido à baixa densidade e elevada
capacidade de flutuação, elevada degradabilidade fotoquímica, induzindo a sua fragmentação e inserção na cadeia
alimentar marinha, elevada capacidade de adsorção de poluentes orgânicos persistentes sendo substrato e vetor de
espécies invasoras. Num estudo de caracterização de resíduos plásticos nas praias do Porto (2014) os microplásticos
representaram 85% da amostra, contribuindo as fibras com 62% do total analisado. Com este projeto pretende-se
desenvolver um sistema de retenção de microfibras para máqunas de lavar domésticas.
Processos/Procedimentos e Produtos: O sistema de filtragem recorrerá a separação distribuída e a filtração seletiva.
No primeiro o fluído é separado dos microplásticos, de acordo com a distribuição de partículas na área de secção
do caudal. Dois tubos concêntricos verticais com diferentes raios permitem o atravessamento do fluído, também de
baixo para cima, junto às paredes do tubo sem resistência. Devido aos efeitos combinados da gravidade, do efeito de
Magnus e da tensão laminar, as microfibras vão tender a deslocar-se para o centro do tubo e uma grande parte será
direcionada para um filtro, com um caudal reduzido. O filtro terá que ser resistente e simutaneamente económico,
tendo que ser equacionada a viabilidade da sua limpeza ou substituição a cada lavagem. O seu fabrico inspirar-se-á
na técnica de eletrospinning. Será igualmente testado um refinamento da filtração, repetindo os processos várias
vezes, por forma a aumentar o rendimento do sistema.
Relevância Pedagógica: O Colégio adota desde 2006 o modelo de ensino e aprendizagem Problem-based Learning
(PBL), o qual se insere nos paradigmas de aprendizagem ativa, dialógica, inerdisciplinar e construtivista. Desta
forma, criou a disciplina de Metodologias de Investigação em Projeto na qual o professor tutor, os alunos e os
orientadores externos se envolvem num percurso investigativo, percorrendo todas as etapas de projeto, desde a
revisão bibliográfica, ao desenho da metodologia – recorrendo a trabalho laboratorial experimental e a trabalho
de campo, à análise de dados e à reflexão crítica das descobertas para a Ciência. Identificam-se cinco valências:
Trabalho colaborativo interdisciplinar; Contacto com investigadores, equipamentos e técnicas de investigação;
Problematização e questionamento; Existência de Professor tutor; Pluralismo metodológico.
Potencial de Execução: O desenvolvimento de um filtro que internalize um custo ambiental concreto poderá gerar
uma vantagem competitiva no mercado das máquinas de lavar domésticas, orientando metas e objetivos para os
standards da Green Economy. Depois da fase de testagem e prototipagem, serão estabelecidos contactos com a
indústria do setor, por forma a avaliar a viabilidade de incorporação do filtro em máquinas de lavar domésticas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM
PORTALEGRE

PROJETO

MYM – EU CONSIGO!

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

LAURA MARIA PARRA CHAGAS

ADRIANA CAMPOS, ANDRÉ MAIA, ANTÓNIO TRAGUIL,
AURÉLIA SENA, CARLA BONACHO, CLÁUDIA CHORINCA,
CLÁUDIA PEDREIRA, FÁTIMA JACINTO, JOÃO MOURATO,
JOAQUIM ELIAS, LAURA CHAGAS, MARIA JOÃO BRAZ,
MARIA JOÃO GOMES, PAULO MATOS, PAULO MOTA,
PAULO PÁSCOA, ROSA CARRILHO, SÉFORA SILVA, TERESA
SEMEDO

CLASSIFICAÇÃO
2º LUGAR - 5º ESCALÃO

PARCEIROS
CRTICEE de Portalegre,
Conservatório do Nordeste Alentejano,
Banda Euterpe de Portalegre,
Departamento de Educação Especial, Expressões e
Informática do Agrupamento de Escolas do Bonfim.

Os alunos com necessidades educativas especiais, quando solicitados para a execução de uma tarefa, começam,
muitas vezes, por dizer eu não consigo. Assim, surge parte do nome deste projeto, “Eu consigo!” de forma a
motivar todos os alunos e demonstrando que adaptando as tarefas às necessidades educativas de cada um, todos
conseguem!
Introdução/Objetivos: Este projeto tem como principal objetivo a construção de um kit de música acessível a
todos os alunos com necessidades educativas especiais. Dada a diversidade de características dos alunos, foram
incluídos em cinco grupos específicos, tendo cada um deles objetivos distintos: Curso Vocacional– desenvolvimento
do software. Currículo Especifico Individual– descodificação das pautas musicais para as respetivas notas, cores,
algarismos, ColorADD, braile e símbolos ARASAAC. Estes alunos também serão utilizadores do produto final.
Unidade de Multideficiência– serão uns dos utilizadores finais do projeto. Curso Profissional de Técnico de Design
Gráfico– Responsáveis pelo design gráfico do projeto e desenvolvimento do manual de utilização do produto final.
Curso Profissional de Técnico de Desenho Digital 3D– Responsáveis pelo desenvolvimento do hardware. Inclui o
desenho digital, modelação tridimensional e impressão 3D de todas as peças.
Processos/Procedimentos e Produtos: 1ª etapa – escolha das músicas; 2ª etapa – descodificação das pautas musicais
para um código de notas musicais, cores, ColorADD, braile e algarismos; 3ª etapa – desenvolvimento de vários
programas com as notas musicais e diferentes instrumentos; 4ª etapa – desenvolvimento do hardware que servirá
de interface entre o utilizador e o makey makey. Construção de vários tipos de teclados musicais com diversos
tipos de materiais. Inicialmente os teclados serão desenhados e modelados tridimensionalmente e posteriormente
impressos a 3 D ou construídos com vários materiais reciclados. Durante esta etapa será também desenvolvida a
“imagem” do produto; 5ª etapa – testes de software e hardware; 6ª etapa – elaboração do manual de utilização do
produto final. 7ª etapa – utilização do produto final pelos alunos de Currículo Especifico Individual e pelos alunos
da Unidade de Multideficiência.
Relevância Pedagógica: Os alunos do Curso Vocacional são alunos com alguns problemas de comportamento e
baixa autoestima. Com este projeto pretendemos promover a autoestima destes alunos, bem como atenuar os seus
problemas comportamentais. Com os alunos dos cursos profissionais pretendemos desenvolver competências ao
nível das disciplinas técnicas dos cursos. Com os alunos de CEI pretendemos fomentar a sua autoestima e confiança,
bem como aumentar as capacidades de concentração e memorização. Transversal a todos os alunos envolvidos no
projeto está a inclusão, envolvendo no projeto alunos com necessidades educativas especiais. Neste projeto serão
trabalhos conteúdos das disciplinas de TIC, música, educação especial e disciplinas técnicas dos cursos profissionais.
Transversal a todas as disciplinas: estimular a autoestima, promover a confiança, aumentar a capacidade de
memorização e concentração, promover a autonomia e aquisição de novas competências pessoais, sociais, culturais
e emocionais.
Potencial de Execução: Fará parte do produto final deste projeto, os programas com diferentes instrumentos
musicais, embalagem para o Makey Makey, diferentes tipos de teclados (acessíveis a diferentes necessidades dos
alunos), lista de músicas codificadas para diferentes tipos de necessidades, manual de utilização e embalagem do
produto final. Este produto ficará preparado para ser utilizado por qualquer pessoa, por isso, poderá ser cedido, a
outras escolas ou instituições que dele necessitem.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA

PROJETO

DETEÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS COM
RADAR METEOROLÓGICO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA GRAZIELA AMARO

MARIA GRAZIELA AMARO

CLASSIFICAÇÃO
3º LUGAR - 5º ESCALÃO

PARCEIROS
Arouca Geopark, mediou os contatos entre o Instituto Português do Mar e da
Atmosfera e o grupo que desenvolveu o projeto; organizou a saída de campo ao radar
meteorológio de Arouca e acompanho-nos na visita ao IPMA.
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) forneceu as imagens do radar relativas
ao dia do incêndio, receberam-nos nas suas instalações em Lisboa, onde nos explicaram
pormenorizadamente o funcionamento do radar meteorológico e a técnica de análise
das imagens, mostraram-nos a sala de receção e processamento da informação do
Radar e o “coração do IPMA”, a sala onde são feitas as previsões meteorológicas para
fins civis e aeronáuticos, assim, verificamos in loco importância do tratamento dos
dados obtidos pelo radar meteorológico. Agradecemos a engenheiros Sérgio Barbosa
e aos meteorologistas Paulo Narciso e Paulo Pinto, as preciosas informações prestadas
e a disponibilidade mostrada para o esclarecimento de dúvidas.
Bombeiros Voluntários de Arouca, forneceu-nos o relatório com as informações
relativas ao incêndio do Vale do Paiva.
Câmara Municipal de Arouca, emprestou o autocarro para que pudéssemos visitar o
radar meteorológico. Utilizamos o programa SIGA (Sistema de Informação Geográfica
de Arouca), presente na página oficial da Câmara para calcular a distância entre o Radar
Meteorológico e o local do incêndio.

Os radares meteorológicos foram concebidos para a deteção e acompanhamento de fenómenos meteorológicos,
no entanto tem a capacidade de detetar e monitorar “alvos não meteorológicos”, tais como os incêndios, que foram
o objeto de estudo deste projeto.
Introdução/Objetivos: A eficiência do combate aos incêndios está diretamente ligada a eficácia e rapidez na
deteção e localização dos mesmos, minimizando sensivelmente seus danos. Com os avanços tecnológicos, os
radares meteorológicos, concebidos com fins específicos de monitorar precipitação, passaram a contar com alta
sensibilidade, permitindo a deteção de outras partículas, como as produzidas pela combustão de matéria orgânica,
num incêndio florestal. O objetivo deste trabalho consiste em comprovar a capacidade do radar meteorológico de
Arouca na deteção de plumas de incêndios.
Processos/Procedimentos e Produtos: O princípio básico da identificação de incêndios com radar meteorológico,
em que o presente projeto se fundamenta, assenta na deteção das respetivas plumas com recurso ao campo da
refletividade, especificamente, ao expresso nas imagens obtidas pelo Radar Meteorológico de Arouca.
Relevância Pedagógica: Este estudo permite que os alunos percepcionem a importância do radar meteorológico,
como um poderoso instrumento científico de teledeteção; apliquem de forma integrada conceitos abordados na
disciplina de física e reconheçam a importância da ciência, na resolução de problemas quotidianos.
Potencial de Execução: O projeto foi concebido na convicção de que um conhecimento mais aprofundado
deste tema venha a constituir uma mais-valia na estratégia de combate a incêndios, contribuirá, também, para a
rentabilização do investimento, dando utilidade a dados recolhidos, numa época em que não ocorre precipitação.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
BRAGA

PROJETO

CARBONCYCLER: THE ALGAE BASED CO2 CAPTURING SYSTEM

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOÃO PAULO DE CARVALHO VIEIRA

GEORGINA RODRIGUES, MARGARIDA TEIXEIRA,
EDUARDO FALCÃO, MARIA DA GUIA TAVARES, CIDÁLIA
FREITAS, JÚLIO BIGAS, PAULO SOUSA

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 5º ESCALÃO

PARCEIROS
Departamento de Biologia da Universidade do Minho e com a empresa Plexicril que
nos ajudou a construir e desenvolver o protótipo do nosso Bioreator. Os docentes
investigadores com quem contactámos foram uma ajuda preciosa na realização
do trabalho. Em primeiro lugar, deve-se a eles grande parte dos esclarecimentos de
natureza Biológica e Química bem como o acesso a algumas ferramentas, softwares,
bases de dados e sobretudo Algarios. De forma a conservar o rigor científico da nossa
investigação, foi necessária bastante preparação ao nível teórico para que pudéssemos
preparação teórica necessária para realizar o esclarecimentos, dicas e conselhos que
os professores destas instituições partilharam connosco foram cruciais quer para o
correto desenvolvimento do trabalho.
Para além disso, contámos também com ajudas externas no âmbito do desenvolvimento
e obtenção dos químicos para o meio de cultura e de reposição. Tivemos contacto
com investigadores da área mais especificamente do INL que estudam e trabalham
com Clorella. Por correio eletrónico, partilhámos dados, discutimos ideias e deram-nos
sugestões que se revelaram preciosas para a aquisição de dados.
Por fim, é importante também referir a colaboração de outras pessoas exteriores
ao projeto nomeadamente o Eduardo Falcão, mestre em Química que ajudou à
compreensão da analise química do trabalho.

Este projeto consiste na criação de um dispositivo com a função de capturar C02 e expelir 02 com objetivo de
diminuir a pegada de carbono. Este processo será realizado por microalgas,Chlorella Vulgaris e Spirulina, num sistema
autónomo e especialmente desenhado para o crescimento e desenvolvimento otimizado de ambas as espécies. O
sistema será depois miniaturizado para que possa ser usado em nossas casas permitindo a cada um fazer a retenção
de carbono e produzir, ao mesmo tempo, um “superalimento”.
Introdução/Objetivos: Com objetivo de controlar as emissões de CO2 mundiais, criaram-se taxas para moderar
a sua produção. Seguindo o protocolo de Quioto, temos como objetivo reduzi-las começando por casa. Através
deste projeto será possível alcançar uma redução significativa da percentagem de CO2 na atmosfera através de
um processo limpo e vantajoso, não só em termos ambientais (visto que é dada a libertação de O2),mas também
em termos nutricionais, pois ambas as espécies são consideradas “Super Alimentos”. Se cada pessoa em Portugal
conseguir reter 1 kg/ano de CO2 teremos uma redução de 10.000.000 Kg a menos na nossa atmosfera. Isto constitui
só por si enorme potencial económico ao país pelo facto de reduzirmos a nossa taxa nacional de carbono.
Processos/Procedimentos e Produtos: Serão criados pequenos tanques nos quais se irão testar condições otimizadas
para o crescimento e multiplicação das algas. A ideia é testar diversos procedimentos (variando temperatura,
química, Ph, etc) até ser atingido o mais eficiente e o mais eficaz. Iremos utilizar preferencialmente a energia solar
que fornecerá eletricidade a uma bomba, mantendo a água a circular e permitindo as trocas gasosas e a exposição
das algas à luz solar. O produto final é a redução da quantidade de CO2 atmosférico, a libertação de O2 e a produção
um excelente suplemento nutricional.
Relevância Pedagógica: O projeto permitirá, durante o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de capacidades e
competências nas áreas da engenharia, da química, eletrónica e biologia. Seria também uma forma de sensibilizar
os alunos no que toca a um dos maiores problemas da nossa geração: a poluição.
Potencial de Execução: O produto final é um sistema de baixo custo e concebido para uso doméstico. A ideia é
termos o sistema em casa em produção contínua. Será no fundo como ter uma “árvore” na varanda. O seu potencial
de execução estará assegurado pois pretendemos que o sistema seja replicável em cada casa. Para além disso o
produto final (Chlorella Vulgaris e Spirulina) é um extraordinário “superalimento” que pode ser usado na nossa
alimentação diária e possivelmente pode ser usado pela indústria alimentar.

EPTOLIVA - ESCOLA PROFISSIONAL
OLIVEIRA DO HOSPITAL, TÁBUA E ARGANIL

PROJETO

MEAT NO MEAT

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

HONORATA DOS SANTOS COSTA PEREIRA

HONORATA DOS SANTOS COSTA PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO
MENCÃO HONROSA - 5º ESCALÃO

PARCEIROS
UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Departamento de Química):
Análise e discussão das características físico-quimicas de
ovelha bordaleira.
UNIVERSIDADE DO PORTO (micrBIO): Transferência de
conhecimento e cedência de protocolos experimentais,
nomeadamente os testes antimicrobianos.
BIOCANT (Centro de Ciência Júnior): Transferência de
conhecimento, nomeadamente análise e discussão do
uso das ciprozinas 1,2 e 3 na coagulação do leite.
Farmácia Miranda: Cedência da lactase.
ESTGOH: Cedência do Laboratório de Química Ambiental.
BLC3: Análise e discussão dos resultados experimentais.
GESTENTREPENEUR: Criação do modelo de negócio para
apresentação no Concurso Municipal de Ideias da Tábua.
MUNICÍPIO DE TÁBUA: Divulgação dos projetos.
.

A dieta vegetariana tem ganho cada vez mais adeptos em todo o mundo. Diz-se que é a chave para uma vida
saudável. Algumas organizações que trabalham em prol dos direitos dos animais são estritamente contra o consumo
de carne e peixe. Mas, alguma vez refletiu se as refeições vegetarianas seriam completas a nível nutricional? Será que
conseguem preencher todas as necessidades nutricionais do organismo? O projeto “Meat no Meat vem dar resposta
a estas questões….Parece carne, sabe a carne mas não é sequer carne. Com “ Meat no Meat nada é o que parece.
Todos os produtos são feitos a partir de leguminosas e cereais característicos da flora autóctone.
Introdução/Objetivos: Pese embora a dieta vegetariana proporcione muitos dos nutrientes essenciais, há
determinados nutrientes que apenas se podem obter a partir da carne ou do peixe. A dieta vegetariana tem
um teor reduzido de proteína, cálcio, vitamina B12, ferro e zinco. A carne é considerada a principal fonte destes
micronutrientes. O leite, o queijo e o iogurte são excelentes fontes de cálcio.Por outro lado, o soro de leite é
subproduto do fabrico do queijo, com um elevado teor de matéria orgânica, constituindo por isso, um problema
ambiental quando libertado como efluente. As proteínas do soro do leite, são proteínas de elevado valor biológico,
contendo alto teor de aminoácidos essenciais, de cálcio e de peptídeos. Assim, o presente projeto objetiva associar
as leguminosas, com os cereais, característicos da região e as proteínas e vitaminas do soro de leite, para desenvolver
um produto de base proteica (tipo seitan) que possa substituir a carne em dietas vegetarianas.
Processos/Procedimentos e Produtos: De acordo com os objetivos delineados perspetivam-se as atividades
seguintes: Levantamento das leguminosas e cereais característicos da região; análises físico-químicas das leguminosas
e cereais; obtenção da “farinha de leguminosas”; extração do glúten da farinha de cereais; estudo das propriedades
do soro de leite; isolamento das proteínas do soro de leite; obtenção do produto final (proteína);desenvolvimento de
receitas e produtos com a proteína obtida, (croquetes, empadas, rissóis); avaliação das propriedades organoléticas
dos produtos obtidos.
Relevância Pedagógica: Tornar os nossos alunos membros ativos da sociedade é, para nós professores, um dos
maiores desafios! O projeto “Meat no Meat” foi desenhado para valorizar os alunos, enquanto membros participativos
de uma sociedade. Ambiciona a promoção de cidadãos detentores de literacia científica, capazes de compreender
o mundo em que vivemos, antecipando problemas e perspetivando soluções. Assim, numa visão transdisciplinar, o
que se pretende é uma articulação entre as diferentes disciplinas que compõem o currículo nacional dos diferentes
cursos, alcançar a unificação do saber na valorização dos produtos locais, tendo em vista o desenvolvimento do
espírito empreendedor, criando oportunidades para todos.
Potencial de Execução: Até ao momento foram estabelecidas as parcerias. Os alunos envolvidos já iniciaram a
pesquisa bibliográfica e o levantamento das leguminosas e cereais característicos da região. A nível científico já
foram definidos os protocolos experimentais a serem desenvolvidos em coordenação com as entidades parceiras.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA

PROJETO

CASCAS DE BANANA NA LIMPEZA DE ÁGUAS
COM CORANTES ORGÂNICOS CATIÓNICOS

PROFESSOR COORDENADOR
MARIA MARGARIDA RODRIGUES CASTILHO SOARES
DUARTE

PROFESSORES COLABORADORES
MARIA MARGARIDA RODRIGUES CASTILHO SOARES
DUARTE

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 5º ESCALÃO

PARCEIROS
A empresa Envambien, advanced environmental
management, emitiu um parecer técnico muito favorável
acerca da viabilidade da aplicação deste projeto à escala
industrial, tanto na limpeza de águas com corantes
catiónicos como na redução da concentração de níquel
nos efluentes.
A parceria com a FCT NOVA, na pessoa do professor
doutor João Sotomayor, teve um papel muito importante
na realização dos testes de espetrofotometria, do visível
e ultravioleta, que permitiram verificar a eficácia da
biomassa de casca de banana como adsorvente.

Algumas atividades industriais como o fabrico de tecidos, tintas, papéis e plásticos produzem grandes volumes de
efluentes contaminados com corantes orgânicos. Esses efluentes devem ser devidamente tratados para poderem
ser despejados na rede de esgoto. Mostraremos que um resíduo natural como a casca da banana pode ser utilizado
para tratar águas contaminadas com corantes orgânicos.
Introdução/Objetivos: Objetivo: Utilizar a casca de banana, resíduo doméstico sem valor, na limpeza de água
coradas. O processo que pretendemos investigar é baseado no fenómeno da adsorção. Normalmente é utilizado
o carvão ativado na limpeza destas águas. São necessárias quantidades enormes de carvão encarecendo muito o
processo. Anualmente geram-se centenas de toneladas de cascas de banana que são consideradas resíduos sem
aproveitamento. Mostraremos que um resíduo natural como a casca da banana pode ser utilizado para tratar águas
contaminadas com corantes orgânicos. A casca de banana quando seca é quebradiça e insolúvel em água, condições
ideais de um bom adsorvente que nos levaram a preparar esta pesquisa. Com a ajuda da família, amigos e colegas
da escola, teremos que recolher e tratar uma grande quantidade de bananas. Faremos parcerias com as escolas do
concelho e com os jardins-de-infância, através de contacto co a Câmara Municipal e com a Junta de freguesia.
Processos/Procedimentos e Produtos: Preparação do “pó de banana micronizado” A casca deverá ficar com
partículas de diâmetro semelhante e muito pequeno. Diminuindo o tamanho das partículas estamos a aumentar
a possibilidade de ocorrerem interações entre as superfícies da casca de banana e do corante orgânico. Estudo da
adsorção Colocar uma certa quantidade de “pó de banana micronizado”numa bureta. Colocar um erlenmeyer por
baixo. Deitar na bureta uma solução de concentração conhecida de azul de metileno. Abrir a torneira e recolher o
produto. Aperfeiçoar o estudo repetindo a experiência com várias cocentrações de azul de metileno e com várias
gramagens de casca de banana. Conclusão Na estrutura de um corante catiónico, como o azul de metileno, observase o enxofre carregado positivamente. Estudos realizados mostram que a casca de banana apresenta, a pH próximo
de 7, grupos orgânicos carregados negativamente. Assim, é provável a atração eletrostática entre as duas superfícies,
potenciando o processo de adsorção.
Relevância Pedagógica: Pretendemos provar que a casca de banana pode ser utilizada como adsorvente de
corantes orgânicos catiónicos, dando uma utilização importante a um resíduo sem qualquer valor comercial.
Quando estivermos na posse dos resultados experimentais, pretendemos pôr em prática este processo, numa
escala industrial. Queremos contribuir para um consciente descarte de efluentes na Natureza, não prejudicando o
Mundo em que vivemos. Este projeto abarca uma grande parte dos conteúdos do 12º ano que são considerados
essenciais para o prosseguimento de estudos ao nível universitário. Sendo um trabalho experimental feito em grupo,
desenvolve a autonomia e o respeito pelos outros assim como o interesse pela Ciência.
Potencial de Execução: Este projeto requer bastante domínio de alguns conteúdos importantes da Química teórica
e experimental embora se traduza numa ideia relativamente simples. Pensamos que terá grande adesão da parte
das indústrias cujos efluentes são coloridos. Tentaremos aplicar este projeto a nível industrial.

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA
ÁGUEDA

PROJETO

PALMILHAS PARA OS DIAS FRIOS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOÃO MANUEL DA CRUZ CERA

JOÃO MANUEL DA CRUZ CERA

PARCEIROS
Centro de Saúde de Águeda – ajuda técnica essencial para
o projeto nomeadamente ajuda na pesquisa relacionada
com a componente de saúde (temperaturas adequadas e
matérias), para além de ajuda na realização de testes aos
protótipos.
Estamos em conversação com empresas de calçado e de
fabrico de palmilhas, para uma futura produção a nível
industrial.

Pretende-se implementar um dispositivo em forma de palmilha para sapatos capaz de
produzir calor para aquecimento dos pés nos dias mais frios.
Introdução/Objetivos: Todos já experimentamos o desconforto de andar com os
pés gelados naqueles dias mais frios. Com este projeto pretende-se implementar um
dispositivo, que será colocado na palmilha do sapato, e que nos permitirá aquecer os
pés quando estes teimam em permanecer frios. Julgamos tratar-se de um produto
bastante útil e que poderá ter uma grande procura por parte da população em geral.
Processos/Procedimentos e Produtos: Para iniciar a construção deste dispositivo
iremos consultar empresas relacionadas com fabrico de calçado por forma a termos
uma noção mais clara de todo o processo. Iremos usar resistências de aquecimento que
possam ser alimentadas por baterias de forma a produzirem calor para aquecimento
dos pés. O sistema será controlado por um microcontrolador e um módulo Bluetooth
de forma que o utilizador o possa regular através de uma aplicação desenvolvida para
o seu telemóvel.
Relevância Pedagógica: Com este projeto os alunos podem tomar conhecimento dos
processos inerentes à indústria do calçado, a disciplina de física permitirá compreender
noções relacionadas com produção e transferências de calor estando a matemática
sempre presente nos diversos cálculos e medições. A biologia, a eletrónica e a
informática são também disciplinas envolvidas.
Potencial de Execução: O potencial de execução é enorme uma vez que todos os
materiais se encontram disponíveis no mercado e pelo facto de já terem sido produzidos
dispositivos semelhantes para outras aplicações.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA

PROJETO

KIT AMBIENTAL - EKOTREE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA DO ROSÁRIO CRUZEIRO MARQUES
DOS SANTOS

ROSÁRIO SANTOS, SAMUEL PEREIRA, FILIPA VIDAL, JOSÉ
FREITAS, JOAQUIM MATOS

PARCEIROS
CÃMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - Principal parceira, que abraçou o projeto desde o início com entusiamo, pretende
intermediar com as empresas consideradas as indicadas para a fabricação do Kit na versão educacional/ambiental e
de decoração. Foi a CME, através do seu assessor ao Gab. Ap. Vereação, Dr. Hilário Matos, que agendou reunião com a
Science4you, realizada na ESE com a presença da Dra. Maria João Rodrigues, Vice-Manager da empresa. A autarquia
pretende que a Ekotree de grandes dimensões possa vir a ser construída em Estarreja, executada e instalada pelos
alunos da ESE. Encontra-se recetiva ao apoio no registo da marca “Ekotree” através da Incubadora de Empresas
Estarreja. Apoiou todas as fases de execução do projeto e contribuiu para que se criassem as condições necessárias
para a divulgação pública do projeto, ao nível local e nacional. Apoiou a deslocação do grupo afeto ao projeto em
concurso à MOSTRA DE PROJETOS DO PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO na Mostra Final em Pinhal Novo.
UNIVERSIDADEDE AVEIRO – A Dra. Paula Oliveira e a Dra. Ana Ramos, ligadas ao projeto PMATE – À VOLTA DA
ENERGIA conjuntamente com Eng.º Valter Filipe Miranda Castelão da Silva, professor adjunto na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Águeda, disponibilizaram assessoria técnica no desenvolvimento do projeto.
ESCOLA SUPERIOR AVEIRO NORTE - Contacto estabelecido presencialmente com Dra. Silvina Félix, diretora de curso
do Curso em Tecnologia e Design de Produto. Manifestou interesse na nossa proposta de impressão em 3D da
EKOTREE.
EMPRESA OPENPLUS, Lda., Energy Systems (líder no mercado nacional nas grandes instalações de solar térmico
sediada no Eco Parque de Estarreja) - Várias reuniões foram realizadas na empresa com o Eng.º Antonelo Pinheiro,
com a presença de alunos e professores. Disponibilizou assessoria técnica, informações e indicações específicas
muito relevantes, oferecendo à Escola o painel solar, bateria solar, cabos de interligação entre a bateria e o painel.
SCIENCE4YOU – Através da Dra. Maria João Rodrigues, Vice-Manager em representação da Empresa, que em Lisboa
apresentou a nossa ideia à administração, o projeto teve um acolhimento favorável, pretendendo conhecer em
pormenor o protótipo para delinearem a melhor forma de comercialização.
CYTIPHONE – Nesta empresa de material informático, de Espinho, foi o Sr. José Manuel, gerente da empresa, quem
garantiu o apoio na compra e troca de material específico e acessórios opcionais de carregamento, que utilizámos
na Ekotree.

EKOTREE - uma árvore autossustentável, capaz de oferecer acesso à Internet através do wireless e gerar energia
elétrica que permita carregar smartphones, portáteis, tablets, entre outros equipamentos, podendo ser aproveitada
para sistema de iluminação.
Introdução/Objetivos: - Analisar a problemática, os riscos e as incertezas que envolvem os impactos ambientais
associados ao uso de energia. - Promover o desenvolvimento de soluções inovadoras visando a aplicação prática
do conceito adstrito e compaginável com o desenvolvimento sustentável. - Promover a interdisciplinaridade
no processo de ensino/aprendizagem como proposta de uma nova forma de trabalhar o conhecimento entre
alunos de diferentes áreas de saber técnico ao nível dos seguintes Cursos Profissionais: Técnico de Produção em
Metalomecânica; Técnico de Programação; Técnico de Gestão. - Consciencializar crianças e jovens para a importância
da preservação ambiental e sustentabilidade do planeta através da montagem de um KIT Ambiental/Educacional.
Processos/Procedimentos e Produtos: O protótipo foi objeto de construção de esboços e desenhos para definir
o seu dimensionamento e posteriormente foi construído nas oficinas de Mecânica (fases: Traçagem mecânica;
Corte e aperfeiçoamento; Furação; Montagem do conjunto; Ensaios técnicos) da Escola Secundária de Estarreja,
com o envolvimento de alunos de várias áreas do saber profissional. Através dos softweres que a escola utiliza
no ensino profissional, designadamente o CAD e SOLIDWORKS na representação 2D e 3D, os alunos conceberam
um desenho/modelo de uma árvore com personalidade forte, tornando-se única em beleza e funcionalidade. Os
alunos desenvolveram estudo laboratorial orientado ao nível das energias renováveis, mais concretamente a nível
da energia solar fotovoltaica, a destacar sistemas de microgeração, minigeração e sistemas isolados. Foi analisado a
evolução e o peso das fontes renováveis no consumo, versus poupança de energia elétrica na fatura individual das
famílias. Através do processo Business Model Canvas, ferramenta de planeamento estratégico, os alunos envolvidos
no projeto desenvolveram e esboçaram um possível modelo de negócio para a árvore autossustentável.
Relevância Pedagógica: Promover o empreendedorismo em ambiente escolar; Mobilizar e promover a comunidade
educativa para assuntos ligados à conservação da natureza, biodiversidade e energias renováveis; Incentivar o
trabalho experimental/oficinal na educação interligando a ciência tecnológica com a ciência económica de forma
a proporcionador um ambiente educativo característico de um ensino de excelência; Capacitar e prosseguir o
cumprimento da Missão confiada à Escola. Ao colocarmos o projeto em prática pudemos perceber e concordar
com o exposto na Carta da Terra cuja declaração de princípios éticos e de valores fundamentais emergem para a
construção de uma sociedade global de responsabilidade compartilhada que nos desafia a encontrar soluções eco
sustentáveis. O projeto, planeado e construído num ambiente investigativo baseado no processo de reflexão-ação
foi catalisador, pois desta forma os alunos conseguiram aprender a construir argumentos persuasivos a partir de
evidências e a reconhecer que o conhecimento científico está em evolução permanente.
Potencial de Execução: Sabendo, que hoje em dia as energias renováveis constituem em Portugal um motor do
desenvolvimento económico, ambiental, social e tecnológico, pode este projeto do Kit ambiental aliado à construção
e implementação de uma EKOTREE de grandes dimensões no parque/jardim Antuã (por força do OPJ), outra na
sede do nosso Agrupamento, vir a promover mais investimento em Estarreja, criando emprego e fomentando o
desenvolvimento local.

COLÉGIO DAS TERRAS DE SANTA MARIA
SANTA MARIA DA FEIRA

PROJETO

PINTA COM CORTIÇA: UM ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

TÂNIA CRISTINA MOREIRA PIRES

TÂNIA PIRES, JOSÉ RICARDO PINTO

PARCEIROS
Neste projeto não foi possível estabelecer parcerias
formais com as empresas colaboradoras dada a fase
ainda embrionária do produto desenvolvido. Contudo,
é importante referir a importante colaboração e
acompanhamento prestado pelas empresas:
SOIGA, que forneceu as várias amostras de pó de cortiça
de granulagens diferentes; e
Tintas Barbot, que prestou vário apoio, quer a nível teórico,
quer a nível prático.

Um dos desafios impostos à sociedade atual é utilizar a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento de processos
e produtos com vista à proteção intencional do ambiente e da saúde da biosfera, de forma a reduzir o impacto
negativo das atividades antropogénicas no planeta. O reaproveitamento dos resíduos produzidos enquanto matériaprima para outros processos em detrimento do seu tratamento ou deposição no ambiente é um passo essencial
para conquistar a sustentabilidade. Este projeto tem como objetivo valorizar um resíduo produzido em grandes
quantidades nas indústrias corticeiras: o pó de cortiça. Pretende-se desenvolver uma tinta com maior performance a
nível de isolamento térmico e acústico, através da introdução de pó de cortiça na sua constituição, para ser utilizada
no revestimento de paredes e tetos de edifícios.
Introdução/Objetivos: Um dos desafios impostos à sociedade atual prende-se com a utilização de subprodutos ou
resíduos de processos como matérias-primas de novos produtos com elevado interesse e valor comercial. Um facto
relacionado com a sustentabilidade ambiental e económica, ambos aspetos fulcrais para assegurar um futuro melhor
para as próximas gerações. A indústria corticeira tem uma representação muito significativa na área geográfica desta
escola, permitindo constatar a extensa aplicabilidade que a cortiça apresenta. Do processamento da cortiça resulta
enormes quantidades de pó, um resíduo. Daqui nasceu a ideia de acrescentar mais uma aplicação à cortiça, tendo
por base duas das suas propriedades intrínsecas: isolante térmico e acústico. O objetivo deste projeto é desenvolver
uma nova tinta para revestimento de paredes e tetos de edifícios, onde é incorporado pó de cortiça, que apresente
um melhor desempenho térmico e acústico.
Processos/Procedimentos e Produtos: Fases: 1) visitar uma corticeira local para visualizar os processos de
processamento da cortiça e os resíduos produzidos; 2) visitar uma indústria de fabrico de tintas para construção civil
e identificação dos processos envolvidos na fabricação e os respetivos componentes; 3) preparar várias tintas com
incorporação de pó de cortiça variando a dimensão média das partículas do pó e a quantidade de partículas de pó
por unidade de volume; 4) testar as diferentes tintas quanto ao acabamento, viscosidade, cor, poder de cobertura,
adesão, aplicabilidade e secagem além de testar a capacidade de isolamento térmico e acústico comparativamente
a uma tinta convencional; 5) selecionar a tinta que apresenta melhores resultados nos testes.
Relevância Pedagógica: Desenvolver competências de investigação científica nos alunos participantes bem como
o seu interesse e motivação pela ciência; desenvolver uma pedagogia de poupança de recursos naturais através da
reutilização de resíduos existentes; desenvolver competências “verdes” de modo a formar cidadãos conscientes dos
desafios impostos à atual e futura sociedade que se quer mais sustentável; aliar a tecnologia, ciência, criatividade
e inovação para o desenvolvimento de produtos de elevado interesse e que promovam maior sustentabilidade
económica e ambiental; e envolver a comunidade local de forma a fomentar o interesse para a ciência e tecnologia,
destacando a sua importância na sociedade e alertando para os grandes desafios atuais.
Potencial de Execução: Com as parcerias estabelecidas e com o envolvimento de toda a comunidade educativa,
considera-se que a proposta apresentada se revela exequível para o escalão etário definido. O produto a desenvolver
– tinta com pó de cortiça – apresenta viabilidade económica e relaciona as competências do programa de Física e
Química com a premente necessidade de consciencializar a comunidade para a importância das pequenas práticas
na preservação ambiental e consequente bem-estar das gerações futuras.

COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS
SANTA MARIA DA FEIRA

PROJETO

POLUIÇÃO SONORA – UMA NOVA FONTE DE ENERGIA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA DA LUZ PINHO DA SILVA COSTA

MARIA DA LUZ PINHO DA SILVA COSTA

PARCEIROS
Ultrapassada a fase do concurso de ideias, foram
estabelecidos vários contactos com professores e
investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto (Departamento de Física), com trabalho
reconhecido nas áreas das energias renováveis e
eletromagnetismo, aos quais foi solicitado apoio
e colaboração. Foram contactados os professores
Joaquim Agostinho Moreira e João Ventura, que logo se
prontificaram a colaborar.

Este projeto visa aproveitar um dos malefícios dos grandes centros urbanos, a poluição sonora, estando esta presente
em estádios, festivais de música, estações de comboio, etc., para produzir corrente elétrica por um mecanismo de
indução eletromagnética. Desta forma, possibilitar-se-á a diminuição dos custos de funcionamento de equipamentos
elétricos e eletrónicos partindo de um problema que não podemos evitar, a poluição sonora.
Introdução/Objetivos: Sendo a poluição sonora um mal necessário na sociedade atual, temos como objetivo a
rentabilização da mesma com a produção de energia elétrica. Pretendemos ainda estudar variáveis que possam
aperfeiçoar a obtenção de energia por indução eletromagnética. Associada à propagação das ondas sonoras, existem
partículas em movimento oscilatório, cuja energia associada ao movimento pode ser convertida e aproveitada.
Segundo os estudos de Faraday, pode-se produzir corrente elétrica por um mecanismo de indução provocando
o movimento relativo de um campo elétrico em relação a um campo magnético. A energia gerada por intermédio
deste processo pode ser aproveitada imediatamente ou armazenada numa bateria, podendo ser posteriormente
utilizada em dispositivos elétricos.
Processos/Procedimentos e Produtos: O processo de obtenção de energia através do som é semelhante ao
do funcionamento do microfone de indução, contudo, o objectivo é criar uma corrente elétrica induzida. Os
componentes imprescindíveis para a realização deste projeto são ímanes, bobines com um elevado número de
espiras, uma membrana ou diafragma, e, para rentabilizar o processo, uma antena parabólica. Quando um som atinge
a membrana ou diafragma, ela vibra devido às variações de pressão provocadas pela passagem da onda sonora.
A membrana vibrante faz oscilar um circuito imerso numa região onde existe um campo magnético produzido
por um íman. A variação do fluxo magnético induz uma corrente no circuito que será aproveitada para consumo.
A introdução de uma parabólica no sistema irá fazer com que o som se concentre naquela área aumentando o
rendimento do processo.
Relevância Pedagógica: Este projeto enquadra-se nos conteúdos das disciplinas de Física e Química do 11º e
de Física do 12º ano. Esta via de obter energia ainda não tem exploração comercial, apresentando-se como uma
mais-valia para a sociedade atual. Trata-se de um aproveitamento de energia que torna o planeta mais limpo; é
uma energia limpa, renovável e sem qualquer tipo de consequências nocivas para o ambiente. Com a realização
deste projeto, pretende-se sensibilizar a comunidade para a importância do uso de energias renováveis, tentando
despertar consciências para o facto de cada vez mais os combustíveis fósseis serem escassos e nocivos.
Potencial de Execução: Este projeto enquadra-se nos conteúdos das disciplinas de Física e Química do 11º e
de Física do 12º ano, disciplinas onde são abordadas temas relacionados com a produção e aproveitamento da
energia produzida por um mecanismo de indução. Esta via de obter energia ainda não tem exploração comercial,
apresentando-se como uma mais-valia para a sociedade atual. Trata-se de um aproveitamento de energia que
torna o planeta mais limpo; é uma energia limpa, renovável e sem qualquer tipo de consequências nocivas para
o ambiente. Com a realização deste projeto, pretende-se sensibilizar a comunidade para a importância do uso de
energias renováveis, tentando despertar consciências para o facto de cada vez mais os combustíveis fósseis serem
escassos e nocivos.

COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS
SANTA MARIA DA FEIRA

PROJETO

REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE CORTIÇA
PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLOS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA FERNANDA DA SILVA CORREIA

MARIA FERNANDA DA SILVA CORREIA

PARCEIROS
Na fase de planificação foram contatadas várias entidades e instituições no sentido
de adquirir a informação sobre Cortiça e Solo relevantes para o desenvolvimento do
projeto. Do contato com o Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do
Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto organizou-se uma visita
de estudo que permitiu aos alunos assistirem a uma palestra, subordinada ao tema,
Ambiente Cortiça e Solo, dinamizada pelo professor Joaquim Esteves. O presidente da
APCOR (Associação Portuguesa da Cortiça), Engenheiro João Ferreira, encaminhou-nos
para o CTCOR (Centro Tecnológico da Cortiça). Neste centro, a sua Diretora, a Engenheira
Alzira Quintanilha, esclareceu os alunos sobre aspetos importantes relacionados com
as propriedades físico-químicas da cortiça. Finalmente a empresa, António Almeida,
Cortiças, S.A., uma das indústrias corticeiras da região, forneceu os resíduos de cortiça
usados durante o desenvolvimento do projeto e que provêm da atividade diária da
fábrica.

Neste projeto pretende-se aproveitar os resíduos provenientes da indústria da cortiça misturando-os nos solos
de modo a obter um fertilizante natural. O projeto baseia-se no estudo experimental das propriedades dos solos
com diferentes percentagens de resíduos de cortiça tipo serradura. Serão estudadas várias propriedades físicas e
químicas. Pretende-se também efetuar a cultura de algumas sementes nesses solos e analisar se a presença dos
resíduos funcionam como um fertilizante natural.
Introdução/Objetivos: O Colégio de Lamas está localizado num centro industrial de transformação de cortiça que
produz resíduos, tipo serradura, em grande tonelagem. Este projeto baseia-se no aproveitamento destes resíduos
integrando-os nos solos no sentido de melhorar as suas propriedades. Este método permitiria dar um fim ecológico
a estes resíduos, diminuindo os gases com efeito de estufa resultantes da combustão, que é o seu destino comum.
Este projeto propõe realizar vários ensaios experimentais usando misturas de solo e resíduos, com teores variáveis.
As propriedades físico-químicas a estudar serão a permeabilidade, a porosidade, a densidade, a capacidade de
troca iónica, as propriedades ácidas, doseamento do carbono orgânico por colorimetria, etc. Quanto ao papel dos
resíduos de cortiça como fertilizante natural dos solos pretende-se proceder ao cultivo de vários tipos de sementes,
controlando as condições e observar o seu desenvolvimento.
Processos/Procedimentos e Produtos: A operacionalização deste projeto exige a execução de vários protocolos
experimentais no laboratório de química, física e biologia. As técnicas laboratoriais apresentam graus de
dificuldade distintos, mas em geral são adequadas ao nível etário dos alunos. Neste projeto o controle de variáveis
será determinante para obter como produto final um solo com um teor em resíduos de cortiça adequado ao seu
funcionamento como fertilizante natural.
Relevância Pedagógica: Os alunos terão que mobilizar saberes de várias áreas das Ciências como a Biologia / Geologia
(composição dos solos, desenvolvimento das plantas, produção de alimentos e sustentabilidade, preservação e
recuperação do meio ambiente, etc), e da Química /Física (técnicas laboratoriais de química e física, ácido – base,
oxidação -redução, espectrofotometria). Os conteúdos referidos constam dos programas de BG e FQ de 10 e 11º ano
e das disciplinas de Química e Biologia do 12º ano.
Potencial de Execução: A matérias-primas necessárias ao desenvolvimento do projeto são muito baratas, por outro
lado os protocolos experimentais não requerem equipamentos de elevado custo e sofisticação pelo que o projeto
tem um levado potencial de execução.

INSTITUTO PROFISSIONAL DA BAIRRADA
OLIVEIRA DO BAIRRO

PROJETO

IPB FRESH VENDING

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

FERNANDO MANUEL CAPELA GANDARINHO

EMANUEL SILVA, FERNANDO GANDARINHO, FLÁVIO REIS,
FRANCISCO MARTINS, MÓNICA SANTOS, NUNO BARATA,
SOFIA CRUZ

PARCEIROS
A empresa Canecão DFlm que foi fundamental para a
aquisição de um conhecimento sustentável e real das
necessidades e dificuldades existentes no mercado das
maquinas dispensadoras de bens alimentares.
A empresa TV-Lar e Mixtrónica, responsáveis por nos
apoiar no fornecimento e aconselhamento de todos
os
equipamentos
tecnológicosfundamentais
ao
desenvolvimento do projeto.
A Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro que
proporcionou ao grupo docente e alunos um contacto
próximo com pessoas carenciadas de recursos ao nível
alimentar.Foi esta parceria a grande impulsionadora e
parte inspiradora no campo da investigação e otimização
das máquinas de vending no que respeita ao desperdício
de bens alimentares.
A Empresa PT-Portugal Telecom (parceria em negociação),
que disponibilizará a estrutura para o registo GSM na troca
de informação entre a central e as máquinas de vending.

O projeto consiste na monitorização remota de stock nas máquinas de vending, com este sistema as empresas que
exploram este setor serão mais eficientes, uma vez que recebem o estado das suas máquinas, nomeadamente a
quantidade dos produtos existentes, principalmente dos bens que têm um prazo da validade reduzido. Através
deste sistema, o desperdício alimentar é reduzido drasticamente, este que é um dos grandes flagelos dos nossos
dias, toneladas de comida são desperdiçadas enquanto existem pessoas que não têm o que comer, os custos da
empresa também serão diminuídos, se por exemplo o seu funcionário não tiver a necessidade de passar pela
máquina apenas para comprovar se a mesma tem ou não necessidade de ser abastecida, com menos deslocações
podem ser reduzidos os custos com combustíveis e consequentemente a poluição do meio ambiente, se há menos
deslocações poderá ser reduzida a frota automóvel, reduzindo assim os custos.
Introdução/Objetivos: Redução do desperdício de alimentos; Disponibilidade, qualidade e frescura dos produtos;
Poupança monetária. A redução do desperdício de alimentos será conseguida pelo facto dos funcionários saberem
atempadamente qual a quantidade de alimentos em stock de qualquer máquina, o número de sandes confecionadas
passam a ser adequadas a cada realidade. Será garantida a disponibilidade, qualidade e frescura dos produtos, pois
o sistema alertará para proximidades do prazo de validade, ao mesmo tempo dará informação de falta de produtos,
alertando o funcionário, esta característica contribui de forma substancial para a satisfação do cliente. A poupança
monetária é conseguida através da programação atempada das rotas, não havendo necessidade de passar em
máquinas que não necessitam de carregamento.
Processos/Procedimentos e Produtos: O processo foi iniciado com o agendamento de uma reunião com uma
empresa do setor, nessa percebemos como é feito o trabalho diário do funcionário responsável pela reposição de
alimentos. O nosso projeto consiste num upgrade às máquinas existentes, introduzindo um kit que informa a central
das quantidades existentes naquele momento, aí será gerada a rota mais eficiente. Ao mesmo tempo o kit pode ser
munido de sensores que alertem para casos de vandalismo ou incêndio.
Relevância Pedagógica: No que diz respeito à relevância pedagógica, sendo a nossa escola uma Escola Profissional
de Referencia Empresarial, onde o trabalho prático e o contacto com equipamentos e máquinas diversas é uma
constante, projetos como este são uma mais-valia muito importante nas nossas aprendizagens. Fomenta também
a interação com outros elementos, permitindo obter um melhor conhecimento noutras áreas, o que certamente
se revelará de extrema importância para a nossa vida profissional no futuro. Este projeto em concreto, conta com
a participação de 2 alunos do 1ºano e de 1 aluno do 2ºano, permitindo deste modo um intercâmbio bastante
importante entre alunos de duas turmas, com conhecimentos diferentes.
Potencial de Execução: Este projeto apresenta um enorme potencial de execução, uma vez que a aprendizagem
prática que temos até ao momento no nosso curso nos permite facilmente desenvolver este sistema. No que diz
respeito a custos, os mesmos são bastante reduzidos, sobretudo quando comparados com todos os ganhos que
daí poderão advir, nomeadamente através da redução do desperdício de alimentos, a somar a isto existem também
ganhos monetários significativos para as empresas do setor.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS

PROJETO

BIOREACTORES DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BARCELOS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

PAULA CRISTINA DOS SANTOS GOMES

PAULA CRISTINA DOS SANTOS GOMES

PARCEIROS
O Centro de Engenharia Biológica deu apoio científico
para a execução deste projeto, nas pessoas de Madalena
Alves (Professora Catedrática e coordenadora da linha
de investigação em bioeletroquímica do CEB), Alcina
Pereira (Professora Auxiliar e coordenadora adjunta da
linha de investigação em bioeletroquímica do CEB),
Luciana Peixoto (Investigadora de Pós-Doutoramento do
CEB, especialista em bioeletroquímica e, otimização de
sistemas autónomos para a produção de eletricidade e
valorização de resíduos), Gilberto Martins (investigador de
Pós-Doutoramento do CEB e especialista em modelação
da qualidade da água, biorremediação de lagos eutróficos,
valorização de resíduos e bioenergia.

Energia e ambiente são duas faces do mesmo problema: sustentabilidade. Sabemos
que a nossa sobrevivência no planeta está dependente da utilização dos seus recursos
de forma sustentável. A capacidade de determinados microrganismos oxidarem
matéria orgânica e transferirem eletrões para um ânodo e, por essa via, permitirem a
produção direta de eletricidade representa uma efetiva oportunidade tecnológica.
Este novo processo, designado por célula de combustível microbiana (MFC), constitui
uma abordagem de produção de energia elétrica com capacidade para ser acoplada ao
tratamento de águas residuais, apresentando elevado potencial para integrar fluxos de
eletricidade e tratamento de águas residuais em sistemas descentralizados.
Introdução/Objetivos: O tratamento de águas residuais baseado em sistemas aeróbios,
designadamente em processo de lamas ativadas, são economicamente dispendiosos.
Assim, novos modelos de sistemas sustentáveis de tratamento de águas residuais são
necessários. A descentralização do tratamento de águas residuais poderá ser uma
nova tendência. Entre as opções disponíveis, as MFC, baseadas na capacidade de
determinados microrganismos oxidarem a matéria orgânica e transferirem eletrões para
um ânodo e permitirem a produção direta de eletricidade, representam uma efetiva
oportunidade tecnológica. Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento
e otimização de uma MFC de duas câmaras para compatibilizar o tratamento de águas
residuais produzidas na Escola com uma produção descentralizada de energia elétrica
que poderá ser utilizada para a iluminação das áreas exteriores da escola.
Processos/Procedimentos e Produtos: 1-Seleção e otimização da configuração e
dos materiais dos elétrodos atendendo à sustentabilidade do sistema de tratamento.
Pretende-se que os alunos façam uma pesquisa bibliográfica sobre as diferentes
configurações de MFC, os diferentes materiais e diferentes aplicações à grande escala.
2-Construção de uma MFC com capacidade para tratamento de 20 litros de água residual.
Nesta tarefa também se identificarão os possíveis fatores que limitam a produção de
energia. No final desta tarefa poder-se-á substituir a resistência externa por um circuito
elétrico composto por um condensador e uma lâmpada led. 3-Estudo da eficiência da
MFC para o tratamento de água residual e produção de eletricidade.
Relevância Pedagógica: A Humanidade cria imensos resíduos orgânicos e, se estes
não forem tratados, serão depositados no meio ambiente em concentrações nocivas
para os solos e águas. Atualmente, a energia elétrica produzida mundialmente provém
essencialmente do carvão, gás/petróleo e também de energia nuclear. Contudo, todas
estas fontes, estão limitadas pela sua escassez, o que condiciona as ambições de resolução
do aumento do consumo de energia e sustentabilidade sem esgotar os recursos donde
ela provém. As energias renováveis surgem como solução para este problema crucial de
sustentabilidade energética.
Potencial de Execução: Este projeto apresenta um grande potencial de execução,
uma vez que, a escola Secundária de Barcelos tem como parceiro científico o Centro
de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, que apresenta já provas dadas
de aplicação de diferentes tipos de MFC a sistemas autónomos e descentralizados. O
desenvolvimento desta MFC poderá permitir a recuperação de energia elétrica a partir
de um resíduo gerado pela escola e descarregado na íntegra na rede pública de recolha
de esgotos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
BRAGA

PROJETO

“CTD(OPH)” - UNDERWATER MONITORING SYSTEM

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOÃO PAULO DE CARVALHO VIEIRA

MÁRIO PEREIRA, CIDÁLIA FREITAS, JÚLIO BIGAS, PAULO
SOUSA

PARCEIROS
Departamento de Física da Universidade do Minho.

Underwater Monitoring System - Sonda Oceanográfica de monitorização subaquática é um sistema que contém um
sensor de temperatura, um de condutividade e um de profundidade sendo compatível com a inserção de outros
sensores, de pH e de oxigénio. O sistema será usado para análise de águas marinhas, de barragens e de rios.
Introdução/Objetivos: Para caracterizar fisicamente a coluna de água é necessário conhecer o perfil de temperatura
e condutividade associadas à profundidade. Atualmente é utilizado um sistema CTD (Conductivity, Temperature
and Depth) para efetuar essa caracterização. O objetivo é construir um CTD de baixo custo que permita realizar estas
tarefas. Pretendemos preparar o sistema para a inclusão de outros sensores de pH e de concentração de oxigénio,
que serão desenvolvidos paralelamente usando sondas fluorescentes.
Processos/Procedimentos e Produtos: Um sistema CTD é constituído por sondas de condutividade, temperatura
e profundidades, unidade de comando, cabo electromecânico, guincho e software de aquisição de dados. O nosso
projeto consiste no desenvolvimento de um instrumento, com base Arduino, para medição destes parâmetros até
cerca de 200 metros. O sistema passará por fase de testes, calibração e, numa fase final, de desenvolvimento de
produto.
Relevância Pedagógica: Este projeto irá permitir que os alunos possam adquirir uma série de novas competências
nomeadamente na pesquisa bibliográfica, no desenvolvimento de projeto/produtos, que envolve áreas
multidisciplinares como a Física, a Eletrónica, a Informática, a Mecânica a par da Oceonografia.
Potencial de Execução: Este projeto foi pensado após contato com investigadores do Departamento de Biologia
da Universidade do Minho. O seu potencial de execução está deste modo assegurado por parte da comunidade
científica mas também pode advir da indústria dedicada à exploração de recursos marinhos, nomeadamente a
Indústria de Pescas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 								
ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO
GUIMARÃES
PROJETO

NOVOS VENTOS…NOVAS ENERGIAS PARA O FUTURO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

CARINA MARIA MONTEIRO RODRIGUES

CARINA RODRIGUES, JOSÉ PINHEIRO, MÁRCIO COSTA

PARCEIROS
Universidade do Minho;
Instituto politécnico do Cávado- Ave;
Instituto Superior de Educação de Fafe;
Eletrominho – Instalações Elétricas;
Guimaeletra – Instalações elétricas.

Com o projeto pretendemos autossustentar as oficinas de eletricidade em termos de consumos energéticos,
utilizando as energias alternativas, nomeadamente a força do vento, com a construção de uma torre eólica de
2500W, e a energia do sol com a utilização de dois painéis fotovoltaicos de 150W cada.
Introdução/Objetivos: As questões ambientais e a correta utilização dos recursos que a natureza nos proporciona
são fundamentais para “espicaçar” as consciências feitas. Colocar a ciência e a tecnologia na defesa do ambiente e
proceder a uma gestão sustentada dos recursos naturais que estão ao dispor do Homem. O objetivo aglutinador deste
projeto é o de proporcionar aos alunos contato real com sistemas de produção de energia elétrica, nomeadamente
aproveitamentos solares e eólicos; Permitir aos alunos uma visão mais real de algumas formas de produção de
energia elétrica; Enriquecer os conhecimentos dos alunos, utilizando meios complementares de aprendizagem;
Permitir aos alunos o contacto com tecnologia de ponta; Fomentar as relações sociais entre os alunos e entre estes
e os docentes; Estabelecer um clima de relacionamento interpessoal; Fomentar as relações sociais entre os alunos e
entre estes e os docentes.
Processos/Procedimentos e Produtos: Preparação do local para a colocação da torre eólica, nomeadamente as
fundações para a fixação da mesma; Realização da terra de proteção, com a colocação de um elétrodo de terra;
Fixação dos painéis fotovoltaicos no telhado das oficinas; Preparação da cablagem e respetivos dispositivos de
proteção num quadro elétrico; 2 baterias de 24V para armazenar a energia produzida; 1 Inverter para regular a
tensão da rede;
Relevância Pedagógica: Consciencializar os alunos para a necessidade de utilizar energias renováveis em detrimento
de energias não renováveis; Tornar os alunos cidadãos responsáveis e preocupados com o ambiente; Rentabilizar os
recursos socioeconómicos disponíveis; Estimular os alunos a investir na tecnologia e na ciência; Diminuir a fatura do
consumo de eletricidade da escola.
Potencial de Execução: A execução do presente projecto visa promover, junto dos jovens e comunidade escolar, a
utilização de energias renováveis com finalidade domestica. Desta forma, são difundidos junto destes, a utilização
de recursos endógenos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO LUSITANO
CASTELO BRANCO

PROJETO

ÁGUA, MAIS QUE UMA BEBIDA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA JÚLIA GIL

MARIA JÚLIA GIL, JOSÉ CORREIA, PAULO DIAS

PARCEIROS
Na realização deste trabalho contámos com várias parcerias, dentro e fora da
comunidade escolar. Começando pelo nosso agrupamento, tivemos a colaboração
do Departamento de Eletricidade, do Departamento de Mecânica, agradecendo em
especial ao professor José Correia por nos ter acompanhado durante todo o projeto,
do Departamento de Físico-Química, agradecendo em especial à nossa professora
orientadora, Maria Júlia Gil, sem a qual não teríamos conseguido avançar e terminar o
projeto e por último, gostaríamos de agradecer ao diretor do agrupamento, o professor
João Belém, por nos ter apoiado e proporcionado toda esta experiência. Saindo do
agrupamento escolar, um especial obrigado ao IEFP por ter aceitado colaborar
connosco e ao professor Paulo Dias, da secção de mecânica do mesmo, por se ter
mostrado sempre disponível para nos ajudar. Por último, gostaríamos de agradecer à
EuroIndy, Kartódromo de Batalha, por ter aceitado a nossa proposta de parceria e nos
ter doado o motor, sem o qual não seria possível a realização do projeto.

Este projeto tem como objetivo vincular o uso da água como combustível. Utilizaremos
um motor de combustão interna alimentado por uma mistura gasosa, tendo como
principal componente gás de Brown (HHO).
Introdução/Objetivos: Todos nós sabemos que o consumo excessivo de combustíveis
fósseis trás consequências gravíssimas para o meio ambiente, afetando assim o
ecossistema e toda a vida que nele habita. Com este projeto, pretendemos reduzir ao
mínimo o uso de combustíveis fósseis, substituindo-os por HHO. O trabalho realizado
pelo motor será utilizado para produzir eletricidade.
Processos/Procedimentos e Produtos: Construção de uma célula seca de eletrólise,
da qual provém HHO, ou, gás de Brown. Adaptação do motor para receber o novo
combustível. Medição de rendimentos, utilizando várias misturas gasosas. Por fim,
construção de uma unidade final.
Relevância Pedagógica: Tal como referido, toda a vida na Terra, incluindo o próprio
planeta, sofre com o consumo de combustíveis fósseis tendo consequências
devastadoras. Assim, com o uso da água como combustível, em que a única emissão é
vapor de água, diminui-se drasticamente os níveis de gases poluentes lançados para a
atmosfera, contribuindo para uma maior sustentabilidade da Terra.
Potencial de Execução: Este projeto tem boas expectativas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

PROJETO

PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS COM PASTINACA!

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA JOÃO DOS SANTOS BAPTISTA

MARIA JOÃO BAPTISTA, MARIA DE LURDES BARREIROS,
ANABELA MARTINS, ANA RAPOSO, SUSANA FERREIRA,
EUGENIA GALLARDO, ANA PAULA DUARTE, ANA
MARTINHO

PARCEIROS
Universidade da Beira Interior: CICS - Centro de Investigação em Ciências da Saúde — Através da sua coordenadora,
professora Doutora Ana Paula Duarte, e da investigadora Ana Martinho foram disponibilizadas instalações,
equipamentos e reagentes para que os alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão, nas suas deslocações semanais
à UBI, realizassem o trabalho. O acompanhamento científico e a coordenação das atividades foram realizados pela
Professora Doutora Susana Ferreira e Professora Doutora Eugenia Gallardo. Quantificou-se a inulina por HPLC-RID;
avaliaram-se parâmetros microbiológicos do alimento fermentado (iogurte) e dos extratos enriquecidos de inulina
usados no fabrico do iogurte; determinou-se a viscosidade dos iogurtes.
Confraria da Pastinaca e do Pastel de Molho da Covilhã- Colaboração do Professor Doutor José Eduardo Cavaco
na indicação dos Professores da Universidade da Beira Interior que poderiam colaborar connosco e indicação do
produtor que nos permitiu a aquisição das raízes durante mais tempo (a Cherovia é um produto sazonal); divulgação
dos produtos obtidos e contactos com empresários sobre as novas potencialidades de exploração da Pastinaca
sativa L.
Instituto Politécnico de Bragança-ESA- Fornecimento de materiais, nomeadamente reagentes que foram usados nas
análises microbiológicas dos alimentos fermentados.
Restaurante Hermínia- Comprador e utilizador, na restauração, da inulina e do alimento fermentado de Pastinaca.
BeiraLacte- Fornecimento de leite para manufatura do iogurte (alimento fermentado).

O trato gastrointestinal humano é um microecossistema cinético que possibilita o desempenho normal das funções
fisiológicas do hospedeiro, a menos que microrganismos prejudiciais e potencialmente patogénicos dominem.
Manter um equilíbrio apropriado da microbiota intestinal pode ser assegurado por inclusão sistemática na dieta
alimentar de probióticos, prebióticos e simbióticos. Com este projeto serão desenvolvidas, com recurso à ciência
e à tecnologia, novas aplicações da raiz da planta Pastinaca sativa L., que tradicionalmente é cultivada na nossa
região, diversificando-se as fontes de potenciais aditivos alimentares e alimentos capazes de estimular seletivamente
a proliferação ou a atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon.
Introdução/Objetivos: Os maus hábitos alimentares destroem a flora intestinal, fazendo com que os microrganismos
saudáveis sejam destruídos e substituídos por outros indesejáveis. Os prebióticos são ingredientes alimentares não
digeríveis que estimulam seletivamente a multiplicação e/ou atividade de uma ou mais espécies de bactérias no
cólon afetando beneficamente o hospedeiro. Os probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados
em quantidades adequadas, afetam positivamente a saúde do hospedeiro. Alguns alimentos fermentados possuem
probióticos em quantidades adequadas. Os prebióticos podem ser combinados com probióticos para produzir
alimentos simbióticos. Aplicando conhecimentos adquiridos em diversas áreas curriculares e as potencialidades da
ciência e da tecnologia, responderemos ao desafio de produzir um prebiótico e alimentos fermentados simbióticos,
utilizando a raiz de Pastinaca sativa L., conhecida por cherovia.
Processos/Procedimentos e Produtos: Obtenção da raiz de Pastinaca sativa; Extração da inulina da raiz de Pastinaca
sativa; Identificação e quantificação da inulina nos extratos; Acompanhamento da estabilidade do extrato enriquecido
em inulina- análises microbiológicas (contagem de Mesófilos totais a 30ºC, de Leveduras e Bolores e das bactérias
da família EnterobacterIaceae); Obtenção do alimento fermentado - Manufatura do iogurte; Acompanhamento da
evolução da fermentação e da estabilidade do alimento simbiótico, durante o armazenamento: análises microbiológicas
(contagem de Mesófilos totais a 30ºC, de leveduras e bolores, das bactérias da família Enterobacteriaceae, de
Streptococcus thermophilus de Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus), Avaliação química e física (pH, acidez total,
viscosidade), Avaliação sensorial (Aparência e Cor, Corpo e Textura e Sabor); Criação da embalagem do produto;
Divulgação do Projeto (Jornal escolar, Rádio Cova da Beira, Dia do Agrupamento, Restaurantes- desafiando-os a
conceber receitas que incluam os produtos obtidos).
Relevância Pedagógica: Constitui uma oportunidade dos alunos realizarem um trabalho de investigação envolvendo
a aplicação de metodologias usadas em diversas ciências, mobilizando conhecimentos já adquiridos e realizar
novas aprendizagens específicas de diversas áreas curriculares, bem como no domínio do empreendedorismo que
lhes permitirão a resolução de novos problemas; Reforça as ligações do agrupamento com o tecido económico/
empresarial da região- empresas do setor agrícola e de transformação dessas matérias primas, contribuindo para o
desenvolvimento local e regional, na resposta a necessidades globais; Cria dinâmicas de trabalho colaborativo internas
e com a comunidade em que a escola se insere; Permite adequar a oferta formativa de alunos e professores à evolução
das necessidades sociais e da economia; Aproveita a inovação dos suportes tecnológicos, no desenvolvimento local.
Potencial de Execução: Trata-se de um produto benéfico para a saúde, com mercado e uma ampla possibilidade de
consumo que dará um importante contributo para a valorização de um produto regional.

ESCOLA PROFISSIONAL DO FUNDÃO

PROJETO

O ZIMBRO AO SERVIÇO DA SAÚDE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA MARIA GALANTE

ANA GALANTE AMARAL, CECÍLIA CARVALHAIS, JORGE
GAMBOA, LÍDIA FIGUEIRA (formadora pastelaria), MARIA
PATRÍCIO (formadora cozinha), CRISTINA PINTADO

PARCEIROS
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (laboratórios
de microbiologia). Esta entidade colaborou, nos seguintes
aspetos: realização dos ensaios laboratoriais; cedência de
materiais, equipamentose instalações laboratoriais; testes
realizados, pelas responsáveis do laboratório; cedência de
protocolos experimentais.
A empresa BlossomEssence que nos possibilitou a
extração do óleo nas suas instalações e nos cedeu todo o
apoio técnico necessário ao processo.
A empresa Licores Serranos cedeu bagas de zimbro para
a extração de óleo.
A escola Profissional do Fundão permitiu a realização das
atividades relacionadas com o projeto.

O zimbro é uma planta muito comum no Parque Natural da Serra da Estrela. As bagas
de zimbro são utilizadas para fins medicinais , para a produção de aguardente e na
gastronomia. Pretende-se com este trabalho extrair o óleo de zimbro e testar o seu
efeito no combate a infeções bacterianas.
Introdução/Objetivos: Os antigos afirmavam que utilizavam as bagas de zimbro para
tratamento de feridas em animais, nomeadamente o gado que pastava nos montes
da Serra da Estrela. Noutros contextos já se identificou o zimbro como um agente
importante no combate a osteoporose. Neste trabalho o objetivo é obter um óleo das
bagas de zimbro e testar o seu efeito como agente bactericida.
Processos/Procedimentos e Produtos: Os alunos envolvidos no projeto farão a
prospeção das plantas de zimbro e posteriormente realizarão a extração do óleo. As
análises da ação do óleo como agente bactericida serão realizadas pelos alunos no
laboratório de microbiologia da Escola Superior Agrária de Castelo Branco.
Relevância Pedagógica: Permitir que jovens do curso Técnico de Gestão do Ambiente
aliem conhecimentos da flora regional a dinâmicas laboratoriais fomentando-se o
gosto pela investigação científica.
Potencial de Execução: Desenvolver medicamentos com origem no óleo das bagas de
zimbro com efeito antibacteriano.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AVELAR BROTERO
COIMBRA

PROJETO

SMARTVEST - TECNOLOGIA QUE SE VESTE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOÃO MIGUEL PINTO DE SÁ

ANABELA FORTUNA, FÁTIMA JUSTINO, JOÃO SÁ, PAULO
GOMES

PARCEIROS
Para além das parcerias internas, com a Brotero TV e com o grupo de professores de Língua Gestual Portuguesa, no
que respeita a parcerias externas, para a realização do projeto smartvestcontámos com o apoiode três entidades:
Clube de Robótica da UC; Departamento de Engenharia Informática da UC; ACAPO - Associação dos Cegos e
Amblíopes de Portugal.
Quanto ao Clube de Robótica da Universidade de Coimbra, com a experiência acumulada e trabalho realizado com
microcontroladores e com sensores ultrasónicos, bem como através da proximidade com o Instituto de Sistemas e
Robótica, recorremos para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento na avaliação da qualidade e das limitações
dos sensores utilizados no projeto. Fruto dessa experiência, recolhemos informações valiosas sobre fabricantes e
fornecedores de componentes eletrónicos, bem como no acesso a melhores condições comerciais na sua aquisição.
Os principais interlocutores no Clube de Robótica da UC foram o seu presidente, Cristiano Alves, e vice-presidente,
Luís Afonso.
No âmbito da parceria com o Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, e com ligação
ao CISUC – Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, tendo como principais interlocutores
o vice-presidente para as relações exteriores, Doutor Rui Pedro Paiva, e o responsável pelo DEI Academy, Doutor
Alexandre Pinto, discutiram-se e avaliaram-se diferentes possibilidades para análise de sinais áudio, com sugestões
de ferramentas e algoritmos a aplicar no contexto do projeto, o que se tornou especialmente útil na análise de sinais
de áudio, provenientes do microfone.
A ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, através dos interlocutores José Caseiro e Vânia Fachada,
estabeleceu-se uma aproximação para averiguar sobre a possibilidade de realização de testes com alguns dos
potenciais utilizadores dos coletes, o que foi muito bem recebido e incentivado. Recolhemos ainda informações
valiosas sobre os produtos disponíveis no mercado, nomeadamente bengalas com sensores, suas limitações e
razões que condicionam a sua adoção generalizada, o que procurámos colmatar neste projeto.
Apesar de ainda não ter sido possível proceder à realização de testes no terreno, contamos fazê-lo a curto prazo,
para os quais a ACAPO se prontificou a participar com os seus associados.

Integrado numa filosofia de tecnologia para vestir (wearable technology), pretende-se desenvolver um colete
(eventualmente um casaco ou outra peça de vestuário, caso tal se venha a revelar adequado durante o desenvolvimento
do projeto) que disponha de um conjunto de sensores para auxiliar pessoas com limitações. Permitirá ajudar os
cegos a detetar obstáculos e emitir avisos sonoros sobre diferentes contextos. Poderá, também, informar surdos,
através de um sistema de vibração, sobre ambientes mais ou menos ruidosos, permitindo, por exemplo, comparar
diferentes contextos através de estímulos aos quais, devido às suas limitações, não têm normalmente acesso.
Introdução/Objetivos: De acordo com a descrição resumida, são objetivos deste projeto: - Desenvolver um protótipo
funcional de um colete para pessoas com limitações; - Integrar diferentes tecnologias, suportadas em componentes
eletrónicos e na sua programação; - Mobilizar diferentes áreas do saber orientadas para a sua aplicação prática; Promover o interesse e a aprendizagem pelas CTEM - Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática.
Processos/Procedimentos e Produtos: O trabalho a realizar será coordenado por dois professores no âmbito do
Clube PRODE - Clube de Programação, Robótica e Design da Escola Secundária de Avelar Brotero. Serão envolvidos
os alunos interessados em aderir ao projeto através do clube, bem como os alunos que demonstrem vontade e
capacidade de trabalho em contexto curricular no âmbito dos cursos que frequentam. Será ainda avaliada a
viabilidade deste projeto contar com a colaboração do trabalho de alunos de cursos profissionais no âmbito das
suas PAP’s - Provas de Aptidão Profissional. Como produto resultante pretende-se obter um colete que, de forma
autónoma, com baterias e sensores integrados disporá das funcionalidades descritas.
Relevância Pedagógica: Numa época em que se tornou evidente, a nível internacional, a necessidade de investir
no ensino da programação de computadores, torna-se veemente promover o desenvolvimento do pensamento
computacional e o interesse por uma aprendizagem orientada para a resolução de problemas, integrada no contexto
das CTEM - Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática. Este projeto, a desenvolver maioritariamente por alunos
e professores no âmbito do Clube PRODE, terá também uma ligação próxima com turmas dos cursos profissionais e
cursos científico-humanísticos da escola. Permitirá, assim, estimular o gosto pela investigação e pela aprendizagem
das ciências e tecnologias, com particular ênfase na programação de computadores, robótica, eletrónica, física e
matemática, estabelecendo, ao mesmo tempo, uma ligação com o curso profissional de design de moda com vista
à criação da peça de vestuário onde serão integrados os sensores e equipamentos necessários.
Potencial de Execução: Tendo sido realizados testes com alguns dos componentes e tecnologias que se pretendem
integrar neste projeto, existe um elevado grau de confiança na sua eficácia e adequabilidade. Para além disso, após
construção de um protótipo, admitimos a possibilidade deste projeto passar a uma fase de testes, em conjunto
com entidades como a ACAPO ou com alunos surdos da nossa escola. A posterior produção e comercialização será
também uma hipótese a considerar.

EPTOLIVA - ESCOLA PROFISSIONAL
OLIVEIRA DO HOSPITAL, TÁBUA E ARGANIL

PROJETO

PLANTISFICA-TE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

HONORATA DOS SANTOS COSTA PEREIRA

HONORATA DOS SANTOS COSTA PEREIRA

PARCEIROS
Universidade de Aveiro (Departamento de Química):
Liofilização do soro de leite;
Universidade do Porto (micrBIO): Transferência de
conhecimento e cedência de protocolos experimentais,
nomeadamente os testes antimicrobianos;
BIOCANT (Centro de Ciência Júnior): Transferência de
conhecimento, nomeadamente análise e discussão do uso
de biofilmes comestíveis na conservação de alimentos;
Cooperativa Agrícola da Beira Serra: Cedência de pectina
de maçã;
ESTGOH: Cedência do Laboratório de Química Ambiental;
BLC3: Análise e discussão dos resultados experimentais;
GESTENTREPENEUR: Criação do modelo de negócio para
apresentação no Concurso Municipal de Ideias da Tábua;
Município de Tábua: Divulgação dos projetos.

O projeto Plantisfica-te objetiva desenvolver biofilmes compostos usando como base diferentes tipos de resíduos
de matéria orgânica (cascas de tubérculos, cascas de frutas soro de leite) e avaliar o comportamento da maçã bravo
esmofe, da batata e do queijo em relação aos processos naturais de deterioração, visando testar a eficiência dos
biofilmes comparada às embalagens convencionais, analisando-os do ponto de vista da conservação dos alimentos
e de sua aceitação pelos consumidores.
Introdução/Objetivos: É difícil imaginar uma sociedade sem plástico. No entanto, esta caraterística acabou por
tornar-se um problema. A reduzida taxa de degradação e gestão incorreta dos resíduos de plástico promoveu a
dispersão pelo ambiente, onde se fragmenta em pequenos pedaços - microplásticos (<5mm), que vão acumulandose principalmente em meios marinhos. Assim, o projeto “PLANTISFICA_TE” objetiva desenvolver biofilmes, plástico
biodegradável, compostos usando como base diferentes tipos de resíduos de matéria orgânica: tubérculos (amido),
cascas de frutas (pectina e celulose) e soro de leite (proteínas) e avaliar o comportamento da maçã bravo esmofe,
da batata e do queijo, revestidos com os biofilmes, em relação aos processos naturais de deterioração. Desta forma,
pretende-se analisar a eficiência dos biofilmes comparada às embalagens convencionais, do ponto de vista da
conservação dos alimentos, da biodegradabilidade e de sua aceitação pelos consumidores.
Processos/Procedimentos e Produtos: Na confeção das embalagens comestíveis, serão utilizados: i) agente
antimicrobiano; ii) fonte de amido; iii) fonte de pectinas; iv) celulose bacteriana; v) proteínas do soro de leite. Após a
preparação dos diferentes biofilmes, as amostras de batata irão ser imersas no revestimento de amido, as amostras
de maçã irão ser imersas no biofilme de pectina e as amostras de queijo no biofilme de proteína de soro de leite,
sendo o grupo controle, sem revestimento, colocado nas mesmas condições de temperatura, pressão e humidade.
Logo após a cobertura, as amostras serão submetidas à avaliação organolética de comparação múltipla . A perda de
massa das amostras será determinada pesando-se as embalagens, periodicamente, durante o período de análise.
Para realização das análises microbiológicas, as amostras, após uma semana de armazenamento, serão trituradas e
colocados em meio de cultura. A determinação da contaminação será efetuada com base na contagem padrão de
microrganismos.
Relevância Pedagógica: O projeto “PLANTISFICA-TE” tem como objetivo último trabalhar para a comunidade e
com a comunidade, assim, em conjunto com o município de Tábua e com outras entidades parceiras, como a BLC3
(Incubadora de empresas com centro de investigação sediada em Oliveira do Hospital), pretende-se consciencializar
e mobilizar a sociedade para a importância da preservação e valorização dos recursos naturais para que vejam neles
um mundo de oportunidades. Por outro lado, o presente projeto deriva de uma metodologia de aprendizagem
inovadora que visa a abordagem da ciência de forma transdisciplinar, partindo do contexto socioeconómico e da
valorização do património em que a escola está inserida.
Potencial de Execução: Até ao momento foram estabelecidas as parcerias. Os alunos envolvidos já iniciaram a
pesquisa bibliográfica, já foram definidos os protocolos experimentais a serem desenvolvidos em coordenação com
as entidades parceiras. Desta forma, iniciou-se já o processo de extração do amido de batata.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES
LAGOS

PROJETO

CRIAÇÃO DE NOVO PRODUTO PARA VIABILIZAÇÃO ECONÓMICA
DO CHORÃO DAS PRAIAS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARGARIDA MANUELA MELÃO AGOSTINHO

MARGARIDA AGOSTINHO, TELMA REIS, GUADALUPE
JÁCOME, TELMA NASCIMENTO

PARCEIROS
Foi estabelecida uma parceria com a Professora Ludovina
Galego, responsável pelo Laboratório de Enologia da
Universidade do Algarve.

O Carpobrotus edulis vulgarmente conhecido por chorão-das-areias é uma planta invasora, em Portugal. A não
existência de consumidores naturais desta espécie, no nosso País, associada a condições climáticas propícias
à sua propagação tem potenciado a sua expansão. Esta planta não tem valor comercial em Portugal e como tal,
a população não a colhe para nenhum fim. Por esta razão a produção de um produto, como a aguardente ou o
metanol, que recorra ao uso desta planta apresenta várias vantagens, tais como: matéria-prima a custo zero, controlo
da propagação da espécie através da colheita; libertação de zonas densamente cobertas por chorão para outras
plantas autóctones. O trabalho será realizado por alunos do profissional (alimentação) 11º e Biologia e Geologia 10º.
Introdução/Objetivos: O Carpobrotus edulis, originário da África do Sul e introduzido em Portugal, cresceu
descontroladamente dadas as condições ambientais favoráveis. Em competição com as autóctones impediu a
sua germinação levando à perda de biodiversidade. Campanhas de apanha e destruição destas plantas, em áreas
definidas não deram resultados devido à sua excelente capacidade de propagação. Importante para a reocupação
de zonas intervencionadas é a falta de continuidade das acções de limpeza, o seu custo, a dificuldade de destruição
das plantas e a necessidade de queimar as plantas pois colocá-las em aterros ou compostar contribuirá para a sua
disseminação, em zonas onde ainda não existem. Os objectivos são: Produção de aguardente C. edulis para potenciar
a sua apanha e controlo; Produção de aguardente com matéria-prima a custo zero e Criação de um novo produto e
de todos os passos até à comercialização.
Processos/Procedimentos e Produtos: 1.- Colheita do C. edulis. 2.- Transporte do material para laboratório. 3.Limpeza das plantas para aproveitamento das partes sadias. 4.- Uso das partes sadias da planta para a produção
de um “vinho” de C. edulis. 5.- Destilação do “vinho” de C. edulis para produção de uma aguardente. 6.- Envio da
aguardente para o Laboratório de Enologia da UALG para análise do produto. 7.- Certificação (ou não) da aguardente.
8.- Destruição pela queima em recipiente controlado de todos os fragmentos da planta não utilizados. Produto:
Aguardente.
Relevância Pedagógica: Desenvolver nos alunos as competências necessárias para observar o mundo que os rodeia
e procurar estratégias inovadoras para abordar velhos problemas e ultrapassá-los com novas ideias. Fazer na escola
o trabalho investigativo, empreendedor, viável e sustentável necessário ao desenvolvimento de empresas e do País.
Potencial de Execução: O C. edulis tem sido estudado devido às suas propriedades antibacterianas. Na Ásia as
suas folhas são secas e consumidas em saladas e na África os frutos são consumidos. Perante estes factos não se
infere que a aguardente vá apresentar produtos tóxicos, no entanto a certificação laboratorial da ULAG certificará a
qualidade alimentar do produto.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS
SÃO BRÁS DE ALPORTEL

PROJETO

FOGOS FLORESTAIS – A SERRA DO CALDEIRÃO NA NOSSA MÃO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

VÍTOR MANUEL DOMINGUES GONÇALVES

BERTA RODRIGUES, DÉCIO PICA, VÍTOR GONÇALVES

PARCEIROS
Foram realizadas parcerias com as seguintes entidades:
Empresa Tecknalize no fornecimento dos componentes
eletrónicos;
Universidade do Algarve para calibração dos sensores;
Bombeiros Voluntários para acompanhamento dos testes,
simulação de incêndios, aconselhamento, orientação e
feedback das soluções produzidas, nas diversas fases de
desenvolvimento do projeto.
Câmara Municipal de São Brás de Alportel para apoio
logístico a todo o desenvolvimento do projeto, através da
cedência de transportes, e para a criação de condições a
que o projeto fique ao serviço da Proteção Civil Municipal,
com os dados a serem recebidos e monitorizados no
Gabinete Municipal de Proteção Civil, assim como na
definição de novos pontos estratégicos para a eventual
colocação de estações fixas a construir pela escola.

Os incêndios são um flagelo em Portugal,verificando-se todos os anos perdas humanas e materiais. Em S.B.Alportel,
os incêndios de 2004 e 2012 consumiram mais de 52% da floresta, com enormes prejuízos. Na aula, surgiu a ideia de
criar um projeto de prevenção, que permitisse a recolha de informações vitais promovendo uma ação concertada e
eficaz no combate aos fogos. Pretende-se desenvolver um protótipo que efetue a recolha de dados. Este equipamento
estará capacitado para o envio de informações do terreno para a proteção civil e será dissuasor ao ateamento de
fogos. Pretende-se produzir um protótipo com leitura de humidade, pressão atmosférica, temperatura, velocidade
e direção do vento, independente, em termos energéticos.
Introdução/Objetivos: O objetivo é a prevenção e minimização do impacto dos incêndios florestais. O projeto será
um instrumento para identificar algum tipo de padrão que permita avaliar o perigo e predisposição para incêndios.
Poderemos verificar alguma tendência de mudança nas condições climáticas locais, contribuindo para o estudo
internacional que avalia o aumento global da temperatura terrestre. O protótipo permitiria a proliferação de várias
estações de vigilância, reunindo dados fidedignos e abrangendo a maior parte da nossa floresta. Os dados seriam
recolhidos num centro de inteligência e disponibilizados, em tempo real para a proteção civil e bombeiros. O
público acederia a uma plataforma online, com aconselhamento interativo e com respostas atualizadas e adaptadas
às condições atmosféricas registadas. Contemplaria normas de boa conduta e cidadania que promovessem a
prevenção dos incêndios
Processos/Procedimentos e Produtos: Apresentação, motivação e maturação da ideia. Estabelecimento de
objetivos gerais e metas a alcançar. Distribuição e atribuição de tarefas. Pesquisa de materiais, software e tecnologias;
enquadramento científico dos objetivos; fundamentação da metodologia usada para cada uma das etapas do
projeto. Fase de construção: modelação 3D; aquisição de sinais a partir de placas Arduíno, com recurso a telemetria;
desenvolvimento de software; impressão da carcaça. Fase de testes. Reiterações das etapas de desenvolvimento,
de acordo com os dados recolhidos na fase de testes, de forma a refinar o projeto. Disponibilização da ideia e do
primeiro protótipo ao público em geral.
Relevância Pedagógica: Os alunos deparam-se com exigências ao nível do raciocínio lógico. Executam tarefas
de decomposição do problema, dividem tarefas, testam e depuram soluções, reformulam as soluções até ao
algoritmo final. A Robótica revelou-se uma ferramenta pedagógica útil no âmbito da edução, complementando
a aprendizagem. A aplicabilidade desta possibilita a verificação física e prática dos conceitos desenvolvidos. Neste
projeto irão usar técnicas recentes desde a fase de estudo e planeamento.
Potencial de Execução: Os dados recolhidos permitirão determinar a probabilidade de um incêndio,de inteligência
vital para os bombeiros. A presença destes equipamentos servirá de elemento dissuasor à propagação de incêndios.
A informação será emitida a partir das torres/postes de vigilância, com recurso a tecnologias rádio, para um centro
de comando, sitiado inicialmente na AEJBV. Após a análise dos dados, o sistema irá, de forma automática, organizar,
atribuir significado e dispor, online, toda a informação recolhida.

ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL
AMADORA

PROJETO

CARGE

PROFESSOR COORDENADOR
SÉRGIO REBELO

PROFESSORES COLABORADORES
SÉRGIO REBELO, PEDRO ROSA, EDUARDO PINTO, FÁBIO
BRANCO, FÁBIO TAVARES, PAULO GONÇALVES, PATRÍCIA
CRUZ

PARCEIROS
Durante a realização deste projeto não houve necessidade
de constituir parcerias, sendo tudo realizado internamente.

Este projeto consiste na criação de um kit universal para transformar vários tipos de veículos em veículos elétricos.
Pretende-se, através de um sistema universal, com câmaras de vídeo, sensores de deteção de movimento, que um
microcontrolador controle a direção e movimento de um determinado veículo. Pretende-se incorporar localização
GPS, enviar avisos automáticos em caso de acidente, realizar o acionamento do protótipo por voz e o seu controlo
ser realizado utilizando os movimentos da cabeça do utilizador.
Introdução/Objetivos: Este projeto surge num âmbito de auxílio a deficientes, onde as capacidades de movimentação
dos mesmos são limitadas. O objetivo deste trabalho é realizar um protótipo de um veículo, que se materializa num
protótipo de uma cadeira de rodas, onde o seu controlo vai ser efetuado através de ligeiros movimentos efetuados
pela cabeça ou outro membro qualquer, sem que para ele seja necessária a utilização de um “comando”.
Processos/Procedimentos e Produtos: Este projeto vai estar dividido em três diferentes etapas. 1ª – Eletrónica:
montagem de diversos circuitos com inúmeros componentes, desde as fontes reguladoras de tensão até aos
controlos dos motores “Ponte H”. Devido à natureza do projeto, será necessária também a utilização de diversos
sensores com leituras analógicas. 2ª – Programação: criação de um cérebro para todo o sistema, onde vão ser
efetuadas e analisadas as leituras dos sensores, as quais, por sua vez, permitirão o controlo dos diversos motores.
3ª – Mecânica: criação do sistema que permite toda a ligação/articulação entre a eletrónica e a estrutura.
Relevância Pedagógica: Este projeto tem uma vertente bastante importante no contexto pedagógico, pretendendo
sensibilizar os alunos para os problemas de mobilidade de pessoas com deficiência. De igual modo, visa incorporar e
pôr em prática os conhecimentos técnicos dos alunos que podem assim utilizar na prática vários sectores lecionados
nos diversos módulos da área técnica do seu curso, entre eles a parte mecânica (TA), o sector de programação (SD)
e eletrónica (EE). Este projeto cria também uma melhor preparação prática dos alunos para o futuro mundo de
trabalho, no desenvolvimento de soft skills importantes, nomeadamente no sector da comunicação e trabalho em
equipa.
Potencial de Execução: O projeto tem um potencial de execução elevado, pois é possível utilizar sensores, baterias
e microcontroladores no acionamento de veículos elétricos. A adequação do kit a diferentes veículos, dando-lhe a
vertente universal constituirá maior desafio. Acreditamos que este kit, pela utilidade e potencial de portabilidade
para diferentes veículos, o torna num produto de interesse para comercialização. Pode aplicar-se a uma bicicleta,
plataforma de transporte de carga, trolley, entre outros.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CLARA DE RESENDE
PORTO

PROJETO

ENERGIA MICROBIANA SUSTENTÁVEL

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

VÍTOR FRANÇA SANTOS

VÍTOR FRANÇA, MANUEL SIMÕES

PARCEIROS
Foi desenvolvida uma parceria com a FEUP (Departamento
de Engenharia Química).

Desenvolvimento de um projeto sobre a importância
das microalgas na despoluição da nossa da cidade em
particular e do planeta em geral.
Introdução/Objetivos: Desenvolvimento de um sistema
de crescimento de microalgas que permita a captura
e fixação de dióxido de carbono, o tratamento de água
residual e produção de energia.
Processos/Procedimentos e Produtos: Tratamento de
água residual e produção de energia (elétrica e biodiesel)
através da utilização de microalgas.
Relevância Pedagógica: Aplicação prática de conceitos
essenciais nas disciplinas de Biologia, Física e Química.
Potencial de Execução: Alto

COLÉGIO LUSO-FRANCÊS
PORTO

PROJETO

ALGAFIT ‐ CRIAÇÃO DE UM FUNGICIDA NATURAL À BASE DE
EXTRATOS DE ALGAS DA COSTA PORTUGUESA PARA COMBATE À
DOENÇA‐DA‐TINTA NO CASTANHEIRO
PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

RITA ROCHA

RITA ROCHA

PARCEIROS
Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro (UTAD) - Departamento de Engenharia
Florestal: cedência de P.cinnamomi (estirpe 105) – micoteca da UTAD; inoculação
fúngica das placas experimentais nos laboratórios especializados da universidade;
cedência de campos experimentais para aplicação real do AlgaFit – testes in vivo.
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do
Porto (CIIMAR): caracterização das macroalgas selecionadas para o estudo AlgaFit;
herborização de material biológico;
AlgaPlus – Produção e Comercialização de Algas e seus Derivados: secagem e
maceração do material biológico para o estudo; compromisso de produção de novas
fileiras de macroalgas com interesse fungicida para aplicação florestal se confirmação
de testes for validada.

Pretende-se avaliar o efeito fungicida de extratos de algas da costa portuguesa para controlo do fungo Phytophthora
cinnamomi, responsável, em Portugal, por grande parte do declínio do Castanheiro, espécie esta com elevado
impacto na economia nacional. O fungicida em estudo terá baixo impacto ambiental aquando da sua degradação
natural no solo, não gerando toxicidade, pretendendo ser uma alternativa viável às soluções existentes no mercado.
AlgaFit pretende afirmar-se como um produto economicamente viável, assim como introduzir novas dinâmicas na
exploração e comercialização de algas a nível nacional para o mercado agrícola.
Introdução/Objetivos: A produção e transformação de castanha rendem anualmente 60 milhões de euros em
Portugal, sendo que aproximadamente 75% da produção é destinada à exportação. É considerada atualmente o
“petróleo” da região transmontana, região onde predomina. A doença-da-tinta, identificada em Portugal desde
1838 é provocada pelo fungo Phytophthora cinnamomi, cuja ação se desenvolve ao nível do sistema radicular. Os
fungicidas que têm sido utilizados no combate à doença apresentam um custo elevado por unidade de área de
produção, restringindo-se, por isso, a sua utilização a viveiros. As macroalgas têm demonstrado possuir um vasto
potencial de aplicação na agricultura. Com o projeto AlgaFit pretende-se analisar o poder fungicida de extractos
etanólicos de macroalgas marinhas da costa portuguesa sobre o crescimento micelial de P. cinnamomi.
Processos/Procedimentos e Produtos: Seis espécies de algas da costa portuguesa (G. turuturu, C. crispus, S.
muticum, Corallina sp, Codium sp e G. vermiculophylla) foram secas em estufa, maceradas e diluídas em etanol
para extração de compostos ativos. Após preparação de meio de cultura PDA incorporando os diferentes extratos
etanólicos, inoculou-se P. Cinnamomi, deixando-se a incubar. Foram feitas medições diárias do diâmetro de cada
de um dos micélios, riscando dois eixos perpendiculares desde o ponto central da placa, local onde foi colocado o
inóculo inicial. A média dos diâmetros medidos sobre cada uma das rectas marcadas indicou o diâmetro final do
micélio. Após a obtenção dos diâmetros dos micélios em cada dia de avaliação, foi calculado o Índice de Velocidade
de Crescimento Micelial (IVCM).
Relevância Pedagógica: O Colégio adota desde 2006 o modelo de ensino e aprendizagem Problem-based Learning
(PBL), o qual se insere nos paradigmas de aprendizagem ativa, dialógica, inerdisciplinar e construtivista. Desta
forma, criou a disciplina de Metodologias de Investigação em Projeto (MIP) na qual o professor tutor, os alunos e os
orientadores externos se envolvem num percurso investigativo, percorrendo todas as etapas de projeto, desde a
revisão bibliográfica, ao desenho da metodologia – recorrendo a trabalho laboratorial experimental e a trabalho de
campo, à análise de dados e à reflexão crítica das descobertas para a Ciência.
Potencial de Execução: O desenvolvimento de um fitopatogénico direcionado para o produtor final, que seja
simultaneamente de baixo custo (pois utiliza matéria prima, know-how e unidades de produção endógenas) e que
gere dinâmicas paralelas de negócio (produção de macroalgas) assume-se como um produto de vangaurda num
mercado florescente em Portugal, muito potenciado pelos investimentos públicos (EU) e privados (American Lorain)
e pela forte internacionalização que se tem verificado neste setor.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
PORTO

PROJETO

TECNOLOGIA PIEZOELÉTRICA APLICADA NAS LOMBAS DAS
ESTRADAS PRESENTES NAS ZONAS RESIDENCIAIS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

EDUARDO PAULO DA SILVA SANTOS

EDUARDO PAULO DA SILVA SANTOS

PARCEIROS
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão: fornecimento
de um módulo de lomba rodoviária (50x50cm) para
estudo prévio e cálculos numéricos;
Eng.ºJosé Carlos Oliveira, do ISEP: apoio na execução de
testes, simulação da experiência, redefinição de estratégia;
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal– ACAPO:
apadrinhamento da ideia de desenvolvimento de um
sinal sonoro rodoviário de aviso à passagem de um
veículo para invisuais.

Em resposta à proposta apresentada relativamente ao tema “A Ciência e a Tecnologia ao serviço de um mundo
melhor”, o nosso projeto visa procurar soluções para o problema: “De que forma é possível encontrar fontes
alternativas de produção de energia renovável, com o objetivo de aumentar a sustentabilidade ambiental, sem
comprometer as gerações vindouras?”. Neste sentido, propomo-nos a implementar tradutores ultrassónicos, com
tecnologia piezoelétrica, que convertem a pressão mecânica em energia elétrica, nas lombas presentes nas zonas
residenciais, aproveitando essa energia, através da pressão gerada pelo peso dos veículos, na sinalização luminosa
das estradas.
Introdução/Objetivos: A teoria que alicerça o projeto, a piezoeletricidade é, de uma forma simples, a capacidade
que alguns metais têm de converter pressão mecânica em tensão elétrica. Com a implementação deste projeto
conseguiríamos produzir eletricidade de forma a promover a sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo,
garantir a segurança rodoviária, como consequência da implementação das lombas em contexto residencial.
No âmbito da nossa participação no concurso, que mobilizará um aumento das nossas capacidades pessoais de
trabalho em equipa, criatividade, inovação e empreendedorismo, a aplicação do conhecimento multidisciplinar
adquirido permitir-nos-á, ainda, promover uma sensibilização para a importância da utilização das energias amigas
do Ambiente.
Processos/Procedimentos e Produtos: Na implementação do projeto, ou seja, introduzir a tecnologia piezoelétrica
nas lombas das estradas presentes em zonas residenciais, contamos com a ajuda da EDP, Junta Autónoma das
Estradas, as Juntas de Freguesia e as respetivas Câmaras Municipais. Desta forma procuramos dar resposta ao
problema apresentado de uma maneira simples, embora eficaz.
Relevância Pedagógica: Com esta tecnologia é possível mostrar que se pode produzir energia elétrica a partir de
componentes simples, baratos e amigos do ambiente. Também se pode mostrar a importância da mecânica na
Sociedade atual.
Potencial de Execução: Este é um projeto muito exequível porque se irão aproveitar as lombas das estradas
existentes e, no nosso entender, muito rentável, principalmente, quando temos a Ciência e a Tecnologia ao serviço
de um mundo melhor.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RODRIGUES DE FREITAS
PORTO

PROJETO

RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS NA FLORA
INTESTINAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA FERNANDA GOMES MENDONÇA MARTINS
VIEGAS

MARIA FERNANDA VIEGAS, ANA BELA SARAIVA, HELENA
FERREIRA

PARCEIROS
A instituição que estabeleceu parceria para o
desenvolvimento das actividades experimentais deste
projecto foi a Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto na pessoa da Prof. Doutora Helena Ferreira do
Laboratório de Microbiologia daquela instituição.

As bactérias fazem parte da vida na Terra, desde sempre! Elas estão presentes na pele, nas mucosas e no trato
intestinal dos homens e dos animais. Os estudos sobre o microbioma humano, vieram confirmar que somos um
verdadeiro ecossistema com elevado número de células de microrganismos, em que o equilíbrio é fundamental. As
bactérias comensais contribuem para a nossa saúde e para proteção evitando instalação de infeções por bactérias
patogénicas. A circulação de bactérias e de genes entre vários nichos ecológicos é uma realidade que permite
entender a disseminação da resistência a antibióticos. Será que os nossos animais de estimação também apresentam
bactérias resistentes aos antibióticos?
Introdução/Objetivos: As bactérias têm um curto tempo de vida, minutos ou horas, e por isso podem responder
rapidamente às mudanças do ambiente. Assim, quando contactam com antibióticos as bactérias respondem
tornando-se resistentes. O uso intensivo de antibióticos na medicina, na produção animal e na agricultura tem
causado um aumento na resistência global. As bactérias são capazes de transferir resistência entre si acelerando a
adaptação de novas populações e facilitando a disseminação da resistência. A microbiota intestinal dos mamíferos
é complexa e dinâmica reagindo a diferentes agressões no sentido de restabelecer o equilíbrio. A utilização de
antibióticos provoca uma agressão que levará a uma modificação da sua constituição. Os alunos irão pesquisar a
resistência a antibióticos na flora intestinal de animais de companhia.
Processos/Procedimentos e Produtos: Deteção e caraterização de bactérias resistentes a antibióticos na flora
intestinal de animais de companhia. Serão selecionadas bactérias que eventualmente apresentem resistência a
antibióticos relevantes do ponto de vista da utilização terapêutica humana e animal. Para o efeito, iremos direcionar
a nossa análise para bactérias habitantes normais do trato intestinal através da sua pesquisa nas fezes dos animais.
Serão recolhidas informações que sejam relevantes para a interpretação dos resultados, de forma a compreender
o quadro de colonização dos animais. Com esta abordagem pretende-se que os alunos transformem resultados
experimentais em conhecimento das realidades do seu dia-a-dia à luz do conhecimento científico. Esta abordagem
laboratorial pretende desenvolver nos alunos a capacidade de ver a realidade com “outros olhos”.
Relevância Pedagógica: Sensibilizar os alunos para a toma correta dos antibióticos e que elaborem uma série
de normas que deveremos ter com os nossos animais de estimação sensibilizando a população para este grave
problema de saúde pública. Desenvolver competências, atitudes e valores numa perspetiva de ensino por pesquisa.
Aprofundar os conhecimentos sobre técnicas e metodologias de pesquisa irá fortalecer a literacia científica e
permitir adquirir capacidades para interpretar e dar sentido ao meio envolvente e para que possam tomar decisões
conscientes e responsáveis nos mais variados campos do saber.
Potencial de Execução: Como já foi referido, todo o procedimento experimental será efetuado com o apoio dos
laboratórios da Faculdade de Farmácia. O trabalho será depois apresentado no final do ano letivo, com todos os
outros que participam no Projeto SEI. Também se pretende concorrer a encontros de ciência, nomeadamente o dos
jovens cientistas da Fundação Portuguesa da Juventude.

ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO
VILA NOVA DE GAIA

PROJETO

BALÕES ESTRATOSFÉRICOS NA ESIC - BESIC

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOSÉ GUERNER

JOSÉ GUERNER, RUI BORGES, ELSA MARTINS, JORGE
MARGARIDO, ZAIDA SILVA, SÉRGIO CUNHA, TERESA
GARCIA

PARCEIROS
Agrupamento de Escolas de Lordelo;
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
– Departamento Engenharia Eletrotécnica e dos
Computadores.
A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto –
FEUP – prestou suporte na definição do equipamento
base e sua interligação par além de acompanhar o
lançamento e a recuperação da cápsula.
A Escola Secundária de Lordelo foi parceira na construção
da cápsula.

Balões Estratosféricos na ESIC (BESIC) é um projeto de natureza multidisciplinar que visa apoiar atividades
relacionadas com o domínio aeroespacial, através do lançamento de cápsulas instrumentadas até à Estratosfera,
recorrendo a balões cheios com Hélio. O voo, com duração de cerca de 2 h, é seguido em tempo real através de rádio,
procedendo-se seguidamente à recuperação da cápsula a partir dos dados de telemetria.
Introdução/Objetivos: O projeto de desenvolvimento e lançamento de cápsulas instrumentadas até à estratosfera
é uma atividade multidisciplinar e contempla conteúdos lecionados em diversas áreas disciplinares, a saber:
Informática; Física; Química; Eletrónica e Geografia. O BESIC tem os seguintes objetivos: contactar antecipadamente
com o ensino superior; permite estimular o intercâmbio entre turmas; consolidar o trabalho em equipa; estimular
o sentimento de realização/conclusão de um projeto; recuperação positiva de aprendizagens já realizadas nas
disciplinas envolvidas; Especificamente, o BESIC pretende: promover o desenvolvimento de técnicas de programação
de hardware e software; aplicar conceitos de Eletrónica na construção de circuitos impressos e respetivos testes;
aplicar as leis de Newton e os princípios de Arquimédes e analisar coordenadas geográficas.
Processos/Procedimentos e Produtos: Serão constituídas equipas de trabalho que terão como objectivo executar
pequenas tarefas relacionadas com a construção da cápsula (produto final). Esta terá no seu interior um recetor
GPS ligado a um modem áudio dedicado, que por sua vez comanda um rádio VHF/UHF que transmite a localização
da cápsula para uma ou mais estações base. Assim como, terá uma câmara ligada a um emissor de vídeo, que
permite obter imagens do voo, em tempo real. Também, será construído um computador de bordo, baseado em
plataformas computacionais de baixo custo (Raspberry PI ou equivalentes), destinado a gravar dados de diversos
sensores (temperatura, pressão, imagem, etc.). Todos estes sistemas serão alimentados por baterias instaladas
dentro da cápsula.
Relevância Pedagógica: Tratando-se de um projeto multidisciplinar torna-se verdadeiramente enriquecido pela
diversidade de conteúdos e respetiva interação. O trabalho em equipa consolida e valoriza a relação entre os
pares. Ao longo da consecução do BESIC realizar-se-á a recuperação de aprendizagens relacionadas com o projeto,
com reflexo no aproveitamento escolar dos alunos envolvidos. Esta partilha terá reflexos não só nos discentes
protagonistas do BESIC, mas também em todos os agentes educativos envolvidos.
Potencial de Execução: O BESIC tem a duração previsível de um ano letivo – 2015/2016 e com o lançamento previsto
para junho de 2016. O impacto deste projeto no ambiente educativo será significativo pois o lançamento de um
balão numa escola não é uma ocorrência comum no quotidiano escolar.

ESCOLA PROFISSIONAL DE SALVATERRA DE MAGOS

PROJETO

SAFETY CROSSWALK

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOSÉ MARIA GONÇALVES CARVALHO

JOSÉ CARVALHO, SÍLVIA FERNANDES, PATRÍCIA SILVA,
OLGA FRANCO, VERA FIGUEIREDO, FERNÃO FERREIRINHA,
MARIA ALICE DIAS, ANDREIA SOUSA, ROGÉRIO
MESQUITA

PARCEIROS
O Safety Crosswalk foi desenvolvido com a consultoria do Posto Territorial e do
Posto de Trânsito da GNR de Salvaterra de Magos. Para além destes, foram propostas
parcerias à APSI (Associação para a Promoção da Segurança Infantil), ANSR (Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária), CDOS Santarém (Comando Distrital de Operações
e Socorro), ACP (Automóvel Clube de Portugal), divisão da Proteção Civil de Salvaterra
de Magos, municípios de Salvaterra de Magos e Benavente, Centro de Negócios do
Porto Altoe empresa Soltráfego.
Em reuniões de apresentação do projeto junto da autarquia de Salvaterra de
Magos e do Posto Territorial da GNR, foram várias as sugestões práticas dadas
pelos intervenientes, a saber: aplicação do sistema eletrónico Safety Crosswalk em
passadeiras, preferencialmente, sem semáforos, pois beneficiariam ainda mais deste
sistema; para além da contabilização, prever o registo horário na página de internet
para aferir das horas de maior utilização do sistema; posterior estudo estatístico
comparativo do número de acidentes e atropelamentos registados antes e depois da
implementação do sistema Safety Crosswalk.

O Safety Crosswalk é um sistema eletrónico inovador para aplicar a passadeiras, de preferência sem semáforos, para
prevenir acidentes junto a escolas e zonas com mais trânsito, transportes públicos, hospitais e comércio. Emite sinal
luminoso e sonoro que alerta peões e condutores quando a passadeira está a ser atravessada. A iluminação que só
acende ao detetar movimento torna a passadeira visível, aumentando a sua eficácia e a segurança dos utilizadores.
Para pessoas com deficiência, ou em caso de nevoeiro, o sistema garante uma travessia mais segura da via. Os leds
contornam a passadeira no exterior e interior. Quando o peão prime o botão para passar, os leds começam a piscar
e assim permanecem durante 10 segundos, ao fim dos quais acendem os leds verdes do interior (para peões) e
vermelhos no exterior (para condutores). É também emitido o sinal sonoro. O processo dura o necessário para a
travessia do peão. No final os leds voltam a piscar, invertendo-se o processo.
Introdução/Objetivos: Os objetivos principais são: aplicar um sistema luminoso e sonoro às passadeiras, com
o desenvolvimento de esquemas e aplicação de linguagem “C”; prevenir acidentes rodoviários e reduzir as suas
consequências; promover a melhoria das condições da segurança tendo sempre em conta a investigação prévia e a
avaliação da eficácia.
Processos/Procedimentos e Produtos: O Safety Crosswalk opera através de um painel fotovoltaico. O sistema prevê
a monitorização através de uma aplicação para andróide, para identificação de avarias, resolução de problemas e
monitorização estatística. Em termos de custos, não se prevê a necessidade de investimento significativo até porque
serão usados materiais sem grande valor comercial para prevenir eventuais furtos. 1º Estudo de mercado a nível das
passadeiras. 2º Estudo dos equipamentos passíveis de serem aplicados na passadeira. 3º Teste de equipamentos e
programação em Linguagem C++. 4º Criação de protótipo / maqueta do sistema eletrónico. 5º Produto Final: kit
eletrónico para implementar em qualquer passadeira.
Relevância Pedagógica: A educação rodoviária é um processo de formação ao longo da vida do cidadão - passageiro,
peão e condutor - que visa desenvolver competências para viver em segurança no ambiente rodoviário. Com este
projeto inovador, viável e acessível, desejamos contribuir para a prevenção rodoviária e para o desenvolvimento
de práticas de cidadania numa cultura de segurança, através da diminuição dos atropelamentos nas estradas
portuguesas, usando um sistema de leds RGB e sinais sonoros. O Safety Crosswalk permite a integração de saberes
socioculturais (fundamentação da ideia e estabelecimento de parcerias), científicos (estatística relativamente
à situação rodoviária em termos de acidentes; estudo comparativo após implementação do produto) e técnicos
(construção do kit; estudo de viabilidade económica). Possibilita a participação dos cursos de Contabilidade (plano
de viabilidade económica), Comunicação (divulgação), Comércio (representação e comercialização) e Eletrónica
(protótipo e kit).
Potencial de Execução: Segundo dados da APSI, todas as semanas mais de 20 crianças e jovens – na maioria entre
os 10 e 14 anos - são vítimas de atropelamento em Portugal. O Safety Crosswalk tem como objetivo diminuir estes
mesmos acidentes nas estradas portuguesas. As parcerias estabelecidas comprovam a viabilidade e apoio ao projeto
Safety Crosswalk. De momento, a programação está a ser finalizada e teve início a procura dos materiais necessários
para a construção da maqueta.

ESCOLA PROFISSIONAL DE SALVATERRA DE MAGOS

PROJETO

E-TOX BOX

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOSÉ MARIA GONÇALVES CARVALHO

ANDREIA SOUSA, FERNÃO FERREIRINHA, JOSÉ
CARVALHO, MARIA ALICE DIAS, OLGA FRANCO, PATRÍCIA
SILVA, ROGÉRIO MESQUITA, SÍLVIA FERNANDES, VERA
FIGUEIREDO

PARCEIROS
Para a conceção do E-Tox Box foram necessários vários
intervenientes no processo, nomeadamente alunos,
professores e formadores. Contudo, nada disto teria
sido possível sem a intervenção de várias entidades que
facilitaram, dando o seu contributo, todo este processo.
De entre essas mesmas entidades e pensando na
sustentabilidade do protótipo irão ser estabelecidos
acordos de cooperação com os mesmos que, diariamente,
lidam com esta problemática, nomeadamente unidades
de saúde como o Hospital Distrital de Santarém e o Centro
de Saúde de Salvaterra de Magos, a Clínica veterinária Dr.
Reis Santos, as Farmácias Martins e União, lar de idosos
Lapi e Kubiak tatuagens assim como a Associação de
Estudantes da Escola Superior de Saúde de Santarém.

Sabendo que cada paciente intervencionado corresponde a 7 kg de lixo hospitalar diário, surge o protótipo E-Tox Box,
um caixote do lixo eletrónico dividido em três partes: antecâmara, câmara e porta, que permite o armazenamento,
desinfeção e selagem de lixo hospitalar através da implementação de um kit eletrónico num caixote de lixo comum.
Este projeto aumenta a proteção da saúde de todos os profissionais ou utentes que, de uma forma ou de outra,
têm contacto direto ou indireto com este tipo de lixo. O E-Tox Box melhorará a higiene em centros hospitalares
ou unidades clínicas de cirurgia, entre outras, diminuindo o risco de contaminação por doenças hospitalares ao
reduzir o contacto com o lixo infetado e permitindo o seu manuseamento seguro. Num sentido mais abrangente
contribuirá ainda para a proteção do meio-ambiente, de uma forma mais eficiente.
Introdução/Objetivos: Os resíduos produzidos nas unidades de saúde são constituídos por lixo comum, resíduos
infetantes e resíduos especiais. O manuseamento apropriado dos resíduos começa com a sua separação e isolamento,
requerendo a participação ativa e consciente de toda a comunidade hospitalar. É dessa necessidade que surge
o E-Tox Box, um sistema que consiste num caixote de lixo comum onde iremos incorporar um kit eletrónico que
permitirá manusear o lixo infetante de forma mais segura e eficaz, tendo como principais objetivos melhorar a
saúde e o ambiente. Este kit permite automatizar e desinfetar o caixote do lixo, através da abertura automática
da tampa, acionada de forma intencional; aplicar um desinfetante na antecâmara; selar e avisar automaticamente
quando o saco atinge 2/3 da sua capacidade, evitando, assim, o contacto direto com o lixo já existente no caixote e
contribuindo para a diminuição da propagação de microrganismos patológicos.
Processos/Procedimentos e Produtos: O protótipo terá um sensor de movimento ultrassónico usado para a abertura
da tampa; uma antecâmara onde estarão três pás e onde se depositarão os resíduos; e um sensor magnético que
transmitirá um sinal para as pás abrirem, assim que a tampa estiver fechada. Antes e após o lixo cair para o saco, as
pás serão desinfetadas por um borrifador com um desinfetante adequado. Caso o saco atinja 2/3 da sua capacidade,
e não havendo qualquer tipo de contacto visual, existirá um sensor infravermelho que transmitirá uma informação à
tampa, para que permaneça fechada e, simultaneamente, será ativada uma luz de aviso de que o caixote está cheio,
acionando-se a selagem do saco. Será enviada, através do sistema android, informação para substituição do saco.
Para que o caixote possa voltar a ser utilizado, terá de ser removido o lixo de dentro do caixote através de uma porta
específica para o efeito.
Relevância Pedagógica: Mobilizar aprendizagens na resolução de problemas reais, promovendo continuadamente a
interdisciplinaridade e a aplicação de conhecimentos. A criação do protótipo E-Tox Box reveste-se de uma importância
pedagógica transversal, promovendo a integração de saberes; a construção do protótipo da responsabilidade do
curso de Eletrónica; a divulgação a cargo da turma de Comunicação e a elaboração do respetivo plano de negócio
económico-financeiro atribuída à turma de Contabilidade.
Potencial de Execução: Este é um projeto que consideramos altamente viável, de fácil montagem e implementação.
Produzido e promovido por alunos, é um elemento de sensibilização para o comprometimento com as questões
ambientais, destacando-se a problemática do lixo hospitalar e baseando-se na construção de um instrumento de
intervenção para uma situação-problema existente. Representa mais-valias quer na área da higiene e segurança no
trabalho, quer nas áreas social, ambiental, económica e de saúde.

ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO RIBATEJO
SANTARÉM

PROJETO

ENGOMA PROTECK

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

NUNO JOSÉ GASPAR NEVES NUNES

NUNO JOSÉ GASPAR NEVES NUNES

PARCEIROS
Parceria com o Instituto Politécnico de Leiria,
nomeadamente com a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, Departamento de Engenharia Eletrotécnica,
no âmbito da formação extracurricular em soldadura
e fabrico de placas de circuito impresso e formação
extracurricular de introdução à programação em Arduino.
Aconselhamento técnico pelo departamento de
Eletrotecnia e Eletrónica do Instituto Politécnico de Leiria.

Sistema anti esquecimento do ferro de engomar ligado.
Introdução/Objetivos: Este projecto incorpora a microeletrónica e a deteção de
movimento para criar um sistema que proteja o utilizador de uma tábua de engomar
em caso de esquecimento do ferro ligado do risco de incêndio ou de consumo
desnecessário. O objetivo é detetar a presença do utilizador e se este se ausentar o
sistema emite um aviso sonoro e o sistema corta a alimentação do ferro, após algum
tempo.
Processos/Procedimentos e Produtos: Criação de um bloco adaptável a qualquer tábua
de engomar. Desenvolvimento de um circuito electrónico que possa ser produzido em
massa.
Relevância Pedagógica: Trabalho de pesquisa em microeletrónica, criação de caixa de
encapsulamento funcional, resistente e atrativa.
Potencial de Execução: O sistema está implantado em regime de teste e uma maqueta
sem encapsulamento já mostrou atingir os objetivos.

ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO RIBATEJO
SANTARÉM

PROJETO

CONTROLSIT CONTROLO DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

NUNO JOSÉ GASPAR NEVES NUNES

NUNO JOSÉ GASPAR NEVES NUNES

PARCEIROS
Parceria com o Instituto Politécnico de Leiria,
nomeadamente com a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, Departamento de Engenharia Eletrotécnica,
no âmbito da formação extracurricular em soldadura
e fabrico de placas de circuito impresso e formação
extracurricular de introdução à programação em Arduino.
Aconselhamento técnico pelo departamento de
Eletrotecnia e Eletrónica do Instituto Politécnico de Leiria.

Sistema para controlo e comando dos circuitos de iluminação e tomadas num edifício
escolar.
Introdução/Objetivos: Um edifico escolar tem gastos energéticos desnecessários
devido ao esquecimento ou a utilização abusiva da energia eléctrica. Há ainda os
equipamentos informáticos que ficam ligados inadvertidamente ou sem estarem a ser
utilizados. O objetivo principal é o de criar uma rede de sensores e aturadores que
funcionam por WiFi e que comunicam e atuam a ligação ou a desativação de circuitos
ou partes da instalação do edifício. O objetivo é o de ter uma consola de recolha de
dados que interage com os circuitos que permite acesso remoto de forma a permitir
poupanças de energia e poupanças do material.
Processos/Procedimentos e Produtos: Criação de pequenos equipamentos de recolha
de dados e de atuação de saídas para aplicação anexa a quadros elétricos.
Relevância Pedagógica: Consciencia dos alunos sobre uma instalação eléctrica, criação
de um circuito que interaja com uma instalação existente. Análise das regras técnicas
para a criação e dimensionamento do circuito eletrónicos.
Potencial de Execução: A primeira instalação será na nossa escola dando resposta às
solicitação do guarda nocturno que gostaria de ligar e desligar à distancia circuitos de
iluminação da escola.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JÚLIO MARTINS
CHAVES

PROJETO

UM PLANETA MELHOR COM MOTORES MAIS LIMPOS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

RUI MANUEL DOS SANTOS RIBEIRO

ANTÓNIO COSTANTINO, CARLA PINHO, CIDÁLIA PIRES,
GIL ALVAR, MARGARIDA SEVIVAS, RUI RIBEIRO

PARCEIROS
Universidade do Minho – Aprofundamento de
conhecimentos técnicos.
Freedom Mobility BV (trade name Rebbl) – Fornecimento
do motor elétrico, controlador de motor e alguns
acessórios elétricos, e apoio técnico.
Amilcar Nascimento - Key Account & Marketing Manager.
Transportation AM – Apoio técnico na seleção das baterias
adequadas para o projeto.

Será proposto às turmas do ensino secundário envolvidas um estudo sobre as vantagens e desvantagens da utilização
de veículos elétricos em relação aos veículos de combustão, fazendo um colóquio onde serão apresentados os
melhores trabalhos e simultaneamente apresentada a ação e a plataforma de trabalho (carro). Será usada uma
metodologia de identificação de etapas de execução, definidas em reunião da equipa responsável pelo projeto, bem
como das turmas envolvidas, seguida do trabalho a realizar em cada etapa e execução do mesmo. Aquisição de um
veículo utilitário antigo com motor a combustão. Remoção do motor a combustão, depósito de combustível e saída
de escapes. Estudo/seleção do motor elétrico, controlador de motor, carregador de baterias e baterias. Instalação
do motor elétrico, controlador de motor, carregador de baterias e baterias no veículo. Ensaios para verificação da
velocidade máxima e autonomia do veículo. Processo de homologação no IMTT do veículo elétrico.
Introdução/Objetivos: Melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares; Motivação dos alunos para a
aprendizagem; Melhorar a literacia científica e técnica dos alunos; Melhorar a percentagem de sucesso nas disciplinas
envolvidas, em comparação com os anos letivos anteriores; Desenvolver nos alunos competências específicas de
eletricidade, eletrónica e eletromecânica; Divulgar à comunidade escolar os projetos desenvolvidos; Permitir que os
alunos reconheçam métodos e procedimentos científicos que permitam alterar tecnologicamente aparelhos, para
que os impactos ambientais negativos sejam minimizados; Reconhecer que o desenvolvimento da tecnologia e da
ciência estão na base da alteração dos materiais para um mundo melhor.
Processos/Procedimentos e Produtos: Investigação sobre quais os aspetos positivos da utilização de um carro
elétrico face ao carro com motor a combustão; investigação sobre que alterações fazer num veiculo a combustão
para o transformar em elétrico; Aquisição da plataforma de trabalho; Transformação mecânica; Dimensionamento
e aquisição de equipamento elétrico; Instalação e ensaio dos equipamentos elétricos; Homologação do carro;
divulgação do produto final obtido.
Relevância Pedagógica: O projeto prende-se de elevada relevância pedagógica nomeadamente pela vertente
prática do mesmo, uma vez que os alunos serão colocados em ambiente prático efetivo. Sendo o projeto envolvido
por um conjunto de fases (desde a investigação, passando pela planificação das alterações ao veiculo, aquisição de
material e sua montagem) que culminam num produto final que pode ser visto, testado e efetivamente utilizado,
permite que os alunos reconheçam que somente a evolução da ciência e da tecnologia permitirão o avanço da
Humanidade no sentido de um mundo melhor. A aquisição de conhecimentos e capacidades de realização de
tarefas está intimamente ligada ao projeto, uma vez que a sua evolução depende disso mesmo, pelo que o produto
final obtido será a melhor prova da importância pedagógica do mesmo.
Potencial de Execução: O projeto apresenta elevado potencial de execução, uma vez que: -Foi dado parecer
positivo pelo Conselho Pedagógico. -A Direção do Agrupamento criou as condições necessárias de recursos
materiais (utilização dos materiais de laboratório existentes no Agrupamento), físicos, humanos (atribuição de horas
especificamente para o desenvolvimento do projeto) e organizacionais que permitam a realização do projeto ao
longo do ano letivo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM
NELAS

PROJETO

BEIRA ALTA CIDRA DRINK

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA FERNANDA COSTA

MARIA FERNANDA COSTA, VIRGÍLIO HENRIQUES,
JORGE NUNES

PARCEIROS
Adega Cooperativa de Mangualde
parceira para
comercializar e engarrafar o produto.
AEB- Bioquímica Portuguesa SA -local onde se realizaram
os ensaios, experiências e se testou o produto concebido.
Cooperativa de Mangualde -parceira no fornecimento de
matéria primas.
Comunidade Viseu Dão Lafões - Entidade que vai divulgar
e apoiar o projeto e apoiar os produtores de maçã neste
projeto.
Câmara Municipal de Nelas - Apoio total do projeto e
vai dar incentivos à criação de postos de trabalho para o
fabrico e divulgação do produto.
Escola Superior Agrária de Viseu - Supervisão e
aconselhamento técnico.

Conseguir produzir um espumante natural de cidra com baixo teor de álcool será a ideia de conquistar os produtores
de maçã da Beira Alta. Este projeto visa também dar ideias à região do Dão para que os produtores possam diversificar
os seus produtos e aumentar os sus rendimentos.
Introdução/Objetivos: A maçã da Beira Alta engloba as variedades Golden Delicious, Royal Gala, Jonagored, Granny
Smith e Reineta e diferencia-se das demais por apresentar coloração mais viva, melhor consistência da polpa e
altos teores de açúcar, o que se deve em larga medida ao clima favorável da Região da Beira Alta, com elevada
luminosidade e com Invernos extremamente frios e Verões de calor abundante. A maçã da Beira Alta caracteriza-se
pelo seu sabor extremamente agradável e diferenciador e pela sua grande capacidade de conservação. Uma das
maçãs mais conhecidas são as bravo de Esmolfe. A cidra é uma bebida com pouco teor alcoólico que se produz
a partir da fermentação da maçã. O espumante de cidra ,é um derivado desta produção ,é a mesma bebida mais
elaborada pelo método champanhês.
Processos/Procedimentos e Produtos: O espumante natural de cidra, com um baixo teor de álcool, é uma ideia
que começa a conquistar os produtores de maçã e pretende chegar à mesa dos portugueses. A ideia também é
de aproveitar o refugo das diversa variedades de maçã que se produzem na região .As maçãs de refugo são frutos
praticamente inutilizados para a sua comercialização ou mesmo para a elaboração de sumos Fizemos algumas
experiências com as maçãs mais produzidas na nossa região como o Bravo de Esmolfe e Golden num laboratório de
uma empresa vinícola a Global Wines e estamos em condições de afirmar que do que qualquer adega modernizada
está equipada com material para produzir sidra .Conseguimos produzir espumante de sidra pelo método champanhês
,o que equivale ao recurso a uma segunda fermentação do produto em meio fechado. Em vez de ser aplicado CO2
artificial , é utilizado o mesmo gás mas de forma natural , com uma segunda fermentação do mosto da maçã.
Relevância Pedagógica: Este projeto apanha aprendizagens nas áreas de Físico - Quimica e Ciências Naturais assim
como conteúdos programáticos do Curso Profissional de Cozinha . Pastelaria e Restauração- 12º ano. Parceria de
alunos com produtores de maçã no fabrico do espumante para lançamento do produto no mercado. Mais valia para
a Beira Alta com um novo produto da região.
Potencial de Execução: A par da produção de espumante por nós proposta neste projeto estamos atentos e procurar
também apurar a produção de vinagre de cidra , de variedades , como o Bravo de Esmolfe É uma segunda alternativa
de utilização da maçã para um produto como o vinagre “com reconhecidas características nutricionais “ São precisos
apenas dois Kg de maçã para se obterem 0.75 litros de mosto de maçã limpo . É um projeto que tem um potencial
enorme de execução e gostaríamos de o executar na prática.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL

PROJETO

ECO-SHOWER, TECNOLOGIA DO PRESENTE,
SOLUÇÃO DE FUTURO!

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

EUGÉNIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA

EUGÉNIO SILVA, IDALINA SILVA, JOSÉ GASPAR

PARCEIROS
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
Hotel Vouga

O nosso projeto consiste num sistema automatizado, que realiza um reaproveitamento da água fria dos duches e/
ou torneiras de água quente. Após um estudo, verificámos que, enquanto uma pessoa espera pela água quente
do duche, desperdiça, em média, num apartamento, 8 litros de água fria, que entram, desnecessariamente, no
sistema de saneamento. Numa família média (4 pessoas) são “deitados fora” 32 litros de água por dia, o que totaliza
aproximadamente 1mt cúbico de água por mês. Se se tratar de uma vivenda, os nossos estudos apontam para um
desperdício de 25 litros de água por pessoa por duche, o que perfaz um total aproximado de 3000 litros de água por
mês (dado que na vivenda, por norma, o sistema de aquecimento se encontra mais afastado). O nosso projeto visa
colmatar esse defeito evitando assim que sejam desperdiçados mensalmente, na rede de saneamento, em média
3000 litros (3mt cúbicos) de água por habitação.
Introdução/Objetivos: Com este projeto pretendemos construir um mundo melhor, em que o fator de
sustentabilidade do planeta seja sempre um ponto preponderante, uma vez que o vosso lema é também o nosso
lema “A Ciência e a tecnologia ao serviço de um mundo melhor”. O nosso projeto consiste num sistema automatizado
que, sempre que é aberta uma torneira de água quente, são medidos o fluxo e a temperatura da água e, caso esta
não esteja à temperatura previamente programada, é reinjetada, com recurso a duas eletroválvulas e a um pequeno
motor, no sistema de aquecimento, por forma a que só saia água na torneira quando esta estiver à temperatura
definida (quente).
Processos/Procedimentos e Produtos: Pretendemos construir um protótipo de um sistema automatizado de
poupança de água com recurso a um microprocessador, duas eletroválvulas e um pequeno motor. Este sistema
permite, tal como já foi referido, uma significativa poupança de água (um bem escasso e que deveria ser
preservado; com este sistema implementado em escolas, indústria, hotéis, restaurantes, centros comerciais e outros
estabelecimentos, seria possível que o sistema já instalado de água e saneamento aumente a sua longevidade (dado
o menor consumo), sendo igualmente possível uma diminuição significativa da pegada ecológica.
Relevância Pedagógica: Este projeto revela-se de primordial importância, uma vez que sensibiliza os alunos e
comunidade educativa (incluindo as famílias) para a importância do bem essencial e cada vez mais escasso que é a
água e em que o seu consumo terá de ser repensado dadas as perspetivas de aquecimento global.
Potencial de Execução: Dados todos os estudos por nós elaborados, este projeto é exequível. Neste momento os
alunos encontram-se na fase embrionária da construção e implementação de um protótipo do produto. Esta é uma
solução inovadora que visa colmatar uma lacuna do mercado, no que à poupança de água diz respeito.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VIRIATO
VISEU

PROJETO

SÃO SILVAS, SENHORES!

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARGARIDA MARIA MONTEIRO MORGADO

ALEXANDRA VIEIRA, DANIELA LOPES, MARGARIDA
MORGADO, PEDRO RIBEIRO, SÉRGIO LOPES

PARCEIROS
Neste projeto estabelecemos parcerias com a Escola Superior Agrária de Viseu e o
Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Viseu.
1. Escola Superior Agrária de Viseu
Cooperação técnico-científica e de cedência de alguns recursos materiais numa lógica
de valorização e de integração do know-how existente nesta instituição. Procurámos
envolver um conjunto de docentes da ESAV que nos permitiram obter informações úteis
sobre a importância ecológica e nutricional da espécie e a exemplificação de diferentes
técnicas de enxertia. No decorrer do desenvolvimento deste projeto ainda não houve
oportunidade de fazer testes acerca dos efeitos das farinhas de silvas produzidas nos
correspondentes destinatários, no entanto, e se o projeto for
premiado, pretendemos vir a fazê-lo nos próximos meses com o apoio da Escola
Superior Agrária de Viseu.
2. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu – Departamento de Ambiente
Cooperação técnico-científica e de cedência de alguns recursos materiais e
laboratórios numa lógica de valorização e de integração do know-how existente
nesta instituição. Nos laboratórios do Departamento de Ambiente foram realizados
ensaios de comportamento da espécie Rubus ulmifolius num incêndio florestal:
probabilidade de ignição, combustibilidade e variação do teor de humidade. Foram,
também, realizadas atividades laboratoriais diversificadas que visaram: a construção
de pellets com material biológico da espécie Rubus ulmifolius, com posterior análise das
propriedades energéticas das pellets produzidas: poder calorífico, teor de humidade e
de cinzas, matéria volátil; o fabrico de farinha alimentícia que pode ser utilizada como
complemento na alimentação humana ou de animais de abate; a produção de farinha
que pode ser utilizada como fertilizante natural de muitas plantas em espaço urbano
ou em espaço rural.

O projeto potencia o modo como a Ciência e a Tecnologia podem contribuir para criar um mundo melhor,
explorando as potencialidades das silvas da espécie Rubus ulmifolius. Esta espécie apresenta uma elevada
capacidade multiplicativa, é uma espécie “mal-amada” pela população e é eliminada através de herbicidas ou
queimadas. Constituirá a espécie um perigo para a ignição e propagação dos incêndios ou servirá de barreira?
Quais as suas propriedades energéticas? Que potencialidades ecológicas, agrícolas e comerciais possui? Como
pode ser utilizada na dieta mediterrânica? Este projeto potencia os conhecimentos técnico-científicos de alunos
e professores na caracterização das potencialidades da espécie e da valorização das suas partes constituintes para
posterior comercialização.
Introdução/Objetivos: As silvas da espécie Rubus ulmifolius, abundante em Portugal, apresentam uma elevada
capacidade multiplicativa. É considerada uma praga e é, muitas vezes, combatida com herbicidas ou queimadas.
Com o projeto São silvas, senhores! pretende-se aprofundar o modo como os conhecimentos científicos e o
desenvolvimento tecnológico podem convocar os alunos do básico e do secundário, professores de várias disciplinas
e investigadores do Inst. Politécnico de Viseu, para a partilha de saberes e o desenvolvimento de procedimentos que
contribuam para a identificação das características e potencialidades da espécie.
Processos/Procedimentos e Produtos: Ensaios de comportamento da espécie num incêndio florestal: probabilidade
de ignição, combustibilidade e variação do teor de humidade. Análise das propriedades energéticas da espécie com
vista a potenciar o seu uso como biocombustível sólido (pellets): poder calorífico, teor de humidade e de cinzas,
matéria volátil. Avaliação das propriedades farmacológicas da espécie Palestra de sensibilização sobre a importância
ecológica e nutricional da espécie Realização de experiências de enxertia para potenciar o sistema radicular da
espécie no desenvolvimento de outras espécies. Acompanhamento e caracterização da evolução de um silvado.
Atividades de recolha de diferentes partes das plantas para posterior utilização. Dinamização de workshops de
confeção de produtos gastronómicos inovadores que utilizem diferentes partes das plantas. Elaboração de flyers
e posters científicos para divulgação das potencialidades da espécie. Dinamização de uma ação de divulgação na
comunidade educativa.
Relevância Pedagógica: A implementação do projeto remete para o potencial transformador que pode ter nos
intervenientes ajudando a mudar a visão que os alunos têm das silvas (Rubus ulmifolius) e dando a conhecer as
suas características e potencialidades ambientais, ecológicas, agrícolas e gastronómicas à comunidade. O projeto
é pedagogicamente relevante no envolvimento de todos os participantes, na promoção da educação para a
sustentabilidade, através de atividades práticas diversificadas, que valorizam a investigação, a experimentação, a
inovação, o empreendedorismo e a criatividade, e são sustentadas numa perspetiva interdisciplinar que integra o
trabalho de grupo na busca de um fim comum, na promoção de um ensino motivador da Ciência na escola e na
disseminação dos seus resultados na comunidade educativa.
Potencial de Execução: Este projeto procura despertar os participantes e a comunidade local para as potencialidades
desta espécie que se for controlada pode diminuir o risco de incêndio, pode ser utilizada na produção de um
novo biocombustível sólido e como porta enxerto em processos de multiplicação vegetativa, bem como pode ser
reintroduzida na dieta mediterrânica.

ESCOLA PROFISSIONAL DE TORREDEITA
VISEU

PROJETO

LOCSAVE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA CRISTINA MOTA DIOGO

ANA DIOGO, PAULO COIMBRA

PARCEIROS
No desenvolver do projeto estabelecemos parceria com a Câmara Municipal de Viseu
de forma a obter autorização para divulgar o nosso protótipo na cidade de Viseu.
Estabelecemos parceria com a Junta de Freguesia de Torredeita, por ser a entidade
pública mais próxima da EPT. Outra parceria realizou-se com o Instituto Politécnico
de Viseu, que nos auxiliou no decorrer das atividades devido aos equipamentos que
possuem nos seus laboratórios, atuais e sofisticados. No que diz respeito ao ramo
comercial, estabelecemos parceria com Visotrónica, sendo esta uma das principais
empresas a operar nas áreas de proteção eletrónica, desde a videovigilância, alarme
anti-intrusão, deteção de incêndio, controlo de acessos e VOIP em Viseu e com a
Pavielétrica, empresa direcionada para a venda de materiais de eletricidade e canalização
de forma a nos ajudar na aquisição de equipamentos para a construção do protótipo,
na divulgação e comercialização do produto. Estas duas empresa mostraram-se muito
interessadas e curiosas em relação ao Loc.save. Pretende-se também participar em
feiras, eventos e exposições e angariar parcerias com empresas da área marítima.
Pretende-se realizar ações de sensibilização nos portos para os pescadores e polícia
marítima.

O projeto consiste na aplicação de um dispositivo de localização (chip) num cinto.
Em caso de acidente no mar, com o impacto na água, automaticamente se ativa
o dispositivo de localização emitindo um sinal para a polícia marinha com a devida
localização do acidentado e uma boia de salvamento.
Introdução/Objetivos: É um dispositivo simples e de fácil utilização, que não interfere,
nem prejudica as atividades realizadas. Através de um sistema GPS em caso de acidente
emite as coordenadas de localização da pessoa em risco de vida. Assim, é emitido
imediatamente um processo de busca e salvamento, sendo mais rápido, a localização
da pessoa em perigo. Enquanto espera por ser salva, a pessoa em perigo, encontra-se a
flutuar com a ajuda de uma boia, que se abre quando o sistema embate na água.
Processos/Procedimentos e Produtos: Este sistema funciona com a incorporação de
um sensor de pressão que em contacto com a pressão água (provocado pelo peso
da pessoa acidentada) ativa uma boia de salvamento. Esta boia está incorporada no
cinto, ocupando pouco volume, de forma a permitir ao utilizador total liberdade de
movimentos. Embora os barcos de pesca tenham também um sistema de localização, a
partir do momento em que as pessoas caem à água podem afastar-se do barco com as
correntes e as autoridades e equipas de resgate deixam de ter as coordenadas corretas.
Relevância Pedagógica: Este é um produto inovador e essencial para o bem-estar
das pessoas por se sentirem mais protegidas. Sendo adaptável a diferentes tarefas, é
um acessório pequeno e de fácil manutenção e utilização, que permitirá ao utilizador
continuar a realizar as suas tarefas (como no exemplo de um colete). A natureza do
produto e a sua finalidade apresentam carateristicas de extrema importancia em
termos pedagógicos, não só ans áreas do saber saber, mas também ao nível dos valores
e principios sociais.
Potencial de Execução: O produto apresenta viabilidade de execução,podendo ser
fabricado em empresas do setor.

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA

PROJETO

BANANA FEIA, BANANA VERDE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

CLÁUDIA EUNICE AMORIM DA COSTA

JOSÉ RUI PAULOS SOUSA

PARCEIROS
GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana Lda, que forneceu a matéria prima (banana verde sem classificação
e de desperdício) para a produção da farinha de banana possibilitando o desenvolvimento de todas as atividades
realizadas no âmbito do projeto. Colaborou, também, com os coordenadores do projeto no sentido de possibilitar
uma visita às suas instalações disponibilizando um dos seus trabalhadores para nos acompanhar e explicar todos os
processos envolvidos no trabalho de desenvolvem.
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que realizou os testes de espectroscopia de
infravermelho (FTIR) utilizando a farinha de banana verde produzida nos laboratórios da nossa escola, assim como
a análise espectral que comprova a presença do amido na farinha que produzimos.
Casa do Povo da Ponta do Sol – que demonstrou interesse em receber alguns dos nossos alunos disponibilizando
uma das sessões do Curso de Cozinha que disponibilizam para a Comunidade para podermos divulgar o nosso
projeto e o trabalho desenvolvido no âmbito desse projeto, assim como nos permitiu trabalhar com os alunos do
Curso na execução de várias receitas, algumas experimentais, que também foram desenvolvidas na escola com
recurso à farinha de banana verde e livres de glúten.
Centros de Saúde da Calheta – com a disponibilização da Nutricionista que esteve na escola em algumas sessões
para explicar aos alunos mais jovens (alguns com problemas de diabetes ou obesidade, entre outros) os benefícios
do consumo da farinha de banana verde enquanto substituto das farinhas de trigo tradicionais.
Projetos da escola: BOCAS cujos objetivos envolvem educação para uma alimentação saudável trabalhando
com estes alunos as receitas tradicionais com substituição da farinha de trigo e adaptação à farinha de banana
verde e EBSCalheta TV, cujos objetivos envolvem a produção e a divulgação de vídeos e imagens e que connosco
colaboraram no trabalho de edição e imagem.
RTPMadeira que divulgou o nosso projeto e o trabalho que desenvolvemos com os alunos através do programa
Geração +.

A diabetes mellitus tipo 2 afeta 400 mil pessoas em Portugal, e, na maioria dos casos, a doença está associada à
obesidade e ao sedentarismo. A banana verde é um aliado potencial na luta contra a doença uma vez que o amido
que a compõe pode ser utilizado para a prevenir. O sabor adstringente da fruta verde não agrada ao seu consumo
pelo que serão os seus derivados, na forma de farinha de banana verde os promotores dos benefícios.
Introdução/Objetivos: A banana tem grande potencial energético, especialmente enquanto verde. Possui uma
grande quantidade de amido - amido resistente - digerido apenas no intestino grosso, onde é fermentado produzindo
vários compostos benéficos. Pretende-se: Efetuar a análise físico química da farinha de banana verde. Avaliar
possíveis vantagens (prevenção de doenças) na utilização regular da banana verde na dieta alimentar. Elaborar
mapas de análise de dados e divulgar a composição da farinha de banana verde. Visitar uma unidade agrícola de
produção de banana. Acompanhar o processo de recolha, separação e armazenagem da banana na GESBA. Realizar
workshops para a comunidade sobre os benefícios do consumo da banana verde.
Processos/Procedimentos e Produtos: Acompanhamento do processo de produção da banana regional, recolha,
higienização, classificação e embalagem visando a preparação para comercialização. Transformação de banana
verde sem classificação em farinha com lavagem corte seguido de banho de água acidificada (evitando oxidação e
escurecimento) por 5 min, desidratação em estufa ventilada a 55°C durante 16h e moagem em moinho de martelo
até obtenção da farinha. Caracterização físico-química da farinha: Humidade; Cinzas por inceneração do material
em mufla regulada a 550°C até peso constante; Amido; pH; Acidez total titulável. Elaboração de receitas seguidas de
testes de aceitação alimentar. Elaboração de documento com os resultados e discussão sobre possíveis benefícios
para a saúde. Realização de workshops sobre o trabalho desenvolvido.
Relevância Pedagógica: Promove o empreendedorismo e o desenvolvimento de ideias que motivam a criação de
empresas e a importância do trabalho de investigação na introdução de produtos no mercado. Sensibiliza para o
aproveitamento do desperdício (utiliza banana verde não classificada, não comercializada) e reduz o desperdício
alimentar (aproveita a casca da banana além da banana destinada a aterro). Desenvolve a criatividade e a capacidade
de raciocínio no desenvolvimento da destreza laboratorial assim como no controle de variáveis no laboratório.
Valoriza o produto regional, divulgando os benefícios do seu consumo e potenciando a sua utilização. Num contexto
interdisciplinar, relaciona várias áreas como a Química, a Biologia, a Medicina, a Economia e as Ciências Empresariais.
Inerente estará o gosto pela ciência e pela tecnologia como forma de servir a população no sentido de melhorar as
suas condições de vida.
Potencial de Execução: A pesquisa inicial foi concretizada e os alunos reuniram informações e dados de comparação.
Estamos em fase de formalização das colaborações. A componente mais difícil foi a análise físico-química uma vez
que alguns dos contactos estabelecidos apesar de terem mostrado disponibilidade acabaram por não colaborar.
Apesar de tudo a ideia é reprodutível e tem e teve sempre algum grau de concretização na comunidade envolvente
à escola.
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PARCEIROS
O projeto científico em desenvolvimento tem vindo a ser executado em parceria com o Departamento de Biologia
da Universidade dos Açores.
O apoio científico e técnico relativamente à histologia, foi realizado pelo docente e investigador da Secção de
Histologia, Doutor Armindo Rodrigues e o Mestre Ricardo Camarinho. Este apoio consistiu na orientação inicial
da definição do projeto; no workshop teórico-prático realizado no laboratório da nossa escola e na orientação
relativamente à recolha de dados e análise dos resultados.
O apoio científico relativamente à análise genética, foi realizado pela docente e investigadora da Secção de
Biologia Molecular, Doutora Manuela Lima. Este apoio, sob a forma de um workshop teórico-prático realizado nos
laboratórios da UA, foi essencial para que o grupo de alunos portugueses pudessem, previamente, estar preparados,
para acompanhar o workshop na Suécia. O professor responsável pelo grupo da Suécia, enviou-nos previamente o
protocolo experimental relativo à atividade que iríamos realizar na sua escola.
O apoio científico relativamente à seleção da espécie de peixe a utilizar como bioindicador, foi realizado pelo
docente e investigador da Secção de Biologia Marinha, Doutor José Azevedo.
O apoio científico relativo à análise estatística dos resultados obtidos e a sua validação será realizada pela docente e
investigadora Doutora Patrícia Garcia.
Ainda no âmbito do projeto, o apoio financeiro que recebemos da Fundação Ilídio Pinho na 1ª fase de seleção, foi
fundamental na aquisição de consumíveis (sobretudo reagentes) utilizados na técnica histológica.
No âmbito do intercâmbio realizado, este projeto, contou com o apoio financeiro da Direção Regional da Juventude,
através do programa de mobilidade Bento de Góis, da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, da Câmara
Municipal de Lagoa e da Junta de Freguesia do Rosário. Estes apoios foram utilizados na deslocação e estadia do
grupo Português durante os oito de dias de permanência da Suécia.
Para além destes parceiros, contámos também com o apoio financeiro e/ou material de empresas nacionais e locais,
igualmente importantes no sentido de proporcionar condições para a realização de atividades dinamizadas pelos
alunos com o objetivo de angariação de fundos.

A ideia deste projeto surgiu no âmbito de uma visita de professores da escola Örkelljunga Utbildningscentrum,
da Suécia, à nossa escola. Um dos objetivos deste projeto é a investigação de duas populações de uma espécie de
peixe ao nível toxicológico e genético. Durante o desenvolvimento deste projeto será realizado um intercâmbio. Na
Suécia será realizada a parte do trabalho relativa à análise genética à qual os professores e alunos portugueses terão
um workshop relativamente às técnicas utilizadas. Nos Açores será realizada a parte do trabalho relativa à análise
toxicológica dos espécimes tendo como base a técnica histológica e igualmente um workshop sobre as técnicas
utilizadas aos alunos e professores da Suécia.
Introdução/Objetivos: O principal objetivo é trocar experiências pedagógicas do trabalho científico desenvolvido
no ensino secundário e o desenvolvimento de competências no domínio da língua inglesa. Os nossos alunos terão
oportunidade de contactar com uma nova cultura, língua e pedagogia diferente e vivenciar durante uma semana
essa realidade. Haverá a possibilidade de realizarem um workshop relativamente às técnicas utilizadas na análise
genética dos espécimes capturados nos Açores e na Suécia permitindo-lhes o contacto direto com técnicas e
tecnologias inexistente nas escolas portuguesas. Numa fase posterior do projeto, os alunos e professores suecos
virão aos Açores e terão oportunidade de conhecer, também através de workshops, as técnicas envolvidas na análise
histológicas das amostras dos mesmos espécimes que foram analisados geneticamente na Suécia.
Processos/Procedimentos e Produtos: Numa primeira fase será selecionada em conjunto, a espéciede peixe a
estudar tendo em conta que terá de ser comum a ambos os países e facilmente acessível. Essa espécie também
deverá ter interesse comercial uma vez que se pretende realizar uma análise toxicológica, contribuindo de certa
forma para o conhecimento da qualidade alimentar do pescado. Cada país irá trabalhar com uma amostra de 10
espécimes e realizar as respectivas análises. Nos Açores, realizaremos a análise histológica ao fígado dos 20 espécimes
(10 de Portugal e 10 da Suécia). A análise à percentagem de metais pesados no músculo dos animais será realizada
externamente em laboratório a definir. Iremos assim, determinar um biomarcador de efeito nos tecidos do fígado
de acordo com os resultados obtidos na análise do teor em metais pesados. Na Suécia serão realizadas análises
genéticas de modo a averiguar a divergência entre as duas populações.
Relevância Pedagógica: Este projeto apresenta uma importante componente pedagógica quer em termos formais
como informais. Durante o intercâmbio, todos os intervenientes terão oportunidade de vivenciar uma nova realidade
e conhecer informalmente uma nova cultura. A riqueza científica que este projeto científico proporcionará a estes
jovens é significativa e quem sabe decisiva nas opções profissionais nesta fase terminal do ensino secundário. É de
salientar que os workshops a realizar em cada um dos países será organizado e realizado pelos alunos para uma
plateia constituída por alunos e professores. Os alunos serão os principais intervenientes quer na transmissão do
conhecimento quer das técnicas utilizadas.sentido de melhorar as suas condições de vida.
Potencial de Execução: Apesar de na nossa escola dispormos do equipamento necessário para a execução da parte
técnica, será necessário adquirir os consumíveis. Para além disso, as análises aos metais pesados dos espécimes
será efetuada em laboratório da especialidade pelo que será mais um encargo financeiro que não temos condições
de suportar. Apesar das despesas do intercâmbio serem da responsabilidade de cada participante, a execução do
projeto de investigação na nossa escola estará dependente do apoio conseguido.

