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1º ESCALÃO | ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CAIXA SISMOLÓGICA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
SINTRA

PROFESSOR COORDENADOR

7 TURMAS PARTICIPANTES

Diva Carvalho

153 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A Ideia da “caixa sismológica” é, por um lado, visualizar, de forma “palpável”, as placas tectónicas
na Terra, cujos movimentos causam os sismos, e simultaneamente jogar com o conteúdo de um kit
de emergência para situações de risco. Fazendo uma pesquisa de mercado, constatámos que não
existe nenhum jogo experimental na área do risco sísmico e que constantemente as educadoras
têm de apelar à criatividade para introduzirem as primeiras noções sobre os sismos e as suas
causas. Os principais objetivos são: - promover a literacia cientíﬁca; - alimentar a curiosidade; estimular o desenvolvimento cognitivo e emocional; - extrapolar esta ideia para toda a sociedade,
dada a sua relevância pedagógica, produzindo um protótipo suscetível de vir a ser comercializado
e usado por crianças em idade pré-escolar.
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1º LUGAR | 1º ESCALÃO
PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Alice Rosalino, Ana Rocha,
Célia Marques, Élia Caeiro,
Maria Leonor Henriques,
Maria Marques, Adérito Cunha,
António Ratão, Artur Neves

Instituto Dom Luis da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, sendo interlocutor
principal o Professor Doutor Luís Manuel
Matias.
Science4you
como
potencial
investidor neste jogo/brinquedo educativo.
Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra.
Dentro do próprio Agrupamento de Escolas D.
Maria II, a Escola Sede Gama Barros terá um
papel importante no desenvolvimento do
projeto, através do seu potencial de recursos.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
A “caixa sismológica” contém um planeta (tipo balão dos santos populares) que se une por forma a
transformar-se numa esfera (o mundo com seus continentes e oceanos); um conjunto de placas
(tipo puzzle) que “forram” o planeta, a representar as placas tectónicas; um conjunto de bonecos,
animais e plantas. Integra também um conjunto de cartas, que permite jogar aos pares ou ao
intruso, com imagens alusivas ao que um kit de emergência para situações de risco deve conter; um
“Guia de Atividades” relacionadas com os conceitos de “risco” e de “tremores de terra”,
nomeadamente: “Os continentes e o clima, hoje e no passado”, (usando o Globo, as Placas, os
bonecos de animais e plantas); “O tempo geológico”, (caixa com grãos de areia ou outros materiais
comuns); “As ondas sísmicas” (fazer com amigos/colegas); “Jogos para estabelecer/reforçar laços
de conﬁança com os colegas e adultos” - “A terra treme, eu não”, instruções para o que fazer no
caso de sentir um sismo.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto utiliza a curiosidade e sede de descoberta das crianças de modo a ajudá-las a
desenvolver as suas capacidades para pensar e compreender com prazer, de forma natural,
encorajando-as a empregar os seus sentidos na descoberta da ciência. Através de uma variedade de
experiências, com a vivência do quotidiano, por meio de várias atividades, desenvolvem as
capacidades de sentir, agir, falar, reﬂetir e imaginar, alargando simultaneamente as suas
experiências, exploram o mundo e estendem os seus conhecimentos. Neste projeto aprendem que
à ciência cabe um papel muito importante no mundo que as rodeia. O trabalho experimental de
produção desta “caixa sismológica” permite às crianças um tal envolvimento de sentidos, emoções
e capacidades que deixa marcas indeléveis na sua relação com a ciência.
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FOLHAS MÁGICAS
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTANA
MADEIRA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Lisandra Tavares

23 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A leitura é a base de uma sociedade consciente e elucidada, permitindo o desenvolvimento do
espírito crítico e imaginativo. Descurar estas questões condiciona o futuro de toda uma geração. É
nosso objetivo dar a conhecer várias obras pertencentes ao Plano Nacional de Leitura (PNL) e
promover a sua exploração de modo original e diversiﬁcado. Pretendemos salientar aspetos
históricos relacionados com o aparecimento e evolução da escrita, não só da sua representação,
mas também dos diferentes materiais utilizados ao longo do tempo para os registos escritos.
Daremos ênfase às árvores, matéria prima utilizada na obtenção de papel, mostrando também
outras utilidades, especiﬁcidades e funcionalidades deste ser vivo. Livros e árvores, elementos
mágicos, interligados, que tornam possível (re)escrever o futuro de uma geração…
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Elsa Nóbrega, Adélia Santos,
Sandra Barreto, Soﬁa Santos,
Gorete Caldeira, Rui Santos,
Clara Andrade, David Monteiro,
Florência Mendonça,
Marta Rodrigues

Câmara Municipal de Santana: fornece o
material e constrói o “Livrão”, auxiliando
também na impressão das histórias
criadas. Junta de Freguesia de Santana:
apoia a nível de transporte para as saídas
realizadas no âmbito do projeto.
Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza: Colabora a nível do desenho
do livrão. Disponibiliza e orienta as
atividades relacionadas com a ﬂoresta
Laurissilva.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Sortear obras literárias do PNL, para serem trabalhadas individualmente e apresentadas à
comunidade; construir um “livrão”, caixa para disponibilizar livros gratuitamente; apresentar e
explorar a história da escrita/papel; construir histórias individuais e coletivas; dinamizar encontros
com escritores, animadores de biblioteca e ilustradores; fazer papiro; reciclar papel para obtenção
de folhas mágicas; despertar os sentidos, na Floresta Laurissilva, com os encarregados de
educação; dinamizar encontros para a apresentação de aspetos relacionados com as árvores;
construir árvores e apresentar a sua respiração, transpiração e fotossíntese; promover
experiências: árvore de cristais, alterar as cores das ﬂores com a química; fazer a “esqueletização”
de folhas; explorar diferentes sementes tendo em conta a dispersão, ﬂutuação e o voo, registando
fotograﬁcamente a sua germinação; colaborar na introdução de placas identiﬁcativas de espécies
associadas a códigos QR.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Estimular e desenvolver a leitura deverá ser implementado desde tenra idade, porque o contacto
precoce com a linguagem escrita cria oportunidades às crianças de questionarem, apreenderem,
reﬂetirem e obterem respostas. Ao propor a cada criança um livro e ao possibilitar que seja
trabalhado e explorado em casa, estamos a envolver os encarregados de educação nessas
descobertas. A apresentação da origem do papel, do nascimento da escrita e da sua evolução são
curiosidades que acabam por revelar a leitura como algo realmente mágico e distinto. A promoção
da investigação, da aquisição de conhecimentos, da partilha e da envolvência da família será
também visível aquando da atribuição de uma árvore a cada criança. A exposição do resultado será
a forma de alertar toda a comunidade para a importância, utilidade e funcionalidade destes seres
vivos mágicos.
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À DESCOBERTA DO MUNDO COM O MEU ROBÔ
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Marlene Fernandes

11 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A tecnologia e a robótica fazem parte, cada vez mais, da vida quotidiana. No nosso dia a dia, todos
(grandes e pequenos) interagimos constantemente, com aparelhos eletrónicos. Torna-se, pois,
premente orientar as crianças sobre como interagir com estes dispositivos e como familiarizar-se
com a sua linguagem de programação, para, assim, tirar proveito do seu potencial educativo nas
aulas. Objetivos: aprender conteúdos curriculares de uma maneira diferente; superar desaﬁos
diários, colocando em prática conceitos e capacidades cognitivas; aprender a trabalhar em equipa,
implicando organizar-se, chegar a acordos, respeitar as contribuições de outros colegas; iniciar-se
no pensamento computacional e na linguagem de programação, que pressupõem um método de
resolução de problemas, de uma forma natural e lúdica; desenvolver a aprendizagem por
investigação; classiﬁcar a robótica educativa como mais um recurso para a aprendizagem e o
despertar da curiosidade pelo mundo da ciência e da robótica.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Marlene Silva,
Maribel Miranda-Pinto

Agrupamento de escolas de Oliveira
de Frades.
Projeto KML, Instituto de Educação,
Universidade do Minho.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Os processos passam por utilizar uma proposta de ensino que permite orientar facilmente as
crianças sobre como interagir com suportes tecnológicos e como familiarizar-se com a sua
linguagem de programação, para, assim, tirar proveito do seu potencial educativo nas aulas. Os
recursos utilizados são vários tipos de robôs, para uma aferição cabal da capacidade de utilização
de instrumentos robóticos diferentes (Next, Kibo, Cubetto, Bee-bot, Blue-bot, etc.)., tapetes
robóticos, com conteúdos relacionados com cada unidade de trabalho, cartões de programação,
desenvolvimento de atividades em tapetes robóticos através do método de resolução de
problemas NextApp e Scratch Jr App, aplicações para praticar e criar sequências de programação,
raciocínio espacial e perceção do espaço. Os produtos pretendidos são a criação de tapetes
robóticos, feitos pelas crianças, a ser utilizados como instrumentos de aprendizagem sobre países,
cultura, gastronomia.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Estimula nas crianças o desenvolvimento de diferentes processos e capacidades mentais; dá-lhes a
conhecer a utilização de uma nova linguagem, fruto da observação do que os robôs realizam a
partir de uma sequência de ordens dadas; ao programar, desenvolve-se uma nova forma de
expressão e comunicação - a robótica educativa, que envolve ativamente as crianças no seu
processo de aprendizagem; aumenta as capacidades de investigação e resolução de problemas, de
organização e a criatividade; promove a capacidade de resolver problemas através de estratégias
centradas no raciocínio lógico, analítico e no pensamento crítico; facilita a integração das áreas
curriculares, através da resolução de desaﬁos e de atividades lúdicas. Saber programar permitirlhes-á, no ﬁnal do Ensino Básico, criar jogos, animações, cenas interativas, assim como promove
capacidades e formas de expressão e comunicação úteis a todos.
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SPOT MOURA
CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
MOURA

PROFESSOR COORDENADOR
Mariana Honrado

5 TURMAS PARTICIPANTES
111 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Da questão inicial resultaram perguntas/respostas agrupadas em 5 áreas: água; azeite; fauna/
ﬂora; história/património; sol. Cada turma escolhe uma e dentro dela elege tópicos para explorar
numa abordagem cientíﬁca (e.g., no tema fauna/ﬂora, são estudados os grous e a rosa-albardeira)
sob a perspetiva da sua valorização no/para o território. Objetivos: 1.Explorar as singularidades do
território para uma valorização económica sustentável de turismo cientíﬁco; 2.Promover recursos
locais com potencial de empreendedorismo de base cientíﬁca, nomeadamente: estimular
investigação sobre a água (termal, mineral, albufeira); valorizar em termos económicos os
subprodutos do azeite; mapear fauna/ﬂora com potencial para atividades de turismo cientíﬁco;
explorar a energia do sol e gestão da sombra para melhorar eﬁciência energética; valorizar o
património cultural como área de estudo que permite conciliar ciências exatas e naturais com
ciências sociais e humanas.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Mariana Honrado, Paula Sério,
Lurdes Lampreia, Ana Lúcia Correia,
Maria João Borges

Câmara Municipal de Moura, Turismo do
Alentejo,
EDIA
Empresa
de
Desenvolvimento e Infraestruturas do
Alqueva, Água Castello, CEPAL - Centro
de Estudos e Promoção do Azeite do
Alentejo, Cooperativa Agrícola de Moura,
SPEA - Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves, ADC Moura, Escola
Nacional de Caça, Pesca e Biodiversidade,
Laboratório Hercules (Universidade de
Évora), Acciona - Central Fotovoltaica de
Amareleja, Dark Sky Alqueva.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O produto ﬁnal foi um mapa/roteiro de turismo cientíﬁco no concelho de Moura para escolas e
famílias com os temas: água; azeite; fauna/ﬂora; história/património; sol. As atividades realizadas
pelas crianças fotam o balão de ensaio para as propostas do roteiro e incluíram: visitas de estudo à
barragem e Centro de Interpretação de Alqueva; Museu Água Castello; Termas de Moura; Coop.
Agr. de Moura; Barrancos; Lagar de Varas; Serra da Adiça; Parque de Natureza de Noudar; Birding
Hotspot de Santo Amador; Campo Arqueológico do Castelo de Moura; Central Fotovoltaica da
Amareleja; Reserva Dark Sky Alqueva.
Sala 1: Atividades experimentais sobre propriedades da água mineral, termal e de albufeira;
processamento de água gaseiﬁcada. Sala 2: Atividades sobre o ciclo do azeite e aproveitamento
dos subprodutos. Sala 3: Birdwatching e exploração dos ecossistemas da serra da Adiça e Noudar.
Sala 4: Escavações arqueológicas. Sala 5: Atividades de exploração da energia do sol, sombra e céu
noturno.
RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Relevância Pedagógica O projeto abrangeu várias áreas do interesse das crianças de 3-6 anos
(água, sol, fauna, etc.), permitindo, multidisciplinarmente, explorar conceitos, aprendizagens e
práticas cientíﬁcas em torno de aspetos que lhes são familiares, mas também fonte curiosidade e
novas descobertas, se observados sob outro olhar (o do Principezinho que sobrevoa Moura e
observa/questiona o território de um novo ângulo: de cima para baixo, ao contrário da criança, que
observa o mundo a um metro do chão). Alterar a perspetiva de observação do território local é uma
atitude cientíﬁca e pedagógica que o projeto procurou estimular. Por outro lado, centrou-se na
descoberta de potencialidades e singularidades “da nossa terra”, espaço (des)conhecido onde as
crianças se movem, procurando incutir uma atitude empreendedora de procura de novas soluções
de valorização dos recursos.
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INSETOS: REPELIR SEM FERIR
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM JARDIM DE INFÂNCIA
DA LADEIRA E LAMACEIROS, CALHETA, MADEIRA

PROFESSOR COORDENADOR
Isabel Parker

2 TURMAS PARTICIPANTES
45 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Tendo-se a escola deparado com a presença recorrente de formigas em vários espaços interiores,
surgiu a problemática: “Como atuar perante a situação?”. A solução foi a utilização de um produto
químico que aniquilou aquele inseto. Posto isto, as educadoras interrogaram-se se este teria sido o
procedimento mais adequado. Que mensagem transmitimos às crianças quando matamos animais?
Que respeito podemos exigir-lhes perante a natureza, se não respeitamos todas as formas de vida?
Em que situação nos colocamos recorrendo a produtos químicos? Não será mais válido afastar as
formigas sem as magoar ao invés de as matar? Deﬁnida a nossa problemática, diretamente ligada a
um dos objetivos do nosso Projeto Educativo “ Aprofundar a consciência ecológica da comunidade
educativa” cabe-nos investigar. Assim sendo, constituem-se como objetivos gerais do nosso
projeto: respeitar todas as formas de vida; resgatar e valorizar conhecimentos ancestrais no seio
da comunidade educativa.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Ana Pereira, André Silva,
Catarina Santos, Eugénia Freitas,
Fernanda Pereira, Inês Nóbrega,
Isabel Parker, Sónia Ruivo

Câmara Municipal da Calheta,
Universidade da Madeira, Escola
Básica e Secundária da Calheta,
Junta de Freguesia do Arco da
Calheta, Centro Cívico e Social do
Arco
da
Calheta,
Familiares
agricultores.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Este projeto dividiu-se em duas partes distintas. Inicialmente, uma parte de pesquisa e recolha de
informação junto da comunidade local e dos familiares dos alunos, a sua correta seriação e,
posteriormente, o trabalho de campo, através de uma componente prática que incluiu a criação de
um espaço para semear diferentes ervas aromáticas e a comprovação da eﬁcácia das mesmas no
combate aos insetos. Procurou-se também: proporcionar o contacto com a terra; estreitar a relação
das crianças com a natureza; criar lembranças nas crianças com os aromas e sabores das ervas
aromáticas; compreender a utilidade de cada erva aromática semeada; aprender a cultivar e a
conservar ervas aromáticas e minorar a utilização de produtos químicos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Pretendemos que os alunos adquirissem conhecimentos efetivos sobre a utilidade das ervas
aromáticas, para além do seu uso culinário, valorizando os saberes transmitidos pela tradição oral.
Assim, comprovaram a eﬁcácia da aplicação desses conhecimentos no combate aos insetos,
veriﬁcando a relação existente entre os ditos populares e a ciência atual, de forma minorar o uso
de produtos químicos.
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A SEMENTE E A CRIANÇA A CRESCER
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA

PROFESSOR COORDENADOR
Edgar Borges

1 TURMAS PARTICIPANTES
20 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
No projeto “A Semente e a Criança a Crescer” foram explorados vários domínios temáticos, como a
história e as tradições culturais associadas a esta atividade, a diversidade dos cereais, das suas
farinhas (diferentes espetos e texturas) e aplicações culinárias, o crescimento e desenvolvimento
de cereais, como abordagem à Biologia Vegetal, assim como a criação de ambientes de
aprendizagens relacionados com três áreas: desenvolvimento pessoal e social, expressão e
comunicação e conhecimento do mundo, promovendo a literacia cientíﬁca. Deﬁniram-se os
seguintes objetivos especíﬁcos: compreender os diferentes tipos de cereais; conhecer e selecionar
os cereais mais utilizados na localidade envolvente ao Jardim de Infância; descobrir qual o
processo utilizado nas sementeiras para os diferentes tipos de farinha e ﬁnalidade; observar a
transformação dos grãos de cereal em farinha através dos diferentes tipos de moagem; participar
no processo de confeção de pão.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Edgar Borges,
Eugénia Martins

Drª Ana Catarina Gomes (CEO Centro
Neurociências e Biologia Celular da
Universidade de Coimbra); Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha; Junta
de Freguesia de Albergaria-a-Velha e
Valmaior; Padarias locais; Associação
Cultural e Recreativa Sobreirense;
Comunidade
local;
Comunidade
Educativa.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Realização de atividades de caráter experimental para as
crianças; visita a um moinho tradicional (recorrendo ao
projeto municipal: “Rota dos Moinhos”); construção de
Horto de cereais; observação do processo de
fermentação: como e para que se realiza; produção
biológica de pão; participação no Festival do Pão, como
forma de divulgação do projeto realizado pelas crianças/
famílias/comunidade.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Dotar as crianças de aprendizagens e saberes: alertar e sensibilizar as crianças para as ciências
naturais e sociais; promover junto de crianças tão jovens a construção de saberes e competências
para a literacia cientíﬁca; permitir a exploração do meio próximo: quais os cereais utilizados pela
comunidade local; incentivar a curiosidade das crianças, levando-as a questionar: como se faz?,
porquê se faz?, quando se faz?; promover a interação e o trabalho colaborativo de grupo;
proporcionar diversidade de aprendizagens cientíﬁcas que ultrapassam as suas vivências imediatas
do meio social e físico em que vivem.
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ENERGIA VERDE PARA UM MUNDO MELHOR
JARDIM DE INFÂNCIA DE GENS
GONDOMAR

PROFESSOR COORDENADOR
Paula Cruz

2 TURMAS PARTICIPANTES
31 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
De acordo com o regulamento do Prémio, e considerando que entre os grandes desaﬁos para a
Engenharia para o século XXI, deﬁnidos pela National Academy of Engineering of the National
Academies dos EUA, se encontram “Make solar energy economical” e que entre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio, da UNESCO, se encontra “Ensure environmental sustainability”,
propôs-se o desenvolvimento, com os alunos, de um sistema de geração de energia através de
fontes sustentáveis (solar e eólica), como forma de se aperceberem das possibilidades da sua
utilização em diversas aplicações. Através deste sistema os alunos foram sensibilizados para a
possibilidade de utilizar energias renováveis como substituta das convencionais em muitas
aplicações práticas e para a necessidade de assegurar a sustentabilidade ambiental, mostrando-se,
neste contexto, as vantagens das energias renováveis.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Nicola Silva

Será estabelecida uma parceria com o Instituto
Superior de Engenharia do Porto, que dará o apoio
à montagem, instalação e operação dos sistemas
de geração de energia por fontes renováveis
(através de docentes do seu Departamento de
Engenharia Eletrotécnica). A escola
conta também com o apoio da Associação de Pais
que ﬁnanciará os equipamentos adicionais
necessários para a execução do projeto e que não
sejam
possíveis
adquirir
com
a
verba
disponibilizada pela Fundação Ilídio Pinho (FIP).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto previu a existência de dois subsistemas: (i) subsistema de energia eólica, baseado num
gerador desenvolvido pelos alunos com materiais reciclados; (ii) subsistema de energia solar,
baseado num painel solar adquirido. O subsistema (i) permitiu às crianças perceberem como se
pode gerar energia elétrica a partir do vento e como funciona um gerador elétrico. Este subsistema
desenvolveu uma corrente elétrica reduzida suﬁciente para acender um LED. O subsistema (ii)
permitiu alimentar um conjunto de equipamentos elétricos existentes na escola, p.e. um relógio,
para que percebessem o potencial do sol em gerar energia elétrica. As crianças tiveram de registar
num caderno (logbook do projeto) as observações realizadas: o princípio de funcionamento dos
subsistemas, o que se pode alimentar com cada um destes e as limitações destas formas de
geração de energia. Os produtos que resultaram do projeto foram os dois subsistemas e o logbook
com os registos das crianças.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
É hoje consensual que a educação para a literacia cientíﬁca se deve efetuar desde os primeiros
anos de escolaridade, incluindo os anos da pré-escola. A sensibilização para as ciências no Jardim
de Infância proporciona aprendizagens pertinentes e signiﬁcativas para as crianças; fomenta a
curiosidade e o desejo de saber mais, nomeadamente ao nível dos cuidados a ter com a
preservação do ambiente; estimula a capacidade de observação e o desejo de experimentar.
Interagir com os fenómenos naturais requer que a criança aprenda a investigar o comportamento
desses fenómenos e aprenda a falar sobre eles, explicações essenciais para construir
representações básicas, hábitos de pensamento e algumas rotinas de pesquisa. As atitudes e as
ideias adquiridas pelas crianças nessa fase inicial da escolaridade têm uma inﬂuência decisiva sobre
a forma como a ciência e a tecnologia será vista mais tarde.
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SOS AGRICULTURA - STOP AOS POMBOS
JARDIM INFANTIL DIVERTILÁXIA
VILA DA PRAIA DA VITÓRIA, AÇORES

PROFESSOR COORDENADOR
Sónia Pimentel

2 TURMAS PARTICIPANTES
23 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
No outono e no inverno, o PT tem pouca comida nos campos abertos e zonas onde costuma
habitar. A fome impulsiona ataques, em bando, a culturas hortícolas que estão na sua tenra idade.
Desta forma, toda a plantação é destruída pelo bando. O agricultor perde as suas colheitas. O
nosso principal objetivo foi contribuir para a resolução deste problema. Assim, o projeto dividiu-se
em três etapas. Primeiro, o estudo do problema - conhecer o PT, as características, a alimentação,
os materiais que existem e os assustam temporariamente, o que os atrai, etc., assim como a
organização documentos que descrevessem as informações recolhidas. Seguidamente,
levantamento de hipóteses sobre o afastamento das aves (formas, cores, sons e/ou outras
ferramentas) e respetivo teste. Por ﬁm, criação de um instrumento, p.ex. um espantalho, com
mobilidade, cor e som, de eﬁcácia comprovada. Este foi utilizado pelos agricultores, afastando os
bandos e protegendo as culturas hortícolas.
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PARCERIAS
Estabeleceremos parcerias com: Famílias; Agricultores;
Câmara
Municipal da Praia da Vitória (cedência de transporte para as visitas de
estudo); Nelson Coelho (construção do espantalho móvel); BioFontinhas;
Manuel Pereira; Centro de Ciência de Angra do Heroísmo; Projeto CWR
(Mariana Brito e Sónia Santos); Ecoteca - SRAM.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Realizamos observações de plantações alvo dos ataques dos bandos, para visualizarmos o
problema. Construímos inquéritos, tipo questionário e/ou entrevistas diretas para aplicar aos
proprietários. Assim soubemos quem havia sido lesado, em que épocas do ano e em que tipo de
culturas. Também conhecemos estratégias mobilizadas para travar o problema. Estudamos os PT,
através de pesquisas na internet e documentos da biblioteca. Realizamos panﬂetos ou jornais que
informassem os agricultores das medidas já tomadas e dos resultados obtidos. Criamos, em
conjunto com engenheiros agrícolas, hipóteses para testar. Escolhemos as plantações de um grupo
de agricultores e aplicamos estratégias que potencialmente solucionassem o problema. Por ﬁm,
construímos um espantalho robô, reunindo as características/estratégias bem sucedidas nos
testes. Aplicamo-lo nas várias culturas e divulgamos os resultados à comunidade.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
No J.I. é comum estudarmos assuntos do interesse das crianças. Utilizamos o método cientíﬁco,
aplicado a pequenas amostras e fáceis de controlar. Este estudo e os procedimentos que integrou,
possibilitou a visualização do método de trabalho a aplicar numa escala comercial, com a mais-valia
de contribuir para a resolução de um problema comum à população agrícola. A observação,
pesquisa, tratamento de dados, levantamento de hipóteses, testes e avaliação dos resultados,
permitiu mobilizar o método cientíﬁco ao lado de proﬁssionais, para o bem da comunidade
envolvente. Também foram utilizadas competências sociais, como o trabalho cooperativo, dentro e
fora da escola, a responsabilidade e o espírito crítico. Todas as áreas de conteúdos foram
mobilizadas na construção do conhecimento e na sua transmissão, quer através da comunicação
não-verbal (desenhos, maquetas, tabela) quer através de comunicação verbal (apresentações orais,
conversas, entrevistas).
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HISTÓRIAS COM PINTA
COLÉGIO EURO ATLÂNTICO
S. MAMEDE DE INFESTA

PROFESSOR COORDENADOR
Alberto Sousa

3 TURMAS PARTICIPANTES
33 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Num passado não tão distante, as tintas eram obtidas a partir do mundo natural, a partir de
animais, minerais e plantas. O estudo da história das tintas artesanais permitiu resgatar a história
da relação do Homem com o seu habitat, os seus costumes, os seus símbolos, organização e
sustento. Evocando a produção de tintas artesanais e orgânicas usadas nas pinturas rupestres de
Foz Côa, procuramos descobrir o Douro, os seus valores patrimoniais e os seus espaços culturais.
Fomentando a curiosidade e expressividade, pretende-se que os alunos enriqueçam o seu
imaginário, aprendam novos saberes, de forma a desenvolver a sua sensibilidade estética.
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PROFESSORES COLABORADORES
Ana Brandão, Sandra Estevão,
Mónica Machado

PARCERIAS
O projeto tem como parceiro a Fábrica Social Fundação José Rodrigues.
Essas parcerias materializam se com a visita/uso de espaços e materiais
relacionados com o tema, apoio no desenvolvimento de atividades,
fornecimento de informação documental de referência, aditamentos
aos procedimentos entre outros aspetos.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
1. Fabrico de tintas artesanais a partir de materiais do quotidiano –
oﬁcina das cores. 2. Exploração sensorial dos elementos naturais e
materiais do quotidiano e criação de telas alusivas a elementos
patrimoniais do Douro (as ondinhas - 3 anos). 3. Desenvolvimento de
técnicas de expressão plástica (Desenho e Pintura). 4. Criação de um
pantone com os peixes do rio e do mar (os peixinhos - 4 anos). 5. Criação
de um guia turístico para crianças “As 12 melhores coisas do Douro” (os
barquinhos - 5 anos).

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
1. Aproximar os alunos ao meio ambiente. 2. Envolver os alunos
atividades experimentais que usam materiais do quotidiano. 3. Promover
o desenvolvimento da motricidade ﬁna e das atividades expressivas. 4.
Fomentar a produção divergente e a criatividade. 5. Perceber que a
mistura de cores gera novas cores.
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AVENTURA DAS BACTÉRIAS SALTITONAS
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. JOÃO BRITO CAMACHO
ALMODÔVAR

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Raquel Forca

20 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
As crianças de uma turma do pré-escolar com idades compreendidas entre os três e quatro anos
realizaram diversas investigações que pretenderam responder às seguintes questões de
investigação: o que são bactérias? O que fazem as bactérias? Como afetam as bactérias a nossa
saúde? Serão todas as bactérias prejudiciais à nossa saúde? Poderá um recurso natural da nossa
região, como o mel, ajudar-nos na luta contra as bactérias? Este projecto tem como objectivo
mostrar aos alunos que através da ciência e tecnologia podemos resolver problemas do nosso diaa-dia. Para além disto, podemos ser empreendedores quando procuramos soluções viáveis. Este
projeto visou o desenvolvimento de competências de raciocínio, de comunicação e de pensamento
crítico. Os alunos apresentaram as suas conclusões à comunidade escolar no dia 23 de abril, no VII
Encontro “Aqui há Ciência e Palavra”.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Filomena Andrade, Maria João
Alves, Jorge Alves, Elisabete
Conduto, Edite Sousa,
Anacleto Pinto

Câmara Municipal de Almodôvar,
APIMIGOR. Trabalho colaborativo
entre docentes do grupo 510 e grupo
100.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Foi criado um Diário do Projeto, numa ICT Tool, onde foi registado todo o trabalho desenvolvido.
Após envolver os alunos nas questões de investigação (janeiro), estes realizaram o seu trabalho,
que assentou em tarefas de investigação apropriadas para esta faixa etária (Harlen, 2006) de forma
a responderem às questões de investigação (fevereiro). Após esse trabalho, entraram na
concretização dos produtos: jogos que ilustram as aprendizagens retiradas das investigações;
criação de um ebook com uma história e ilustração original, sobre a vida de uma bactéria e, por ﬁm,
produção de sabonetes de mel (março/abril), uma vez que o mel é um recurso natural da região e
tem poderosas propriedades antibacterianas, sendo, ainda, uma solução supersaturada de açúcar
que é elevada na osmolaridade. como tal, destrói bactérias por desidratação, como comprovado
num artigo de 2009, na revista An B. Dermatol. Por ﬁm, foi avaliado o impacto social, não só nos
alunos envolvidos no projeto, como nos parceiros (maio).

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Acreditamos, tal como Hodson (McFarlane, 2012), que uma parte signiﬁcativa do ensino das
ciências é ajudar os estudantes a focarem-se na comunidade onde vivem, averiguando quais os
problemas e ajudá-los a elaborar perguntas e respostas às questões sobre os fenómenos e
situações que os rodeiam, neste caso, são muitos os meninos que ﬁcam doentes devido às
bactérias. Segundo as orientações curriculares para o pré-escolar, a aprendizagem deve fazer uma
abordagem às diferentes áreas de conteúdo, tais como a língua, a matemática, as ciências. O
projeto que desenvolvemos foi ao encontro destas orientações, sendo criadas diversas situações
de aprendizagem que mobilizaram saberes multidisciplinares, de forma a responder a uma situação
pela qual todos já passaram. Foi utilizada a metodologia STEM para a dinamização deste projeto.
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REDESCOBRIR O CHÍCHARO NAS TERRAS DE ALVAIÁZERE
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. MANUEL RIBEIRO FERREIRA
ALVAIÁZERE

PROFESSOR COORDENADOR
Maria Irene Silva

5 TURMAS PARTICIPANTES
93 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
-Estabelecer relações entre o presente e o passado e potenciar a curiosidade e gosto pelo saber.
-Proporcionar o intercâmbio de saberes intergeracionais e a promoção dos afetos. -Promover
oportunidades de contactar com a comunidade/família, com novas situações de descoberta e
exploração do meio, associadas ao conhecimento das suas tradições. -Envolver as famílias nas
atividades do jardim de infância, otimizando a comunicação e colaboração entre o contexto escolar
e familiar. -Perspetivar a construção do saber nas diferentes áreas, de forma articulada e
globalizante, valorizando simultaneamente o uso da tecnologia ao serviço da aprendizagem.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Irene Silva, Adélia Vitorino,
Fátima Duarte, Filomena Mendes,
Graça Ferreira

Pais/ Encarregados de educação/
Famílias, Comunidade, Biblioteca
Municipal de Alvaiázere, Museu
Municipal de Alvaiázere.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Iniciámos o projeto com o levantamento das tradições utilizadas localmente no cultivo, apanha e
utilização do chícharo. Envolvemos as famílias, a Biblioteca e Museu Municipal, assim como a
comunidade no geral. Após esta análise, ﬁzemos várias atividades, todas elas tendo por base esta
leguminosa e pretendemos que as crianças interiorizassem todo o procedimento, assim como os
diversos benefícios do seu consumo. Trabalhamos numa transversalidade de áreas, elaborando-se
um livro de histórias, onde se incluem canções, poemas, adivinhas e a recriação do cultivo do
chícharo com as respetivas ilustrações; um livro de receitas e um trabalho coletivo em que o
chícharo foi o material base. Promoveram-se assim valores, atitudes e comportamentos face à
saúde e ao ambiente que conduziram ao exercício de uma cidadania consciente face aos efeitos da
atividade humana sobre o património natural, cultural e paisagístico.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar - Área da Formação Pessoal e Social Convivência Democrática e cidadania: proporcionar o intercâmbio de saberes intergeracionais e a
promoção dos afetos, através das famílias, comunidade e centros de dia. Área das Expressões Motora: exercícios de movimentos; Dramática como Jogos de mímica e recriação de vivências;
Musical – Canções, jogos musicais e ritmos; Plástica – Recortes, colagens, pinturas e trabalhos com
leguminosas; Linguagem Oral - Abordagem à Escrita: inventar uma história, uma canção e adivinhas,
fazer pictogramas, fazer sopa de letras e batimentos silábicos; Matemática - Gráﬁco de barras,
noção de conjunto, sequências, seriar e agrupar, pesagens. Área do Conhecimento do Mundo Conhecimento do mundo físico e natural: identiﬁcar/descrever fenómenos e transformações que
se observam no meio físico e natural – Registos; Mundo Tecnológico e utilização das tecnologias Powerpoint e utilização de audiovisuais.
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FRUTA NA MÃO… FARINHA NO PÃO!
JARDIM INFANTIL O AQUÁRIO
SETÚBAL

PROFESSOR COORDENADOR
Ana Ricardo

4 TURMAS PARTICIPANTES
90 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Transversal às diferentes áreas do conhecimento, o projeto tem como ideia-base estimular a
criança a ser ativa e responsável, organizando os seus saberes de modo a preparar o futuro.
Promove o conhecimento, valoriza a curiosidade, o espírito crítico, a criatividade e a utilização das
ciências e das novas tecnologias para alcançar os seguintes objetivos: incentivar o estudo cientíﬁco
como forma de trabalho e de obter resposta às questões colocadas; valorizar e descobrir novas
utilidades para os recursos existentes; promover o conhecimento e a prática de atitudes saudáveis
face à alimentação; estabelecer uma maior interação escola/comunidade; estreitar laços e investir
nos recursos que os pais e comunidade podem oferecer; utilizar e valorizar os conhecimentos
culturais; vivenciar situações reais de atividade laboral; explorar o potencial alargamento do
mercado, com recurso a produtos locais; melhorar o bem-estar e prevenir futuras doenças
causadas pelo abuso de açúcar e /ou sal.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Sandra Batista, Natacha Louro,
Inês Duarte, Helena Ferreira

Biblioteca Municipal; União das Freguesias de
Setúbal; Casa da Baía; Câmara Municipal de
Setúbal; Moinho de Marés; Familiares e
comunidade
educativa;
Engenheiro
agrónomo; Médica de clínica geral; Médica
nutricionista; Fábrica de pão; Padeiro;
Técnica formada
em alimentação
macrobiótica;
Supermercado
biológico
Gassho; Unicelf – empresa responsável pelas
refeições da instituição; Viveiros de
plantas da C. M. S; Hortas Sociais; Duas salas
do JI da Azeda - Agrupamento Escolas
Sebastião da Gama.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Adequado às idades das crianças planeamos investigar para suporte do tema e ponto de partida os
frutos e legumes; recorrer às famílias com proﬁssões adequadas; semear legumes e recolher as
cascas dos frutos para fazer farinha; tratar dos legumes em crescimento; estudar a pirâmide dos
alimentos e explorar alimentos saudáveis e diversiﬁcados; recorrer a equipamentos tecnológicos
para apoio do estudo; preparar, desidratar e moer as cascas dos diferentes frutos e legumes;
aproveitar as sementes para futuras culturas; moer e peneirar as diferentes farinhas obtidas;
distinguir as diferenças de cada uma; com frutos e farinhas trabalhar os 5 sentidos; desenvolver
várias atividades na área da expressão plástica; fazer o pão; observar o processo tradicional de
levedura da massa; trabalhar a diferença entre massa doce e salgada; visitar produtores de pão;
provar pão alternativo ao pão de trigo e reconhecer as suas qualidades; fazer pão sem glúten;
trocar experiências com outro J.I..

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Na sequência do projeto da horta pedagógica, inovamos ao fazer pão com farinha de frutas e
legumes. Fomos agricultores, cientistas e padeiros: plantar, tratar das culturas, colher, desidratar,
transformar em farinha, fazer massa e cozer o pão, e incluímos na dieta da nossa escola pão sem
glúten. Sendo as crianças as principais intervenientes em todo este processo, ﬁcaram mais
motivadas para experimentarem novos sabores e incentivarem as famílias a terem maior
conhecimento acerca de uma alimentação saudável e conhecerem alimentos alternativos a alguns
que contenham componentes alergénicos ou prejudiciais. O projeto integrou uma prática de
sustentabilidade e de cidadania ao utilizar recursos já existentes e ao alertar a comunidade para a
atual alimentação, com excesso de sal ou açúcar. Reforça a necessidade da aquisição de hábitos de
alimentação saudável e variada e as crianças habituam-se a ter curiosidade em provar novos
alimentos e divertem-se a aprender a comer.
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