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CRESCER A BRINCAR
ESCOLA BÁSICA DE SÃO GONÇALO
TORRES VEDRAS

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Jaime Rei

17 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
No nosso agrupamento funcionam duas Unidades de Apoio Especializado para alunos com
multideﬁciência. As tecnologias de apoio são uma medida de aumento da funcionalidade destes
alunos, contribuindo para uma melhoria da sua interação e desenvolvimento. Sensibilizados para
esta realidade, os alunos envolvidos neste desaﬁo, pretenderam desenvolver um projeto de
construção de materiais que promovessem um maior desenvolvimento e uma melhor interação,
nomeadamente brinquedos adaptados que estimulassem a atividade psicomotora. Objetivos:
abordar a área do conhecimento de mecatrónica na fase em que desmontam, adaptam e voltam a
montar equipamentos/brinquedos para alunos com necessidades educativas especiais; promover o
desenvolvimento sócio afetivo e a aprendizagem através da interação; promover a autonomia,
participação e integração; possibilitar o acesso a atividades adequadas e adaptadas a necessidades
especíﬁcas; promover competências para as aprendizagens de âmbito cognitivo e sensorial.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Filipa Rei

Pretendemos estabelecer contatos com proﬁssionais na
área da educação que trabalham com multideﬁciência
para que de modo colaborativo, a atividade de
enriquecimento curricular de “Robótica” possa
desenvolver os referidos brinquedos robotizados
simples, indo ao encontro das necessidades dos alunos
que deles necessitam, facilitando o processo de ensino/
aprendizagem e por conseguinte contribuir para a
criação de um mundo melhor para todos.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Neste projeto a atividade de enriquecimento curricular de “Robótica” (4º ano) teve como objetivo
aplicar a atividade de robótica às necessidades reais dos alunos com multideﬁciência da escola,
através do projeto “Crescer a Brincar”. Inicialmente foram efetuadas reuniões com técnicos de
ensino especial e pais de forma a elucidar sobre as principais diﬁculdades sentidas por estas
crianças. Posteriormente desenvolveram-se/adaptaram-se brinquedos com sensores, controlo
remoto, luzes de várias cores ou pequenos movimentos mecanizados para serem utilizados por
crianças com necessidades educativas especiais, de forma a estimulá-las no processo de ensino
aprendizagem, contribuindo assim para a melhoria do seu processo de desenvolvimento e, por
conseguinte, para que o seu mundo se torne num mundo melhor.
RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
É na interação com o meio que a criança aprende e desenvolve as suas capacidades. A realização
deste projeto proporcionou não só um ambiente de aprendizagem para as crianças que constroem
os brinquedos/robôs, como para as crianças que interagem com os brinquedos e que com eles
aprendem. Ambos os processos permitem explorar diversas competências, cabendo à escola o
papel de proporcionar cada vez mais esta interação com a tecnologia, levando o aluno a procurar o
conhecimento através de sua própria ação. O ambiente de aprendizagem criado na atividade de
construção e manipulação de robôs, com o objetivo de ajudar crianças com NEE, alia a tecnologia
ao trabalho manual, estimula a participação ativa na construção de saberes, desenvolve o raciocínio
lógico/reﬂexivo, resolução de problemas, criatividade, autonomia, motivação, espirito
empreendedor, trabalho de grupo assim como a ajuda e solidariedade, competências e valores
essenciais para um desenvolvimento equilibrado da criança.
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A URTIGA, UMA AMIGA A DESCOBRIR!
ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO SILVA CORREIA
SÃO JOÃO DA MADEIRA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Maria Isabel Abelheira

25 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A erva daninha não precisa de muito, sobrevivendo em terras pobres em nutrientes. Uma planta é
considerada daninha quando não é utilizada na alimentação, sendo a marginal da comunidade
vegetal. É importante que este tipo de plantas seja olhado de outra forma, pois pode trazer
imensos benefícios ao Homem. Pretende-se promover uma consciencialização da riqueza vegetal
que nos rodeia, fornecida espontaneamente pelo solo, iniciando uma mudança de mentalidades.
Objetivos: reconhecer maus hábitos de alimentação; consciencializar para doenças decorrentes de
uma alimentação não saudável; valorizar recursos naturais “marginais” existentes na região;
desenvolver a criatividade, o espírito crítico e capacidade de iniciativa; fomentar a pesquisa;
veriﬁcar, experimentalmente, a utilidade da urtiga ao nível de adubo e pesticida; educar para o
empreendedorismo, desenvolvendo a capacidade de pensar, projetar e executar.
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PARCERIAS
Padaria Camponesa: divulgação e venda do pão de urtiga; Só Sabão: divulgação e venda do
sabonete com urtiga; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Dr.ª Fernanda Leal,
fundamentação cientíﬁca dos benefícios da urtiga e experiências laboratoriais (produção de
urtigas em laboratório e produção de material lioﬁlizado); Câmara Municipal de São João da
Madeira, Professora Ana Fardilha (Pequenos Cientistas Sanjoanenses), ao nível das experiências
com a urtiga como adubo e inseticida.
PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Alerta dos alunos para a necessidade de uma alimentação saudável e para o risco de doenças
associadas a uma alimentação não cuidada; pesquisa de plantas que poderão combater estas
doenças; seleção da urtiga como alvo de estudo; escrita de uma história; pesquisa e estudo dos
benefícios e aplicações da urtiga; elaboração de um panﬂeto de divulgação dos resultados da
pesquisa; visita de campo para observação e recolha de urtigas com e sem raiz; plantação de
urtigas na sala de aula; utilização dessas urtigas para confeção de vários produtos e atividades
experimentais; visita ao laboratório da UTAD; compilação das receitas utilizadas na confeção dos
vários produtos, que serão pão, bolo, queijo, chá, enchidos, sabonetes, adubo e inseticida;
elaboração de um livro com a história da urtiga e de outro onde constarão a fundamentação
cientíﬁca da utilização da urtiga e as receitas utilizadas.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
- Português, no domínio “Oralidade”, produção adequada de um discurso oral; no da “Leitura e
Escrita”, leitura e produção de textos diversos (narrativos, informativos, descritivos, instrucionais) e
apropriação de novos vocábulos; - Matemática, no domínio “Números e Operações”, adições,
subtrações, multiplicações e divisões, resolução de problemas; no da “Geometria e Medida”,
exercícios com a medição de massas e com a medição do tempo; no da “Organização e Tratamento
de Dados”, interpretação e representação de conjuntos de dados sob a forma de gráﬁcos de barras,
pontos e pictogramas; - Estudo do Meio, no tema “A Saúde do Seu Corpo” e no “Os Seres Vivos do
Meio Ambiente”, identiﬁcação da urtiga como uma das plantas mais comuns existente no ambiente
próximo e o seu estudo nos vários aspetos; - Expressão Plástica, pintura, recorte e colagem; Expressão Musical, reprodução de uma canção alusiva à urtiga, com gestos e percussão corporal.
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DEVOLVER A VIDA AO RIO COM(S)CIÊNCIA AMBIENTAL
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTA DONA MAFALDA
GONDOMAR

PROFESSOR COORDENADOR
Carla Lopes

1 TURMA PARTICIPANTE
20 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Melhorar o conhecimento e a informação sobre a biodiversidade existente no ecossistema
ribeirinho adotado, questionando a preservação do espaço e relacionando-o com as
transformações inerentes à intervenção humana; conhecer o circuito urbano da água e a sua
correta devolução à Natureza; sensibilizar para a problemática das águas residuais; inventariar
pontos de água próximos da Escola; promover o conhecimento da fauna e ﬂora dos ecossistemas
ribeirinhos; fomentar o ensino experimental das ciências; conhecer a biodiversidade associada aos
charcos; identiﬁcar organismos associados ao charco; conhecer ou nomear as espécies mais
frequentes em charcos; conhecer os diferentes organismos em diferentes estágios do ciclo de
vida; sensibilizar e responsabilizar, individual e coletivamente, a comunidade educativa para a
adoção de comportamentos ambientais.
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PROFESSORES COLABORADORES
Marsília Campos, Susana Vieira,
Ilda Fernandes

PARCERIAS
Câmara Municipal de Gondomar
(CEA - Quinta do Passal); Junta de
Freguesia de Rio Tinto; Charcos com
Vida; Pavilhão da Água; APEL.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Visita à ETA de Crestuma/Lever; visualização do documentário “O rio contado por uma criança”,
elaborado pelos alunos da Escola; realização de duas saídas de campo com análise da água do rio;
prestação de sessões de esclarecimento, acerca da biodiversidade existente, com o apoio das
técnicas do ambiente da Câmara Municipal de Gondomar; listagem da biodiversidade de fauna e
ﬂora, através da elaboração de cartazes; visita ao Centro de Educação Ambiental da Quinta do
Passal – observação de um charco; construção de um charco no espaço escolar; investigação da
origem dos nomes de alguns dos habitantes dos charcos; limpeza das margens do rio Tinto, no
troço adotado, com identiﬁcação das espécies invasoras; reabilitação de um charco existente na
margem direita do rio do troço; debates de Educação Ambiental destinados à comunidade
educativa a realizados na Escola, no sentido de se transmitir a importância dos recursos hídricos;
criação e dinamização de um Blog e Peddypapper.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com a construção do charco no meio escolar pretende-se: contribuir para o conhecimento da
biodiversidade e importância deste habitat (charco construído), em comparação com as águas
inertes do rio Tinto; estabelecer o paralelismo entre a importância ecológica, com funções
ambientais relevantes na preservação dos ecossistemas - charco - e a interferência Humana
inconsciente, desordenada e pouco sustentável, causadora de alterações muito negativas na
biodiversidade, com forte impacto negativo no presente e no futuro - rio Tinto; sensibilizar e
mobilizar a comunidade educativa e local para a reabilitação/preservação do rio Tinto.
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NÓS E OS BOMBEIROS DA NATUREZA
ESCOLA BÁSICA DIOGO CÃO
VILA REAL

PROFESSOR COORDENADOR

6 TURMAS PARTICIPANTES

Dulcídia Cruz

155 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
As práticas diárias, as experiências, os interesses e as perspetivas dos alunos são importantes para
garantir a motivação e construção de saberes. O trabalho em grupo, a pesquisa, o tratamento da
informação e a aquisição de conhecimento através de comunicações de especialistas privilegia o
gosto pelo método cientíﬁco para a resolução de problemas ambientais. Objetivos do projeto: Motivar para a problemática da sustentabilidade e biodiversidade. - Participar na reﬂorestação de
uma área ardida da serra da inﬂuência do PNAlvão. Constatar a diversidade de sementes no que
respeita a algumas das suas características, bem como os diversos comportamentos que têm
quando colocadas em água. - Compreender que a germinação de uma semente dá origem a uma
nova planta. - Reconhecer que o tempo de germinação não é o mesmo para tipos de sementes
distintos. - Compreender a inﬂuência de alguns fatores do ambiente na germinação e no
crescimento de plantas. - Reﬂorestar e preservar a Floresta.
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PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Isabel Viamonte, Maria Assunção,
Maria Pipa, Carla Martins,
Maria Fradeira, Leonel Barreira,
Maria Teixeira, Maria Valente,
Margarida Teixeira, Eugénia Reis,
Odete Pinto

Parque Natural do Alvão, Autarquia,
Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, CENASEF – Centro
Nacional de Sementes Florestais,
EMAR – Empresa Municipal de
Águas Residuais, Corporações dos
Bombeiros Voluntários de Vila Real,
Proteção Civil, Centro de Ciência
Viva, Junta de Freguesia.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Reutilização de embalagens para as sementeiras das “árvores bombeiros”, espécies autóctones.
Agrupamento, segundo as características. Palestras de sensibilização/ UTAD. Comparação do
comportamento do fogo entre espécies bombeiras e espécies que prevalecem em Portugal em
contexto de monocultura, recorrendo a uma simulação laboratorial em mesa de fogo. Workshop sementeiras em embalagens. Colocação das sementes em água, observação do seu
comportamento e registo. Exploração da constituição das sementes. Identiﬁcação e registo das
fases da germinação, da inﬂuência de alguns fatores ambientais. Rega, observação e registo da
germinação das plantas. Monitorização das temperaturas do interior da sala. Palestra pelo
PNAlvão. Realização de compostagem. Pedido de sementes ao CENASEF para colocar nos balões
biodegradáveis. Saída de campo à Serra do Alvão, para transplantar. Registo das coordenadas por
GPS para posterior acompanhamento do seu crescimento. Divulgação na comunicação.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Consideramos este projeto de grande relevância pedagógica pois, para além de abordar conteúdos
programáticos dos vários anos de escolaridade, as atividades desenvolvidas proporcionaram
aprendizagens transversais, que vão para além do currículo. A vertente cientíﬁca foi valorizada,
pois tivemos a garantia de uma orientação dos trabalhos e o respetivo acompanhamento, não só
dos docentes da turma, como também de técnicos e professores da UTAD. A criação de um
laboratório de germinação em contexto de sala de aula, a realização de viveiros em embalagens
reutilizáveis a simulação laboratorial em mesa de fogo, sob orientação dos técnicos da UTAD são
ações que enriqueceram o projeto sob o ponto de vista da sua pertinência pedagógica.
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VAMOS TODOS BRINCAR
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ALCAINS
CASTELO BRANCO

PROFESSOR COORDENADOR
Alda Costa

3 TURMAS PARTICIPANTES
47 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Nos dias de hoje os brinquedos ocupam um lugar de destaque na vida das crianças. É essencial
permitir às crianças com NEE o acesso a brinquedos que lhes possibilitem realizar atividades
lúdicas e situações de brincadeira favorecendo deste modo a sua inclusão na escola e na
sociedade. Os alunos do 3ºano (em parceria com os alunos do 6º ano e com o clube de Robótica)
pretendem realizar uma recolha de brinquedos, para adaptá-los às características dos alunos com
NEE. Desta forma, pretende-se sensibilizar para a problemática da criança com NEE, promovendo a
produção de brinquedos adaptados às suas necessidades; proporcionar igualdade de
oportunidades concretas a crianças com deﬁciência; fomentar o gosto pelas ciências e pela
experimentação, promovendo o ensino em situações concretas; desenvolver parcerias com
elementos da comunidade, criando raízes que promovam o empreendedorismo local bem como
promover o trabalho cooperativo e a interdisciplinaridade.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Patrícia Santos, Raquel do Carmo,
Rosa Jorge

Câmara Municipal de Castelo
Branco, Junta de Freguesia de
Alcains, Instituto Politécnico de
Castelo Branco - Escola Superior
Engenharia, Tecnológica, APPACDM
de Castelo Branco, Universidade da
Beira Interior e o Fábrica centro
ciência Viva de Aveiro.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Pretendeu-se dar a conhecer a todos a importância do brinquedo no desenvolvimento de qualquer
criança, tendo a consciência de que para algumas torna-se muito complicado a simples tarefa de
brincar com determinado jogo, para além de fomentar nos alunos o gosto pelo que é produzido na
sua escola, fazendo a recolha de brinquedos, a criação de um novo produto, a partir de um já
existente ou não, desenvolve nos alunos o espírito de grupo, o espírito critico e a aquisição do
gosto pela experimentação, onde os conteúdos programáticos se aplicam. Há toda uma
envolvência entre a comunidade local e os alunos, professores, encarregados de educação e outros
elementos, em prol da criação de um produto. O reconhecimento, o saber estar, o saber fazer e a
inovação estão na base deste projeto foi ser bastante agradável aos olhos de todas as crianças do
nosso agrupamento, que tiveram a possibilidade de adquirir alguns conhecimentos com a ajuda de
brinquedos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O desenvolvimento deste projeto permitiu aos alunos, desenvolver o gosto pela entreajuda e
fomentou a solidariedade para com os alunos com NEE e deﬁciência visual do nosso agrupamento.
Podemos salientar a aplicabilidade da ciência em todas as vertentes do nosso projeto, desde a
concepção e preparação dos brinquedos à mais simples aplicação da linguagem, de programação
utilizada pelos nossos alunos mais pequenos. A articulação de conteúdos está patente entre as
diferentes disciplinas (ciências, matemática, português, informática, programação, educação
especial e a unidade de Ensino Especial), tendo-se envolvido também toda a comunicada educativa
na angariação de brinquedos que pudessem ser modiﬁcados.
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UM OLHAR SOBRE OS ÓLEOS ALIMENTARES
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ARCOZELO
PONTE DE LIMA

PROFESSOR COORDENADOR
Dora Vital

10 TURMAS PARTICIPANTES
201 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Os óleos alimentares são aplicados principalmente na confeção de alimentos e fazem parte da
nossa dieta alimentar. Este facto leva-nos a colocar várias questões a nível da nutrição, da saúde e
do meio ambiente, isto é, no que diz respeito ao estado real de degradação do óleo, a sua
avaliação, o destino a dar a um óleo alimentar usado, tipos de óleos que são utilizados e quais os
seus benefícios. Assim sendo, este projeto tem como objetivos: estimular os alunos para a
importância do método cientíﬁco na resolução de problemas, de modo a permitir a produção
sustentável de diferentes óleos alimentares e a sua reutilização, preservando o ambiente e a
sobrevivência do planeta; interpretar as reservas ﬁnitas de petróleo como resposta à necessidade
de criar alternativas energéticas sustentáveis; desenvolver um efeito multiplicador capaz de
induzir os alunos a utilizar a energia de uma forma racional.
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PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Eva Almeida, Emília Bastos, Ana
Gama, Jorge Barbosa, Esmeralda
Silva, Rosa Araújo, Deolinda Sousa,
Paula Sendão, Isabel Laranjo, João
Brasileiro, Olga Alves, Dora Vital,
Paulo Morais

Para atingir os objetivos traçados foram
estabelecidas as seguintes parcerias: Instituto
Politécnico de Viana do Castelo - Escola
Superior Agrícola, Escola Superior de Gestão e
a Escola Superior de Educação; Câmara
Municipal de Ponte de Lima / Área Protegida
das Lagoas deBertiandos e S. Pedro de Arcos;
Associação de Pais da Escola Básica de Lagoas;
Juntas de Freguesia; Universidade do Minho;
ETAR; QUERCUS; DECO; RESULIMA e Future
Fuels Biotechnology.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
As metodologias ativas utilizadas situam-se na resolução de problemas e na descoberta. Foi dado
especial realce aos processos previstos no método cientíﬁco, estabelecendo-se protocolos de
cooperação com diferentes entidades. Como este projeto pretendeu-se: a produção de biodiesel,
sabão, velas, vários tipos de óleos alimentares (girassol, soja, coco, abacate, amendoim, milho,
linhaça, amêndoa, azeitona e semente de uva); a confeção de produtos inovadores, utilizando as
plantas, as sementes e os óleos em estudo. No sentido de consolidar a relevância pedagógica e
educativa, a escola dinamizou os seguintes projetos/atividades: Eco-Escolas, NEPSO, a horta
biológica e a campanha ecológica como a “Recolha de Óleos Usados”.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A aprendizagem realizada pelos nossos alunos teve uma perspetiva multidisciplinar. Através do
projeto, os alunos tomaram consciência da importância/efeitos dos óleos na nossa alimentação,
saúde e ambiente. A cada turma foi atribuída uma planta ou semente, da qual ﬁzeram a extração e
estudo dos respetivos óleos, ﬁcando com a responsabilidade de estudar e pesquisar em áreas /
domínios especíﬁcos. Todas as turmas envolvidas produziram biodiesel, sabão e velas com recurso
aos óleos alimentares usados e recolhidos pela escola. Foram realizadas visitas de estudo, saídas
de campo e experiências em laboratório. No ﬁnal, cada turma responsabilizou-se pela divulgação
de conhecimentos e produtos desenvolvidos através da dinamização de palestras junto das outras
turmas da escola e da comunidade. A comunidade teve um papel essencial neste projeto através do
seu envolvimento na recolha de óleos alimentares usados.
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AQUAPONIA, PEIXES E VEGETAIS EM SAUDÁVEL HARMONIA!
ESCOLA BÁSICA JOÃO DE BARROS
FIGUEIRA DA FOZ

PROFESSOR COORDENADOR
Maria Eugénia Gomes

4 TURMAS PARTICIPANTES
78 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é aplicar, em meio escolar, um processo de cultivo de alimentos hortícolas
a partir de um sistema de aquaponia. Pretendemos, ao mesmo tempo, comparar com outros
processos convencionais de cultivo, descobrindo outras potencialidades, podendo alargar-se à
produção de produtos para auto abastecimento do refeitório escolar. São os alunos que,
interiorizando estes valores ambientais de preservação dos recursos naturais, futuramente
contribuirão para a implementação de práticas que valorizem uma economia sustentável, a
proteção dos recursos naturais, o desenvolvimento económico da sua área geográﬁca, conhecendo
melhor as potencialidades da nossa localidade, pesquisando, estabelecendo laços com as várias
estruturas locais. O Projeto proporcionou aos alunos aprendizagens diversiﬁcadas através de
vivências contextualizadas no meio sociocultural onde estão integrados. As atividades
desenvolvidas tiveram em conta a transversalidade do currículo.
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PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Carla Gouveia, Cátia Assunção,
Isabel Pires, Renata Monteiro

Marefoz – Centro de Ciências do
Mar e do Ambiente – Universidade
de Coimbra, Marpaixão – Comércio
e Produção de Peixe Lda, Mundo
animal, Aquaponics Ibéria, PadariaPastelaria Sonho Doce, Engenheira
agrónoma Dinamene Monteiro.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
A Aquaponia é a união de dois sistemas muito conhecidos: a piscicultura e a hidroponia, através da
qual é possível obter dois produtos ﬁnais: peixes e vegetais. Realizamos um estudo prévio, para
que os alunos compreendessem os fenómenos que ocorrem na Aquaponia, bem como a sua
construção. O sistema foi construído na Escola pelos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade. Os
materiais utilizados foram representados e registados em tabelas. Os alunos envolvidos explicaram
aos alunos mais novos todo o sistema. Selecionamos os produtos que cultivamos, introduzimos e
analisamos passo a passo o seu desenvolvimento e potencialidades de consumo em meio escolar.
Implementamos um conjunto de atividades que propiciaram: pesquisa, reﬂexão, experimentação,
atividades de sala de aula e atividades de campo, visando a participação dos alunos, a construção
de atitudes positivas, novas aprendizagens, auto conﬁança e comprometimento com a proteção
ambiental de forma interdisciplinar.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Pretendemos dotar os nossos alunos de conhecimentos iniciais sobre as principais técnicas e
metodologias de aquaponia, sensibilizando para a importância deste moderno e sustentável
sistema de produção alimentar que combina técnicas aquícolas e agrícolas, aproveitando os
recursos do meio local. Este processo converte os resíduos dos peixes em nutrientes que
promovem o crescimento saudável das plantas/peixes. À medida que as plantas crescem, a
absorção destes nutrientes atua como um ﬁltro natural, limpando a água que é “recirculada” e
devolvida aos tanques dos peixes. O consumo de água é reduzido em comparação com a
agricultura convencional e a produtividade superior. Resumidamente, este projeto apresenta uma
inovadora metodologia no processo de ensino - aprendizagem, com a construção do “SISTEMA
AQUAPÓNICO” onde podemos obter uma maior compreensão acerca dos conteúdos físicos,
químicos e biológicos.
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2016 / 2017

A PROGRAMAÇÃO E A ROBÓTICA NA CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO E DA CIDADANIA
ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE HOLANDA
GUIMARÃES
PROFESSOR COORDENADOR

4 TURMAS PARTICIPANTES

Rosalina Pinheiro

100 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Este projeto enquadra-se no Projeto Educativo do agrupamento de escolas Francisco de Holanda,
nomeadamente nos seus eixos primordiais: “Educar para o Conhecimento” e “Educar em
Cidadania”; no Plano Anual de Atividades, subordinado ao tema integrador “O Confronto do Olhar:
o nosso Mundo, a nossa Dignidade, o nosso Futuro”; no Ano Internacional do Turismo Sustentável
para o Desenvolvimento, promovido pela ONU, que apresenta como ideia aglutinadora “estimular
a melhor compreensão entre os povos em todos os lugares, e conduzir a uma maior consciência da
herança de várias civilizações e a uma melhor apreciação dos valores inerentes de diferentes
culturas”, bem como no Projeto Educativo do Município de Guimarães, que propõe a construção de
uma identidade comum baseada no património histórico e cultural da cidade. O projeto propôs
que os alunos se constituíssem como agentes ativos da sua formação e da construção da sua
identidade pessoal e coletiva.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Albertina Castro, Ana Faria,
Anabela Ribeiro, Conceição Lima,
Conceição Novais, Fernanda Silva,
Filipa Sereno, Judite Rodrigues,
Amorim Peixoto, José Carlos Silva,
Rui Barreiro, Sandra Machado

Este
projeto
desenvolver-se-á
numa
articulação ativa entre a escola secundária, e
as escolas básicas do 1.º ciclo que integram o
agrupamento de escolas e onde decorre o
projeto de Programação e Robótica. Conta-se
também com a colaboração das associações
de pais das escolas agregadas, da Câmara
Municipal de Guimarães, do Serviço Educativo
do Paço dos Duques de Bragança e do Museu
Alberto Sampaio, bem como de outras forças
vivas da cidade, designadamente as
associações culturais.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Como estratégia de trabalho, enfatizaram-se processos e procedimentos de acordo com o seguinte
esquema: IMAGINAR -> INVESTIGAR -> PROGRAMAR -> EXPERIMENTAR -> PARTILHAR. Pretendeuse que os alunos concebessem dois produtos ﬁnais a ﬁm de serem apresentados/explorados em
locais públicos de grande aﬂuência turística em Guimarães: um ﬂashmob com robôs pedagógicos,
baseado num momento histórico relevante para a cidade de Guimarães, e um jogo interativo
baseado nas ferramentas de programação que permitisse complementar uma visita turística a um
museu. À medida que se foram conhecendo e usando as ferramentas de programação e robótica,
imaginaram-se e conceberam-se formas de as explorar, estabelecendo uma ligação entre esse
conhecimento e os outros adquiridos nas restantes áreas do currículo. Seguiu-se a exploração e
investigação sobre os monumentos e os percursos históricos de Guimarães, para serem utilizados
como inspiração e tema dos trabalhos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A aprendizagem dos conceitos de programação e robótica foi sempre realizada em sintonia com os
docentes titulares das turmas e com as restantes componentes do currículo. Ao mesmo tempo, foi
enriquecida com novos contextos de aprendizagem e novos agentes educativos. Os produtos
desenvolvidos tiveram por base as ferramentas e materiais explorados nas aulas de Programação e
Robótica adequados à faixa etária dos alunos. A abordagem dos temas foi feita privilegiando
metodologias de trabalho prático/experimental criando múltiplas oportunidades para fomentar a
curiosidade: observar; planear; fazer previsões; testar; tirar conclusões; comunicar/divulgar/
apresentar os resultados, reforçando: a colaboração entre as diferentes ciências; a ligação entre a
escola e o meio local; a construção ativa do conhecimento; o trabalho cooperativo/colaborativo; a
imaginação e criatividade; a equidade e integração.
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PROMOÇÃO DE VALORES/ TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTO LOCAL
ESCOLA BÁSICA DE CONDE
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

PROFESSOR COORDENADOR
Semey Ramos

3 TURMAS PARTICIPANTES
15 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Devemos proteger a natureza. Valorizar
os resíduos sólidos e proteger o meio
ambiente.
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PARCERIAS
Empresa credial;
Casa da Cultura.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Transformação de produto local e resíduo sólidos/
Experiências com materiais - açúcar e objetos
tradicionais.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Interdisciplinaridades.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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A MARAVILHOSA VIAGEM DA CANA-DE-AÇÚCAR
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM J.I. DA LADEIRA E LAMACEIROS
MADEIRA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Sónia Ruivo

18 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Estando a escola localizada num concelho virado para a agricultura é, cada vez mais, necessário dar
importância aos produtos da terra, neste caso a cana-de-açúcar. Para tal, pretendemos
contextualizar na história esta gramínea e observar todo o seu percurso até aos dias de hoje,
desde os instrumentos e processos usados até aos seus subprodutos (rum, bolo e broas de mel,
mel, açúcar e guarapa). Objetivos: reconhecer as principais etapas do processo de produção da
cana-de-açúcar; nomear os principais produtos derivados da cana-de-açúcar; conhecer as etapas da
fabricação do mel de cana e o bolo de mel (ex-libris da gastronomia madeirense); reconhecer a
cana-de-açúcar como elemento gerador de economia; ler, interpretar e reproduzir textos e receitas
relacionadas com a cana-de-açúcar; deﬁnir engenho e reconhecer a sua organização; produzir
textos e ilustrações para a compilação de um livro infantil.
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2º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Sandra Alves, Cristina Loureiro,
Inês Nóbrega

Câmara Municipal da Calheta; Junta
de Freguesia da Arco da Calheta;
Engenho da Calheta; Engenho Novo
da Madeira; Savoy Saccharum
Resort & Spa; Rádio Calheta.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Este projeto dividiu-se em quatro fases distintas, inicialmente, junto dos nossos parceiros locais,
traçamos um plano de trabalho e, em conjunto, elaboramos o cronograma do projeto. Os alunos
realizaram todo um trabalho de pesquisa e experimentação, relacionado com os recursos utilizados
no projeto (história da cana, engenhos existentes na ilha da Madeira, processos de produção e
fabricação e seus produtos), desenvolvendo, assim, diversas competências. Visitaram um canavial e
plantaram algumas “socas” na escola. Visitaram a exposição patente no Savoy Saccharum.
Efetuaram a análise documental sobre o tema nos diversos meios de comunicação social.
Acompanharam todo o processo da cana (desde o corte à moagem) e os seus derivados.
Confecionaran e degustaram produtos derivados da cana. Seguidamente, aplicaram os
conhecimentos adquiridos através de elaboração de cartazes para uma exposição sobre o tema.
Por último, produziram textos e ilustrações para a compilação de um livro infantil.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Pretendemos, com este projeto, que os alunos adquirissem conhecimentos efetivos sobre a
importância da produção de cana na economia da RAM ao longo dos anos e sobre a evolução dos
processos de fabricação (maquinaria e instrumentos). Durante o decorrer do projeto, os alunos
experienciaram várias atividades de caráter lúdico e pedagógico e adquiriram conhecimentos sobre
processos químicos e mecânicos. Não esquecendo, porém, o facto de transmitirem aos seus
familiares todos os saberes adquiridos, estimulando-lhes o interesse pelo tema.
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PILHAS A MILHAS
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM J.I. PADRE JOAQUIM DIAS MENEZES
AÇORES

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Anabela Santos

18 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
As pilhas podem causar graves danos ao meio ambiente. Apesar dos perigos conhecidos, ainda são
utilizadas em larga escala e descartadas sem os devidos cuidados. Com a implementação e
desenvolvimento deste projeto pretende-se: sensibilizar os alunos para o impacto ambiental
resultante do uso de pilhas e dos perigos de serem descartadas inadequadamente no meio
ambiente, sem os devidos cuidados; implementar um conjunto de atividades experimentais que
permitam veriﬁcar e aferir os danos causados pelas pilhas no meio ambiente e aos seres vivos;
recolher amostras de água e solo contaminados e analisá-las em laboratório; identiﬁcar e sinalizar,
com aplicações como o Google Maps, os pilhões existentes nas freguesias/conselho em que
residem; divulgar as conclusões do projeto e partilha dos produtos ﬁnais.
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2º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Liliana Dias, Ezequiel Gomes

Universidade dos Açores, na pessoa
da investigadora Cândida Mendes;
Junta de freguesia de São
Bartolomeu de Regatos; Câmara
Municipal.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Pretendeu-se veriﬁcar o efeito das pilhas quando deixadas inadequadamente no exterior a
degradar-se sujeitas aos elementos e condições ambientais, tais como água do mar, chuva, solo ou
outros. Procurou-se recriar situações a que estão sujeitas no meio ambiente ao serem inseridas
num aquário de água salgada ou num vaso/canteiro à chuva e observar as consequências da sua
exposição em termos de análise laboratorial do meio circundante e da sua inﬂuência sobre os seres
vivos. Foram criados panﬂetos informativos, dirigidos à população, com indicação dos
procedimentos a realizar para proteger o ambiente e informar sobre a localização dos pilhões.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
No contexto educativo em que se desenvolveu o projeto, é de toda a importância e relevância
pedagógica, uma vez que parte de questões colocadas pelos alunos e é pertinente no que respeita
à proteção ambiental, incentivando, simultaneamente, o pensamento crítico, a deteção e resolução
de problemas, a educação para a ciência e para a cidadania ativa.
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LAGOA DA ERVIDEIRA - À DESCOBERTA DA AVIFAUNA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE GUIA
POMBAL

PROFESSOR COORDENADOR
Hélia Ribeiro

3 TURMAS PARTICIPANTES
25 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Com este projeto pretende-se incutir nos alunos o gosto pela pesquisa/investigação, pelo
conhecimento e atividade cientíﬁco-experimental, promovendo a transversalidade das
aprendizagens próprias deste nível de ensino, bem como o dinamismo, empreendedorismo e a
consciencialização para as problemáticas ambientais com especial enfoque para a prática de
reabilitação de recursos naturais ameaçados, participando dinâmica e ativamente na preservação
da natureza.
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PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Fátima Conceição, Ana Trincão,
Ana Luciano, Fernanda Pagaime,
Hélia Ribeiro, Marisa Barros,
Estefânia Reis, Mário Santos

Agrupamento de Escolas de Guia;
Câmara Municipal de Pombal; ICN;
Juntas de Freguesia de Guia e Pedrógão;
Empresas locais; comunidade escolar e
envolvente; Poderão formalizar-se outras
parcerias no decurso e desenvolvimento
do projeto, nomeadamente com a
Universidade de Coimbra.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Pesquisas: toponímia, lendas, avifauna da região da Lagoa da Ervideira. Estudos de campo.
Experiências sobre a água, a fauna e a ﬂora. Catalogação e registo do número de indivíduos
observados, por espécie, interligando conhecimentos e incrementando o hábito de organizar
informação recolhida. Desenvolvimento: 1-pesquisas sobre toponímia e lendas das localidades
próximas, incluindo a localidade em que se situa a escola (Grou); 2- Estudo da ave "Grou"classiﬁcação cientíﬁca com especial relevo para classe, ordem e família; espécies de grous,
características principais, reprodução, classiﬁcação, curiosidades, origem, habitat, alimentação; 3 Saídas (Lagoa da Ervideira, Pinhal de Leiria): observação, pesquisa e registo da avifauna; elaboração
de folheto com identiﬁcação das espécies observadas e dicas sobre procedimentos não
perturbadores da vida do local. Construção de caixas ninho e comedouros como forma de
desenvolver hábitos e atitudes de valorização, proteção e reabilitação dos recursos naturais.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Promover a inter e a transdisciplinaridade, bem como o gosto pela aprendizagem e prática das
ciências experimentais indo à descoberta do mundo natural que nos rodeia, apostando na sua
preservação e contribuindo para o equilíbrio ambiental.
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SAÚDE SEM GLÚTEN!
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ELVAS

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

José Luís Carvalho

22 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O projeto visa: motivar os alunos para a aprendizagem das ciências através de atividades de
experimentação, de pesquisa, de representação de conhecimento e comunicação, utilizando
preferentemente as TIC; desenvolver noções básicas sobre a composição nutricional dos cereais e
leguminosas e reconhecer a sua importância na alimentação humana; promover a produção de
melhores espécies de cereais e leguminosas para a produção de pão, com mais vitaminas, ﬁbras e
outros nutrientes essenciais, que previnam o aparecimento da obesidade, dos diabetes e outras
doenças crónicas ou auto-imunes; incentivar a fabricação (caseira ou industrial) de alimentos à
base de cereais e leguminosas, sem ingredientes ou aditivos artiﬁciais potencialmente prejudiciais
à saúde humana e, em particular, à saúde das crianças.
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2º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Maria Antónia Sousa, Isabel Oliveira,
José Luís Carvalho

Direção do Agrupamento, da ação GI@
(Grupos Interativos de Aprendizagem);
professores de apoio da EB1/JI da Boa-Fé;
encarregados de educação; Junta de
Freguesia; Centro de Saúde; Padaria /
pastelaria. Apoio cientíﬁco: Pólo de Elvas do
INIAV (Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária, I.P.); Apoio pedagógico:
Centro de Competência TIC da Universidade
de Évora; Departamento de Ciências
Experimentais
da
Universidade
de
Extremadura (Badajoz – Espanha).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Desenvolvimento de culturas de cereais e leguminosas: experiências de germinação de sementes
melhoradas; registos de observação do crescimento das plantas. - Realização de análises
laboratoriais para selecionar os cereais e leguminosas mais adequadas para transformação em
farinhas. - Preparação das farinhas (e outros ingredientes) para a produção experimental de pão:
combinação de diferentes espécies; determinação de concentrações; transformação em massa;
cozimento em fornos. - Realização de provas gustativas com a participação de alunos da Escola, de
familiares dos alunos e de especialistas em nutrição humana, para avaliar o grau de aceitabilidade
do pão. - Produção, embalagem, etiquetagem e distribuição do pão com o apoio de uma padaria/
pastelaria. - Divulgação do pão em eventos: Feira Escolar; Dia Criança; Encontros transfronteiriços;
Festa S. Mateus; Internet. - Estudos de viabilidade económica e social, tendo em vista uma futura
comercialização das sementes, farinhas e pão.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto apresentou uma enorme relevância educativa, cientíﬁca e social, pelas seguintes
razões: - assentou na realização contextualizada de experiências de aprendizagem ativas,
signiﬁcativas, diversiﬁcadas e socializadoras que se consolidaram e fortaleceram através da
conexão e mobilização de várias áreas curriculares e de distintos saberes para o seu
desenvolvimento. - Baseou-se num modelo de trabalho prático, envolvendo diferentes agentes
educativos em experiências e comunidades de aprendizagem, permitindo-lhes reconhecer a
importância do trabalho colaborativo e do método cientíﬁco. - Ofereceu oportunidade de resposta
aos desaﬁos e principais problemas do mundo atual (de acréscimo da população infantil obesa ou
com problemas cardiovasculares precoces, de aumento da população intolerante ou alérgica ao
glúten natural ou artiﬁcial), tendo em vista a criação de um mundo mais saudável, mais solidário,
coerente e justo.
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CADA TERRA COM SEU USO, CADA ROCA COM SEU FUSO
A CIÊNCIA DO LINHO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERTÃ

PROFESSOR COORDENADOR
Iris Pais

2 TURMAS PARTICIPANTES
18 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Pesquisar, através do recurso ao conhecimento local, à internet, aos livros, jornais ou revistas, os
diferentes tipos de plantas medicinais existentes no nosso país e, na região da Beira Baixa em
particular; - recolher, com a colaboração das famílias e da população local, diferentes tipos de
plantas medicinais e utensílios usados no Ciclo do Linho; - recolher, com a ajuda dos adultos
envolvidos, várias amostras de solos da região e de plantas medicinais; - semear linho na escola,
em ambiente controlado, percebendo assim o seu processo de desenvolvimento; - conhecer as
diferentes fases do método cientíﬁco; - aumentar conhecimentos cientíﬁcos e conhecer ambientes
laboratoriais cientiﬁcamente inovadores; - recorrer às ciências experimentais e às novas
tecnologias, no que respeita ao conhecimento cientíﬁco sobre o tema; - valorizar o saber e o
conhecimento locais no âmbito regional e nacional.
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2º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Tiago Amaral, Maria João Bernardo,
Lídia Sousa, Maria José Nunes,
Carlos Renato Neves,
Joana Teixeira, Rui Alves

Agrupamento de Escolas da Sertã; Município
da Sertã; Junta de Freguesia de Castelo;
Instituto Politécnico de Castelo Branco:
Centro Ciência, Tradição e Cultura; SerQ:
Centro de Inovação e Competências da
Floresta (Município da Sertã, Universidade de
Coimbra e Laboratório Nacional de Engenharia
Civil); NuMOAS – Núcleo Museológico e
Oﬁcina de Artesanato da Sertã; Rádio
Condestável; Jornal «A Comarca da Sertã»;
Jornal «A Reconquista»; Teares Artesanais de
Estreito, Oleiros.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Preparar o terreno e materiais necessários ao cultivo do linho na escola; semear linho na escola,
inicialmente em vasos e, posteriormente, num espaço hortícola; aprofundar conhecimentos
relacionados com o ciclo do linho; visitar um tear dedicado à produção de artigos têxteis criados
com linho; utilizar o produto obtido na sementeira para fazer investigação cientíﬁca; pesquisar
sobre as etapas do método cientíﬁco; pesquisar sobre a molécula de ADN; extrair o ADN desta
planta e conhecer os processos cientíﬁcos associados a esse processo; conhecer diferentes tipos de
produtos alimentares, medicinais e cosméticos obtidos com recurso ao linho e à linhaça; produzir,
em ambiente devidamente certiﬁcado e controlado, alguns produtos a partir do linho e da linhaça;
conhecer a importância desta planta, no passado, para a região da Sertã; tornar o linho e seus
derivados num produto com futuro em termos económicos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Todas as atividades propostas pretenderam proporcionar às crianças a aplicação prática de
conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas. Além disso, tiveram também por objetivo valorizar o
conhecimento do património local e regional, inserindo-o no património conjunto nacional.
Pretendeu-se que as crianças tivessem contacto com as diversas etapas do método experimental e
aplicassem esses conhecimentos em termos práticos. É de extrema importância dar a devida
importância às diversas áreas curriculares respeitantes ao 1º Ciclo, nomeadamente ao Estudo do
Meio. Assim, procuramos aprofundar alguns temas dessa área curricular, nomeadamente as
atividades económicas e o estudo das plantas. Não esquecemos, além disso, a importância do
estudo das tradições para um melhor conhecimento do presente e aplicação dos conhecimentos
obtidos em termos futuros, dando nesse campo ênfase às áreas de Português, de Matemática e de
Expressões Artísticas.
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