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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS VITAMINAS NO PROCESSO DE
DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS ESTAMINAIS
ESCOLA SECUNDÁRIA DONA MARIA II
BRAGA
PROFESSOR COORDENADOR
Francisco Antunes

3 TURMAS PARTICIPANTES
23 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O principal objetivo deste trabalho é veriﬁcar se há alguma inﬂuência de cada vitamina A, B1, K,
B12, C, D, geleia real e da Coenzima Q10 no processo de diferenciação de células estaminais, quer
individualmente, quer em combinações. Dado o envelhecimento acentuado da população
portuguesa e as respectivas doenças associadas, bem como o elevado número de AVCs e enfartes
de miocárdio, e tendo por base o conhecimento de que a vitamina A ajuda a induzir a diferenciação
das células estaminais em neurónios, surgiu a necessidade de procurar uma forma de produzir in
vitro células especializadas nos diferentes tecidos para que pudessem ser posteriormente
introduzidas nas zonas lesionadas de um organismo.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

João Vieira, Georgina Rodrigues,
Rute Moura

Departamento de Medicina da
Uminho INL.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Para tal, foram necessários ovos caseiros fecundados, vitaminas isoladas, (sem
combinações), Coenzima Q10, a geleia real, a proteína OCT4 e um ambiente
esterilizado. Assim, as células estaminais totipotentes, que constituem a mórula
resultante do ovo de galinha após 20h, que são células indiferenciadas, foram
sujeitas à ação de várias vitaminas de forma isolada e combinada, pretendendo-se
veriﬁcar se estas induzem a diferenciação nos vários tipos de células somáticas
adultas. A proteína OCT4 foi injectada conjuntamente com as vitaminas no ovo,
porque esta proteína colabora com os factores de transcrição que são activados por
estímulos externos, tais como o receptor (RAR) do ácido retinóico (vitamina A) para
activar os respectivos genes. Assim, no decurso do projeto, foram realizados
diferentes testes de controlo de forma a estudar o desenvolvimento do ovo nas
suas diferentes fases e, posteriormente, realizaram-se os testes com as diferentes
vitaminas, Coenzima Q10 e geleia real.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto permitiu aos alunos observarem a evolução
da célula, desde uma célula indiferenciada até se tornar
numa célula somática adulta, isto é, uma célula
diferenciada. Também possibilitou que descobrissem o
efeito das diversas vitaminas, isoladas e combinadas, no
processo de diferenciação da célula, percebendo em que
tipo se diferencia.
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VER A SENTIR
ESCOLA BÁSICA DE SÃO GONÇALO
TORRES VEDRAS

PROFESSOR COORDENADOR
Jaime Rei

5 TURMAS PARTICIPANTES
8 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
As ciências da computação e robótica permitem procurar soluções para alguns problemas do
mundo atual. Assim, este projeto dispõe-se a dar cumprimento ao tema proposto pela FIP,
colocando ao serviço de pessoas com limitações visuais a ciência e a tecnologia, de modo a que,
independentemente das suas diﬁculdades, possam ser mais autónomas nas suas tarefas.
Objetivos: envolver os alunos na compreensão da robótica e sua aplicabilidade à realidade, com o
intuito de contribuir para a inovação tecnológica. Utilizar a multidisciplinaridade que envolve as
ciências da computação e robótica, no desenvolvimento de acessórios que permitam a pessoas
cegas ou de baixa visão, ser mais autónomas na realização de algumas tarefas. Promover a
inclusão social/escolar através da interação e acesso a experiências diversiﬁcadas. Promover a
autonomia, participação, igualdade e integração escolar/social. Promover capacidades no âmbito
sócio familiar e proﬁssional, visando a integração comunitária.
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PARCERIAS
Na realização do projeto, estabeleceremos parcerias com técnicos e instituições de
apoio a cegos e pessoas com baixa visão, de modo a que os alunos envolvidos possam
de forma colaborativa, desenvolver adequada e eﬁcazmente os referidos equipamentos
robotizados, indo de encontro às necessidades diagnosticadas, permitindo atenuar
alguns constrangimentos diários da população alvo e assim contribuir para a criação de
um mundo melhor para todos.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Este projeto é um desaﬁo ao desenvolvimento de equipamentos robotizados que contribuam para
melhorar a qualidade de vida de pessoas cegas/com baixa visão. São desenvolvidas atividades de
construção, programação, controlo e uso de protótipos robóticos, que permitem facilitar algumas
tarefas de pessoas com limitações visuais. Neste contexto, foram realizadas reuniões com técnicos
especializados e com invisuais, para perceber as necessidades destes, de forma a optimizar os
protótipos. Posteriormente, foi construído o acessório tipo “chapéu sonar” que permite à pessoa
cega sentir o que está ao seu redor através de vários vibradores, permitindo-lhe desviar-se de
obstáculos e caminhar autonomamente. Outro acessório construído foi um “tablet”/mapa tátil, que
permite à pessoa cega sentir na ponta dos dedos o mapa do espaço a percorrer e,
consequentemente, localizar-se em tempo real, através de pequenos vibradores e ouvir informação
sobre o tipo de produtos que encontra ao seu redor com ajuda de um auscultador.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto procura estimular nos alunos a curiosidade multidisciplinar pelas ciências da
computação e robótica, desenvolver a sua capacidade de investigar, explorar, resolver problemas,
desenvolver o raciocínio lógico-abstrato, o pensamento analítico, a criatividade e simultaneamente
a sua aplicabilidade à realidade. Permite também desaﬁar os alunos a aplicar os conhecimentos
adquiridos nestas áreas do saber a um contexto da sociedade que possibilite melhorar a qualidade
de vida de algumas pessoas, desenvolvendo assim um espírito de cidadania responsável e pondo a
ciência e a tecnologia ao serviço de um mundo melhor.
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MOCHILA PROTETORA - PROTECTIVEBAG
ESCOLA SECUNDÁRIA ABEL SALAZAR
MATOSINHOS

PROFESSOR COORDENADOR
Cristina Magalhães

2 TURMAS PARTICIPANTES
42 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Sabendo que as mochilas pesadas causam dores nas costas, nas articulações e alterações
posturais, esta mochila protetora tem características únicas que permitem evitar todas essas
alterações nefastas para a saúde. Objetivos: envolver a participação de vários parceiros da
comunidade educativa, na vida da escola; valorizar e promover o gosto pelo conhecimento da área
das Ciências Físicas e Naturais; aprofundar saberes que fomentem uma cultura cientíﬁca e técnica;
promover a abertura à inovação e empreendedorismo; preservar a saúde e integridade física dos
utentes; estimular a abordagem dos conteúdos programáticos, fora do contexto de sala de aula;
promover o espírito de curiosidade cientíﬁca mediante o contacto com situações experimentais
concretas; promover o intercâmbio de ideias e de experiências entre alunos, professores e outros
elementos da comunidade educativa, além dos parceiros envolvidos neste projeto. Fomentar a
Tecnologia: • Carregamento /uso: • Telemóvel; • Computador • Painel interativo.- Promover a
Cultura: • Biblioteca (ar livre) • Informações culturais • Design moderno e alusivo à cidade/Minho •
Incrementar o Turismo • Quadro interativo: • Dados úteis cidade Preservar o Ambiente: • “Painel
solar” recipiente(s) do lixo “porta-chiclete” • Informações ambientais.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Armanda Carneiro,
Cristina Magalhães

Pretende-se desenvolver com: - Centro de saúde
de S. Mamede de Infesta- Unidade de saúde de
Matosinhos. - ICBAS- Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar - Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto - Junta de Freguesia
de S. Mamede de Infesta - Câmara Municipal de
Matosinhos.Câmara municipal, Universidade do
Minho e/ou empresas patrocinadoras.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto foi desenvolvido na escola secundária Abel Salazar em diversas etapas: fase de
planiﬁcação do projeto; - fase de recolha de informação e materiais necessários à sua execução;
realização do cronograma das ações a realizar; elaboração do protótipo com o auxílio dos parceiros
envolvidos, blog, folhetos elucidativos do funcionamento da mochila e sua exposição no
agrupamento. Materiais/Reagentes: material informático - sensores, - leds e outro material
elétrico, - tecido resistente e com tratamento hidrófobo, materiais especíﬁcos para a confeção da
mochila, - outros materiais para divulgação do projeto e sua conclusão. O produto ﬁnal foi “a
mochila protetora” -“ Protectivebag”, com o objetivo de ser passível de comercialização,
inicialmente para toda a nossa comunidade educativa, com o apoio também das parcerias
efetuadas.A relevância pedagógica do projeto advém de os alunos poderem pôr em prática
conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, essencialmente, nas áreas das Ciências Físicas e

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A relevância pedagógica do projeto advém de os alunos
poderem pôr em prática conhecimentos adquiridos ao
longo das aulas, essencialmente, nas áreas das Ciências
Físicas e Naturais e Tecnologias e transmitir os seus
conhecimentos através da construção do protótipo,
numa fase inicial, a toda a comunidade escolar e
posteriormente ser alargado ao grande público.
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B3 - ECO
ESCOLA BÁSICA DE GUALTAR
BRAGA

PROFESSOR COORDENADOR
Maria de Lurdes Barreira

3 TURMAS PARTICIPANTES
66 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Fomentar a Tecnologia: • Carregamento /uso: •
Telemóvel; • Computador • Painel interativo.- Promover a
Cultura: • Biblioteca (ar livre) • Informações culturais •
Design moderno e alusivo à cidade/Minho • Incrementar
o Turismo• Quadro interativo: • Dados úteis cidade
Preservar o Ambiente: • “Painel solar” recipiente(s) do
lixo “porta-chiclete” • Informações ambientais
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PROFESSORES COLABORADORES
Maria Margarida Alves,
Renata Rosário, José Domingues,
Cristiana Rodrigues, Lúcia Silva

PARCERIAS
Câmara municipal, Universidade do
Minho e empresas patrocinadoras.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Elaborar a maqueta. Solicitar o envolvimento do
município (aval ao projeto, construção e implantação do
banco); Universidade (elaboração de programas
informáticos para o painel interativo; procurar
investidores para a concretização do projeto.
Implementação efetiva dos bancos em pontos
estratégicos da cidade (Avenida Central, centro histórico,
Bom Jesus).

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
É um banco que fomenta a articulação de vários saberes,
promove a preservação do ambiente, o uso de tecnologia
(mais novos podem ajudar pessoas mais idosas, incentiva
a atos de cidadania, entre outros).
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MINI-HÍDRICAS NAS LEVADAS DA MADEIRA
ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS COM ENSINO SECUNDÁRIA
PADRE MANUEL ÁLVARES
RIBEIRA BRAVA, MADEIRA
PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Fábia Gomes

19 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Produção de energia elétrica a partir fontes renováveis,
neste caso a partir do movimento da água que circula na
Levada. - Património cultural madeirense, conceção/
execução de uma mini-hídrica para armazenamento de
energia com diferentes aplicações, por exemplo:
carregamento de lanternas para quem visita as levadas,
telemóveis e outros dispositivos eletrónicos.
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PROFESSORES COLABORADORES
João Gomes, José Gonçalves

PARCERIAS
Museu Casa da Luz | EEM, Câmara
Municipal da Ribeira Brava, UMa –
Universidade da Madeira.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Aplicação da metodologia de projeto: desde a fase de
conceção de ideias (estímulo à criatividade) até à
produção/execução. Neste caso, construção de uma MiniHídrica e adaptação à levada de forma não intrusiva,
respeitando o património cultural "As Levadas".

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto foi ao encontro das temáticas e conteúdos
abordados nas disciplinas de Educação Tecnológica e
Fisíco-Química do 8.º ano, sendo de grande relevância
pedagógica, pois os alunos tiveram a oportunidade de
colocar em prática os conhecimentos adquiridos
transversalmente em ambas as disciplinas, assim como
participaram e constataram "in loco" todas as fases do
projeto.
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DETETOX II : MICROTEST KIT APLICADO A PRODUTOS LICOROSOS
ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE
VILA VERDE

PROFESSOR COORDENADOR
Manuela Caçador

2 TURMAS PARTICIPANTES
8 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A maioria dos casos de doenças veiculadas por alimentos está diretamente envolvida com falhas
no processo produtivo, na embalagem ou transporte, sendo que estes produtos poderão sem o
devido controlo de qualidade chegar às nossas casas contaminados. Assim, surge um problema
para o comércio de bens alimentares:” Será que os produtos licorosos no elo ﬁnal da cadeia
comercial são alimentos seguros?” O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica
de produtos licorosos, ou seja, de diferentes fornecedores, existentes nas prateleiras de mercado.
As amostras foram recolhidas aleatoriamente num ponto de comércio, para além de uma ser
produzida pelos alunos envolvidos no projeto (Licor dos Namorados®). Outro objetivo consistiu
em elaborar um kit capaz de detetar microrganismos em produtos licorosos e de determinar o
prazo de validade dos produtos licorosos, de possível comercialização para várias empresas.
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PARCERIAS
A ajuda técnica no âmbito de biotecnologia alimentar, no âmbito da identiﬁcação de
bactérias patogénicas foi dada pela Universidade do Minho no Centro de Engenharia
Tecnológica, pelo Biotecnólogo mestre João Pedro Lançós. O Centro de Incubação de
Jovens Cientistas proporcionou o espaço e o material necessário para os ensaios do Kit.
A AEViVer – Associação Empresarial de Vila Verde, juntamente com o Município de Vila
Verde, proporcionou a apresentação pública do kit para empresas.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Para a elaboração deste projeto, construiu-se um kit Detectox II em condições de assepsia para
detetarmos microrganismos em produtos licorosos. Utilizamos vários licores e produzimos o Licor
dos Namorados®. Colocamos os kits na incubadora numa temperatura de 38ºC e no decorrer de 2
dias os microrganismos “cresceram” no kit, sabendo-se, assim, se os produtos estão seguros. Para a
realização das experiências desenhadas foram recolhidas 5 amostras de cada licor de 5
fornecedores, diferentes para cada tipo de alimento, que foram transportadas na própria
embalagem em caixa isotérmica para o laboratório, sob condições assépticas. Foram efetuados
vários ensaios: contagem total de bactérias aeróbias, mesóﬁlas, bolores e leveduras. Efetuou-se o
estudo estatístico comparativo entre as médias das populações dos grupos microbianos
quantiﬁcados na superfície das amostras, recirrendo-se ao teste “t” de Student.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Na realização deste projeto da sociedade e ciência relacionada com a valorização de recursos
pretendeu-se explorar microrganismos a nível tecnológico de modo a resolver a problemática da
saúde pública existente. Claro que, inicialmente, se fez uma incursão sobre a microbiologia e a sua
inﬂuência na saúde pública. Neste contexto, os alunos investigaram este tema e efetuaram
experiências, de modo a concluir sobre a inferência de cada um dos fatores no funcionamento do
kit. O crescimento também mostrou a eﬁcácia do kit, de forma a reﬂetir a sua aplicabilidade na
indústria.
É fundamental que a escola proporcione em todos os níveis e ciclos de ensino uma cultura
favorável à aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento de atitudes, capacidades e valores
promotores do espírito empreendedor.
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C.R.I.A. SUSTENTABILIDADE (CONHECIMENTO,
RESOLUÇÃO COLABORATIVA, INVESTIGAÇÃO E AMBIENTE)
ESCOLA PORTUGUESA DE SÃO TOMÉ
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
PROFESSOR COORDENADOR
Sílvia Correia

11 TURMAS PARTICIPANTES
240 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e Língua Portuguesa, em
funcionamento desde setembro de 2016, localiza-se na ilha de São Tomé, no Golfo da Guiné, quase
à latitude de 0°. O país é constituído por duas ilhas - São Tomé e Príncipe - e alguns ilhéus - das
Rolas, Sete Pedras Santana, Cabras, S. Miguel, Coco e Forte de São João Batista de Ajudá. Na sua
organização político-administrativa conta com seis distritos - Água Grande; Cantagalo; Caué;
Lembá; Lobata; Mé-Zóchi e uma região autónoma, a Região do Príncipe. A sua população ronda
187.000 habitantes segundo os dados do Recenseamento Geral da População e Habitação de
2012, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe. Independente há
quatro décadas sensivelmente, o país revela uma grande fragilidade económica já que a sua
produção é quase nula, mantendo-se altamente dependente da Ajuda Pública ao
Desenvolvimento.
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PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
André Freitas, José Pinto,
António Santos, Sandra Ferreira,
Anastácia Trindade

Câmara Distrital de Lobata, ONG WACT –
We Are Changing Together, Escolas de
Guadalupe, Instituto Nacional de
Meteorologia, Instituto Nacional de
Estatística, Direção do Ambiente,
Embaixada de Portugal, Satocao.
Associação Portuguesa de Educação
Ambiental (ASPEA).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto implementado teve três linhas de ação: •monitorizacão do meio ambiente, criação de
uma estação meteorológica (Arduino); • criação de uma alternativa à utilização do carvão para
cozinhar: criação/construção de fornos solares com materiais acessíveis e de baixo custo; realização
e dinamização de workshops de demonstração/construção de fornos solares; •informação e
sensibilização dos órgãos do poder local e da população do distrito de Lobata: campanha de
informação e sensibilização para o potencial da utilização de fornos solares, como método eﬁcaz
de aproveitamento da energia solar com o mínimo custo para o utilizador e como alternativa
sustentável à substituição do carvão.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O papel da Escola na sociedade atual não se restringe unicamente à transmissão de informação,
devendo estar atenta aos desaﬁos que o Mundo Global apresenta às novas gerações. A Educação
para Cidadania, a Educação Ambiental, a utilização da Tecnologia são questões chave na formação
de alunos preparados para o Mundo de Amanhã. Presentemente é essencial desenvolver junto dos
alunos múltiplas competências: criatividade, capacidade de comunicação, colaboração,
competências digitais, pensamento crítico, responsabilidade pessoal e social, argumentação,
domínio da língua inglesa, entre outras. O desenvolvimento de projetos multidisciplinares na
escola é muito importante, pois permitem uma integração dos conhecimentos e uma reﬂexão
crítica do trabalho realizado. O projeto apresentado mobilizou saberes de inúmeras disciplinas
(Aplicações Informáticas B, Biologia, Educação Visual, Educação Tecnológica, Ciências Naturais,
Geologia, Filosoﬁa, Física, Físico - Química, Física e Química A, Geograﬁa, Inglês.
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SMART SAVER
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO DAIRE

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Élio Serrano

2 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A ideia surgiu devido ao elevado número de mortes por acidentes com tratores agrícolas. Desde
2013 já morreram 273 pessoas por esmagamento. O Projeto consiste num sistema eletrónico de
alerta de inclinação para tratores agrícolas e outro tipo de viaturas usadas em terrenos
acidentados. Numa primeira fase, o condutor do veículo é alertado por led´s de diferentes cores
(verde, amarelo e vermelho) consoante a perigosidade da inclinação e com um aviso sonoro para o
perigo de capotamento. Caso o trator esteja em perigo eminente de capotamento, é acionado
automaticamente o arco de segurança (se este estiver na posição de descanso). Em caso de
acidente é acionado um aviso sonoro e luminoso permanente para alertar pessoas que se
encontrem nas imediações. É enviado uma sms de alerta para um número pré-deﬁnido com as
coordenadas GPS do local de forma a poder-se acelerar o socorro.
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PROFESSORES COLABORADORES
Alberto Marinho

PARCERIAS
Agrupamento de Escolas de Castro
Daire, Comando Territorial da GNR
de Viseu e Xerocar - Representante
da marca de tratores Deutz Fahr.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Para a conceção do projeto, necessitamos de: ardwino,
sensores de inclinação, placa gsm/GPS, led's, buzzer e
motor eléctrico. Equipamento que pode ser instalado em
qualquer trator agrícola ou ﬂorestal com arco de
segurança que é ativado sempre que o trator atinja uma
inclinação que possa levar ao sem tombamento lateral.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O desenvolvimento deste projeto envolveu as disciplinas
de Eletrónica Fundamental, sistemas Digitais e
Arquitetura de Computadores. Permitiu aos alunos
aprofundar os conhecimentos na área da eletrónica e
programação. Aspetos relevantes que lhas poderão
facilitar uma mais fácil integração no mercado de
trabalho, nomeadamente no desenvolvimento de
projetos e trabalho em equipa.
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FITOFIX: CONSTRUÇÃO DE FITOESTABILIZADORES
PARA AMBIENTES CONTAMINADOS COM METAIS
COLÉGIO DE SÃO TEOTÓNIO
COIMBRA
PROFESSOR COORDENADOR
Susana Dias

1 TURMA PARTICIPANTE
28 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A associação plantas-microrganismos é antiga e o mutualismo com bactérias e fungos acredita-se
ter desempenhado um papel fundamental no processo de colonização da Terra e de evolução e
diversiﬁcação das plantas fotossintéticas. Existem áreas na investigação em comunidades
endofíticas que têm um grande impacto económico e ambiental - o biocontrolo e a biorremediação
(uso de microrganismos para alterar ou reduzir o impacto tóxico de poluentes no metabolismo da
planta). Microrganismos capazes de suportar ou degradar os poluentes, através de mecanismos
especíﬁcos, podem dar à planta capacidade de suportar ambientes tóxicos ou remediar o
ambiente. O crómio, metal utilizado em muitas indústrias, é um poluente muito tóxico que aparece
no ambiente na forma de cromato e de óxidos de crómio. O nosso objetivo foi produzir plantas
para biocontrolo de ambientes contaminados com crómio, através da modiﬁcação da sua
comunidade endofítica, com uma estirpe microbiana resistente a crómio.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Joana Pires, Telma Esperança

Será estabelecida parceria entre: a investigadora
Professora Dª Paula Vasconcelos Morais e do Dr.
Romeu Francisco, da Faculdade de Ciências e
Tecnologia
da
Universidade
de
Coimbra,
conjuntamente com as professoras Susana Dias,
professora de Matemática, 2º ciclo e de Ciências
Naturais-2º/3ºC e Sec., e Joana Pires, professora de
Ciências Físico-químicas 3ºC e de Química e Física
do Sec. A Universidade de Coimbra e a empresa
InProplant serão contactadas para testar as plantas
resistentes. Merijn Moens aluno do Mestrado em
Ecologia - Programa Erasmus Mundus.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
As plantas são entidades que têm nos seus tecidos microrganismos que impactam o seu
metabolismo e daí as suas capacidades de viver em diferentes ambientes. No laboratório de
Microbiologia Ambiental da FCT, a Universidade de Coimbra isola e estuda bactérias resistentes a
ambientes contaminados com metais e forneceu as estirpes de bactérias resistentes para
modiﬁcação do microbioma endofítico. O trabalho teve as seguintes etapas: 1. Determinação do
nível de resistência a metal pelas plantas (controlo). Utilizou-se uma herbácea e testou-se em meio
com diferentes concentrações de metal. 2. Modiﬁcação da comunidade endofítica das plantas. Este
processo é feito através da germinação da planta na presença da bactéria resistente. Para tal são
utilizados tubos de ensaio com a suspensão bacteriana onde são inoculadas sementes das plantas
germinadas. 3. Determinação da resistência a metal das plantas modiﬁcadas de acordo com o
ponto 1.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A relevância pedagógica centra-se nos seguintes pontos:
-desenvolvimento de raciocínio cientíﬁco; -aplicação do método
experimental; aquisição de conhecimentos para além do expectável para
a faixa etária; -análise dos resultados centrada num desaﬁo societal;
participação e organização de estudos que colocam a escola ao serviço
da comunidade (contribuindo para a resolução de problemas
ambientais); -enquadramento do tema e da experiência nas matérias do
currículo sujeitas a aferição nacional.

CIÊNCIA NA ESCOLA

2016 / 2017

AGRICULTURA ACESSÍVEL
ESCOLA BÁSICA DA QUINTA DE MARROCOS
LISBOA

PROFESSOR COORDENADOR
Andreia Monteiro

4 TURMAS PARTICIPANTES
87 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O AEQM acolhe um número considerável de alunos com NEE, cerca de 15,4%, incluindo surdos e
problemáticas do domínio cognitivo, emocional ou motor. Este projeto pretende proporcionar o
contacto com o meio rural e natural a alunos surdos, com mobilidade reduzida, deﬁciência física ou
mental. Todos os alunos com NEE têm direito a beneﬁciar dos recursos humanos existentes, sendo
a principal preocupação do projeto o desenvolvimento e criação de uma dinâmica de trabalho
entre os alunos e a comunidade educativa. Pretendeu-se conceber metodologias adequadas às
limitações dos alunos com NEE, através da aprendizagem cooperativa, que estimulasse as
interações e a socialização entre estes dois grupos, dando continuidade ao trabalho já
desenvolvido no caso da mobilidade reduzida, alargando a “acessibilidade” aos alunos surdos. A
iniciativa Ciência na Escola determina que os projetos visem a criação de um mundo melhor para
TODOS, e foi centrado nesta palavra que o presente projeto cresceu.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Rui Oliveira, Paula Ferro,
Carlos Ferreira, Mónica Rosa,
Helga Madeira, Ângela Ricardo

Professores de Educação Especial
do AEQM, Intérpretes de Língua
Gestual Portuguesa, C. M. de
Lisboa, Valorsul, J. F. de Benﬁca,
Agricultores locais, Agrupamentos
de Escolas com projetos do mesmo
âmbito, Pais, Encarregados de
Educação, Famílias.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Manutenção de um jardim de plantas aromáticas e hortícolas. Criação de talhões elevados e de
vasos e ﬂoreiras, concebidos e instalados que permitem a utilização de alunos portadores de
deﬁciência física ou mental, incluindo utilizadores de cadeira de rodas. Construção de rampas de
acesso a locais de cultivo cujo acesso se fazia por um degrau ou desnível. Produção de vídeos
bilingues (português e língua gestual portuguesa) de divulgação de práticas agrícolas e culturais,
ferramentas, espécies de plantas aromáticas e hortícolas, entre outros assuntos relacionados com
a agricultura, em que os alunos foram os intérpretes. Criação de placas identiﬁcadoras bilingues
para as espécies cultivadas. Realização de mercados periódicos para a venda dos produtos
agrícolas na escola. Atividades de caráter prático e multidisciplinar, mobilizando várias áreas
curriculares para o seu desenvolvimento (monitorização do clima, cálculo de áreas, construção de
ferramentas, ﬂoreiras e canteiros.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Todas as atividades propostas se enquadraram nos programas curriculares do 3º Ciclo,
contemplando as disciplinas de Ciências Naturais, Língua Gestual Portuguesa, Físico-química,
Matemática, Geograﬁa, Educação Tecnológica, Tecnologias de Informação e Comunicação e
Educação Especial, sendo dinamizado principalmente pelos alunos deste ciclo de escolaridade,
visando, no entanto, motivar todos os alunos do Agrupamento, desde a Educação Pré-Escolar ao 3º
Ciclo do Ensino Básico, para a aprendizagem das ciências e para a escolha de áreas tecnológicas,
através de um projeto inovador. Relativamente ao Ensino inclusivo, foi possível com este projeto
desenvolver currículos centrados em experiências da vida real e adequadas à idade dos alunos, às
suas capacidades, necessidades e interesses, que valorizem a comunicação como base das
aprendizagens, incluindo alunos ouvintes e alunos surdos.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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CIÊNCIA FILMES LDA
ESCOLA BÁSICA PISCINAS
LISBOA

PROFESSOR COORDENADOR

2 TURMA PARTICIPANTE

Maria José Calado

60 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A apetência dos jovens para o uso das novas tecnologias é mobilizada para estimular o gosto pela
Ciência e a tecnologia. Partindo de fenómenos do dia-a-dia pretendeu-se que os alunos
estudassem a sua explicação cientíﬁca e a sua aplicação e que produzissem pequenos ﬁlmes. O
desaﬁo que lhes foi proposto consistiu em divulgar a Ciência e as suas aplicações através de
pequenas animações, que integram aprendizagens complexas. Desta forma, os alunos
desenvolveram o gosto pela Ciência, mobilizaram conhecimentos de todas as áreas do saber e
tiveram a possibilidade de adquirir noções básicas de animação, compreender os processos de
criação, desenvolver e gerir pequenos projetos de animação tendo como base técnicas como por
exemplo stop motion, edição imagens em movimento, (p. ex.: Movie Maker) e programação (p. ex.:
Scratch).

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Sílvia Albuquerque,
Adelaide Fonseca, Elsa Costa,
Susana Matos

NUCLIO – Núcleo Interativo de
Astronomia.
Eco-Escolas
–
Programa
Internacional
da
“Foundation for Environmental
Education”,
desenvolvido
em
Portugal desde 1996 pela ABAE.
Pretende
encorajar
ações
e
reconhecer trabalho de qualidade
desenvolvido pela escola, no âmbito
da Educação Ambiental para a
Sustentabilidade.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Etapa1 - Dinamização de sessões de brainstorming com os alunos. Posteriormente, reﬂetiram
sobre o potencial de execução das ideias surgidas, podendo aproveitar sinergias com outros
projetos (p. ex.: “Eco-Escolas”). / Etapa2 - Recolha e organização da informação para a criação de
um guião. O trabalho interdisciplinar foi mobilizado para assegurar a qualidade do produto ﬁnal. /
Etapa3 – Com o professor de Aplicações Informáticas, os alunos adquiriram noções básicas de
animação cobrindo uma diversidade de técnicas: stop motion, edição de imagens em movimento,
Movie Maker, programação (p. ex.: Scratch). / Etapa4 - Iniciou-se a aventura de "dar vida" ao guião
através da modalidade de animação escolhida pelos alunos. / Etapa5 - Elaboração e concretização
de um plano de divulgação dos ﬁlmes, incluindo uma mostra à comunidade (em colaboração com o
Clube de Cinema da escola) e a disponibilização dos ﬁlmes numa plataforma multimédia.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Como já foi referido anteriormente, os alunos
participando neste projeto: - desenvolveram o gosto pela
ciência, em particular pelos temas que investigaram; mobilizaram conhecimentos de todas as áreas do saber; tiveram a possibilidade de conhecer noções básicas de
animação e de compreender os vários processos da sua
criação; - desenvolveram competências no que diz
respeito à gestão de projetos.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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JÓIAS DE LIXO
ESCOLA BÁSICA EUGÉNIO DE CASTRO
COIMBRA

PROFESSOR COORDENADOR
Paulo Dias

1 TURMA PARTICIPANTE
3 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Sensibilizar e gerar mudanças de
comportamentos; valorizar a reutilização
a partir do aproveitamento de resíduos
metálicos; usando processos químicos e
mecânicos,
proceder
à
sua
transformação em objetos utilitários/
decorativos personalizados, dando-lhes
uma "nova vida".

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES
Inês Manta, Maria Barros,
Nelma Fernandes

PARCERIAS
Câmara Municipal de Coimbra

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Os procedimentos consistiram essencialmente em
processos de eletrodeposição em peças metálicas de
baixo valor, com metais mais nobres - trabalhos por
processos mecânicos. Os produtos necessários foram
equipamentos para realizar reações de Galvanoplastia:
voltâmetros, elétrodos, fontes de alimentação, cabos
elétricos com terminais para eletrólise e reagentes e
algumas ferramentas para trabalhar metais, verniz para
metais, resíduos urbanos metálicos e peças de ligação
para construção dos objetos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Menos resíduos deitados fora e uma vida mais longa
para os produtos. Demonstrar aos alunos que é possível,
através de reações de eletrólise, produzir objetos
relevantes no nosso quotidiano a partir de uma grande
diversidade de materiais metálicos.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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VACAS FELIZES NOS AÇORES
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE VILA DO TOPO
AÇORES

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Ana Lima

16 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Este projeto foi desenvolvido por um grupo de alunos do 8º ano de escolaridade, pertencente a
uma comunidade rural, que vive predominantemente da agricultura e da pecuária, sendo que a
grande maioria dos pais destes alunos tem explorações agrícolas de vacas, onde os ﬁlhos
participam ativamente. A realidade do trabalho com os animais no campo está muito presente seu
no quotidiano e muitas vezes antes de chegarem à escola já foram ajudar os pais a tratar dos
animais. Na escola são alunos muito participativos e interessados nas aulas, mas a falta de estudo
fora da aula diﬁculta a obtenção de bons resultados. O projeto consistiu na recolha de dados
relativos à humidade e temperatura do ar e na tentativa de estabelecer uma relação entre estes e
a qualidade do leite produzido.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Maria Alves

Proprietário de uma exploração agrícola,
fábrica do queijo, veterinário, professora
de informática, professor de ciências
naturais e professora de físico-química.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
De acordo objetivo de estabelecer uma relação entre humidade e temperatura e a qualidade do
leite, recolheram-se diariamente dados destas variáveis. Para a recolha dos dados da humidade e
temperatura usaram-se sensores destas grandezas para Arduíno, pelo que os alunos aprenderam
noções básicas de programação em Arduíno. Os dados da qualidade do leite recolheram-se
diretamente da fábrica de produção de queijo local, que diariamente efetua análises ao leite de
cada produtor. Foi necessária a colaboração de um produtor agrícola para a recolha dos dados de
humidade e temperatura na exploração agrícola e a autorização para a recolha dos dados da
qualidade do seu leite junto da fábrica de produção de queijo. Os dados foram recolhidos durante
os meses de fevereiro, março e abril, para contemplar duas estações do ano, e, posteriormente,
trabalhados em Excel para estabelecer as possíveis relações entre as variáveis estudadas.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Os alunos desta turma são muito ativos e participativos, mas os resultados escolares ﬁcam aquém
do desejado, pois parte deles valoriza pouco a escola e dedica-se pouco ao estudo fora da aula,
ocupando parte do seu tempo a cuidar dos animais. Assim, pretendeu-se que este projeto fosse
uma forma de lhes mostrar que os conhecimentos adquiridos na escola, nomeadamente na área
das tecnologias, têm uma efetiva aplicação num contexto que eles conhecem e gostariam de seguir
no futuro. Espera-se que este projeto tenha motivado os alunos para o estudo e os leve a
valorizarem mais as aprendizagens realizadas na escola. Os alunos aprenderam num contexto
diferente do habitual, mas que lhes é familiar, a trabalhar em programação e a manipular os dados
recolhidos pelos sensores, bem como a proceder à recolha e tratamento de informação e obtenção
de conclusões.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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CORTIPEL!
ESCOLA BÁSICA Nº1 DE SABÓIA
ODEMIRA

PROFESSOR COORDENADOR
Artur Afonso

3 TURMAS PARTICIPANTES
44 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Mobilização e utilização de saberes cientíﬁcos, tecnológicos e de novas tecnologias; pesquisa,
seleção e organização de informação recorrendo a múltiplas fontes de informação; adoção de
metodologias personalizadas e de cooperação no trabalho e na aprendizagem, visando a
participação nas diferentes fases das tarefas, desde a deﬁnição dos sub-problemas até à
comunicação; aproveitamento, reutilização e valorização de resíduos (desperdícios de papel e de
cortiça); produção de um novo isolante para entre paredes; realização de ensaios para obtenção de
resultados conclusivos sobre o efeito isolante do Cortipel (mistura de papel com pó de cortiça);
promoção de uma política ambiental e ecológica com respeito pelo uso de materiais condenados
ao desperdício; promoção e aprofundamento da relação entre a escola e a comunidade, com o
estabelecimento de parcerias; envolvimento de alunos e professores de diferentes disciplinas,
num processo coletivo interdisciplinar e de cumplicidade.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Cristina Viana

Parcerias poderão ser construídas
com empresas do ramo corticeiro,
do
papel,plastiﬁcação
e
do
isolamento, Juntas de Freguesia da
área de inﬂuência do Agrupamento
de Escolas de Saboia, outros
agrupamentos de escolas do
concelho e Câmara Municipal de
Odemira, para a consecução deste
projeto.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Planiﬁcação cronológica. Recolha de informação/documentos. Reunião com as Entidades Externas.
Seleção de recursos e local de trabalho. Construção de protocolos experimentais. Recolha de
alguns materiais necessários para a realização do projeto (pó de cortiça produzido a partir de resto
de cortiça e papel para reciclar). Produção de cortipel com diferentes percentagens de cortiça e
papel na sua composição - 20%, 40% e 60%. Padronização das amostras a testar a partir do cortipel
por nós produzido. Aplicação de testes de isolamento térmico às amostras por nós produzidas e a
amostras de isolantes comerciais para comparação. Comparação dos resultados obtidos.
Interpretação e conclusão dos resultados obtidos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Três domínios a considerar: o 1º domínio relacionou-se com os conteúdos lecionados nas
disciplinas envolvidas e que integraram o presente projeto. Em Ciências Naturais: preservar e
recuperar o meio ambiente, a intervenção do Homem nos subsistemas terrestres, os conceitos de
sustentabilidade, os impactos ambientais, os recursos renováveis e não renováveis, a poluição ”reciclar,reduzir,reutilizar,reeducar”. Na disciplina de FQ: energia, nomeadamente transformações e
transferências de energia. Os conteúdos integraram as ﬁchas de avaliação. No domínio das atitudes
e valores: o respeito pelo saber e pelos outros, pelo património natural e cultural, conducente à
consciencialização ecológica e social, à construção da sua própria identidade e à intervenção cívica
de forma responsável, solidária e crítica. A componente experimental foi o 3.º domínio integrado
no projeto.

CIÊNCIA NA ESCOLA

2016 / 2017

KEEP FIT
ESCOLA BÁSICA RAINHA SANTA ISABEL
COIMBRA

PROFESSOR COORDENADOR
Ana Almeida

2 TURMAS PARTICIPANTES
40 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Em Portugal, dados epidemiológicos recentes apontam para que 31,5% das crianças, dos 7 aos 11
anos, apresentam excesso de peso/obesidade, correspondendo ao 2º valor mais alto a nível
europeu. Tal prenuncia elevados valores de obesidade adulta nas próximas décadas, dado que as
crianças obesas têm maior probabilidade de serem adultos obesos. De entre as inúmeras razões
que poderão contribuir para este cenário, destaca-se o elevado consumo de alimentos
caloricamente ricos mas de baixa qualidade nutricional, nomeadamente excessivas gorduras de
origem animal e reduzida ingestão de leguminosas, frutos e hortícolas, em detrimento das práticas
alimentares tradicionais portuguesas. Com o objetivo de reduzir os índices de excesso de peso/
obesidade e prevenir a diabetes, torna-se prioritário ensinar os nossos jovens a fazerem opções
alimentares saudáveis, concomitantemente com a prática regular de exercício físico adequado às
suas características para assim ﬁcarem em forma - Keep ﬁt.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Maria Ester Figueiredo,
Isabel Barreira, Vítor Santos

Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra; Centro de Saúde da Avenida Fernão
de Magalhães; Rotary Club dos Olivais Médica Nutricionista; Escola Superior de
Enfermagem;
Ges
Entrepreneur
–
empreendedorismo
sustentável;
Ginásio
BodyFitness;
Instituto
Superior
de
Contabilidade e Administração de Coimbra;
Direção Geral de Educação e Centros de
Inclusão Digital (programa educativo “Apps for
Good”).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O produto é uma aplicação designada “keep ﬁt” que se instala no smartphone/tablet dos alunos.
Permite “educar” os hábitos alimentares e motivar para o exercício físico, porque tem associada
uma base de dados que calcula, em função do género, peso e altura, o índice da massa corporal.
Assim, em cada refeição, o aluno insere na app os alimentos que está a consumir e recebe
aconselhamento de alternativas alimentares com valores nutricionais e calóricos adequados. No
caso particular dos hidratos de carbono, o alerta que é emitido sempre que se excedem os valores
recomendados é acompanhado de uma sugestão de tipo e duração de exercícios físicos necessários
à correção do desvio identiﬁcado. Para evitar a anorexia a app está também programada para
aconselhar o consumo de alimentos ricos em hidratos de carbono, caso o desvio seja por falta
calórica.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
No contexto atual da sociedade tecnológica, em constante mudança, é prioritário tornar os alunos
mais proativos, para que sejam capazes de encontrar soluções diversiﬁcadas e inovadoras para os
problemas com que se deparam. Adotaram-se metodologias que lhes permitiram o envolvimento
em atividades cada vez mais complexas, exigindo tomada de decisões e avaliação dos resultados,
práticas cruciais para que os jovens desenvolvam competências e adquiram ferramentas que lhes
permitam criar as suas oportunidades. Esta temática é transversal e transdisciplinar, sendo
trabalhada de forma integrada nos diferentes currículos com base no modelo de educação em
empreendedorismo, em que a aprendizagem se desenrola através da experiência e da ação,
baseada na metodologia “learning by doing”, em que o aluno tem um papel central no
desenvolvimento da aprendizagem, construindo o seu conhecimento passo a passo, através da
resolução de diferentes desaﬁos.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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CAR – CAR ASSISTANCE RESCUE
ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPINHO

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Carlos Amorim

4 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Este projeto apresenta um custo relativamente baixo e
vantajoso para a sua implementação em grande escala.
Contudo, pretendemos numa segunda fase, eliminar por
completo o custo do hardware, criando apenas uma
aplicação para telemóvel que efetue a monitorização e
que envie o alerta pretendido. Este projeto tem como
principal objetivo, reduzir o tempo de atuação dos
serviços de emergência médica.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

4º ESCALÃO

PARCERIAS
A&DI Grupo Oliveira Martins

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Após o levantamento dos materiais necessários, foi efetuada a montagem e programação do
dispositivo, corrigindo todos os erros que surgiram. Com recurso a uma impressora 3D, foi
construída uma pequena “black box” para comportar todos os componentes e sensores que foram
colocados junto da centralina da viatura. Desenvolvemos um plano de negócio para o dispositivo,
integrando assim conhecimentos transversais de economia. Em termos de transdisciplinaridade, foi
necessário recorrer à informática para o desenvolvimento da aplicação e à eletrónica e
telecomunicações para o desenvolvimento do hardware e comunicação dos dispositivos móveis,
envolvendo desta forma diferentes áreas curriculares.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com este projeto, os alunos ﬁcaram sensibilizados para a
segurança rodoviária e a importância na rapidez da
atuação dos serviços de emergência médica. Os alunos
tiveram ainda necessidade de integrar o conhecimento
de diversos saberes para a execução do projeto.

CIÊNCIA NA ESCOLA

2016 / 2017

A GESTÃO SUSTENTÁVEL DA BOLOTA. UMA EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, MELHORIA
DA SAÚDE E INCLUSÃO NA VIDA ATIVA!!
ESCOLA SECUNDÁRIA DÃO MANUEL I
BEJA
PROFESSOR COORDENADOR
Sónia Correia

5 TURMAS PARTICIPANTES
79 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A ciência e a tecnologia respondem aos grandes desaﬁos e necessidades da sociedade atual,
aumentam a qualidade de vida dos cidadãos e tornam o mundo numa janela de oportunidades e
igualdade para todos. O projeto alicerça-se nas linhas orientadoras do projeto educativo e tem
como objetivo geral a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais com
competências funcionais, no contexto educativo, através do desenvolvimento de pequenos
projetos, estimulando-os para a inserção no mundo do trabalho e vida ativa, no âmbito da
agricultura biológica, turismo e indústria agroalimentar, de modo a evitar a desertiﬁcação do
Alentejo. Para além disso, devem adquirir competências do Séc. XXI (resolução de problemas,
desenvolvimento do pensamento crítico, comunicação, colaboração com os outros em trabalhos
de grupos, criatividade e inovação, aprender a aprender, literacia informática e desenvolvimento
de valores de cidadania), através da articulação com as turmas onde se encontram integrados.
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4º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Dulce Figueir, Rui Gaibino,
Vitória Madeira, Maria José
Murteira, Ana Medeiros,
Gabriela Martins, Justina Horta,
Felisbela Baião

Alunos de terceiro ciclo, com necessidades
educativas especiais e respetivas turmas, de
modo a permitir-lhes a inserção na vida ativa e
construção de aprendizagens, como tal, as
parcerias promovem articulação entre Área
Saúde, Área Vida, Área Atividades, Matemática
para a Vida, Ciências Naturais, TIC, FQ,
Matemática, Português, Educação Visual,
Projeto de Educação para a Saúde e Projeto
Ecoescolas. Parceiros externos a empresa
EDIA, a Câmara Municipal de Beja e a Escola
Superior Agrária.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Desenvolvimento de pequenas investigações que conduzem à resolução de problemas através da
IBL – Inquiry Based Learning, com Flipped Classroom (sala de aula invertida), com trabalho
experimental, pesquisa orientada, trabalho cooperativo e colaborativo, recurso às TIC, com
autoconstrução da aprendizagem. O projeto possui 3 fases: exploratória-pesquisas, palestras,
entrevistas, visitas de estudo, receitas, plantação de espécies autóctones Quercus em terrenos
sobrantes da EDIA; trabalho experimental-resposta às questões de investigação, atividades
experimentais, provas organoléticas, controle de fatores abióticos na degradação da casca da
bolota, e do crescimento de plantas com este fertilizante natural, transformação da casca em
biodiesel-acendalhas; construção de produtos-pósteres cientíﬁcos, workshops, livro de receitas em
suporte papel e digital, compotas, fertilizante natural, biodiesel-acendalhas, kit pedagógico
direcionado a alunos com necessidades educativas especiais.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Permitiu a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no mundo do trabalho, vida
ativa e contexto educativo, através de vivências que lhes permitiram o reforço da autoestima e a
aquisição das competências do Séc. XXI. Envolveu a aplicação de metodologias de ensino
inovadoras que desencadearam a motivação do aluno para a construção de aprendizagens.
Promoveu: multidisciplinaridade e articulação do conhecimento entre disciplinas, com
monitorização de aprendizagens; a aprendizagem através do contacto com metodologias
experimentais que conduzem ao desenvolvimento do conhecimento cientíﬁco e tecnológico,
permitindo o desenvolvimento da ciência em determinados aspetos apresentados; o
desenvolvimento cognitivo; a literacia digital através da utilização de recursos digitais; mudança de
hábitos e a tomada de decisões para uma cidadania mais responsável; envolvimento da
comunidade educativa em situações de aprendizagem relativamente à gestão sustentável dos
recursos naturais.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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ESTE2 – WMS APP
ESCOLA SECUNDÁRIA DONA MARIA II
BRAGA

PROFESSOR COORDENADOR
Ângela Miranda

2 TURMAS PARTICIPANTES
20 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Com 18 km em território municipal, o Este é o único rio que atravessa Braga. O seu leito foi
adaptado e desviado do seu curso, as margens apresentam sinais de degradação, como lixo,
descargas de saneamento e matérias poluentes que coabitam com escassas populações de
anfíbios e peixes. Da renaturalização e regeneração urbana do Este (2013) resultou a construção
de 3 Km de Via Pedonal Ciclável, proporcionando espaços de lazer junto ao rio. Em 2015, a Câmara
Municipal desaﬁou a população, as escolas e outros a participarem e a assumirem o papel de
“guarda-rios”. Neste contexto, os objetivos deste projeto são: sensibilizar para a importância da
preservação dos recursos hídricos; explorar o conceito de biodiversidade; reforçar a componente
prática; promover a adoção de comportamentos e atitudes ambientalmente sustentáveis;
demonstrar as possibilidades de utilização da ciência e tecnologia face a um problema ambiental
concreto.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Ângela Meireles, João Paulo Vieira,
Helena Mendes, Armanda Reis,
Henrique Santos, Daniel Gomes,
Adelina Gomes, Fátima Teixeira,
Eduardo Falcão, Alzira Macedo

Universidade do Minho, Casa da Ciência de
Braga, CiBio, Câmara Municipal de Braga,
Administração da Região Hidráulica do Norte
(ARH), ASPEA Associação Portuguesa de
Educação Ambiental, Porto (Projeto Rios),
Amigos do Rio Este - Associação de Defesa do
Ambiente, Ciclovia de Braga. Asnet, soluções
de informática. Este protótipo experimental
poderá ser replicado noutros cursos de água
do município, abrangendo alunos de outros
agrupamentos,
estabelecendo-se
outras
parcerias.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O sistema de recolha de dados concebido visou monitorizar a qualidade da água do Este:
elementos físicoquímicos: (sensores de pH, temperatura, condutividade elétrica e potencial redox ORP) e Elementos biológicos (avaliação das comunidades de macroinvertebrados bentónicos).
Usaram-se Kits e câmara de vídeo especíﬁcos. O tratamento gráﬁco dos dados recolhidos em
tempo real permitiu detetar vários tipos de pressões antrópicas: contaminação orgânica,
acidiﬁcação, aumento de temperatura. O sistema de monitorização foi integrado num módulo
ﬂutuador com uma âncora de ﬁxação instalada entre os campos da Rodovia e a Ponte Pedrinha
(onde a qualidade da água baixa em direção ao centro da cidade), sendo abastecido por energia
solar e desenvolvido de modo a comunicar por Wi-Fi com uma App. Os alertas eram emitidos com
base nos critérios deﬁnidos na Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, que transpôs para a legislação
nacional a Diretiva Quadro da Água).

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto teve envolvimento multidisciplinar de áreas curriculares para integração dos
diferentes saberes: Ciências Experimentais, TIC, Educação Tecnológica, Educação Visual e Educação
para a Cidadania, pretendendo-se sensibilizar os alunos para a proteção e valorização do rio Este,
contribuindo simultaneamente para a sua conservação. O núcleo da aprendizagem desenvolveu-se
em cumprimento das metas curriculares do 3º Ciclo em Ciências Naturais, relativamente à Gestão
sustentável dos recursos e Ecossistemas: compreender a estrutura, o funcionamento e equilíbrio
dos ecossistemas numa atividade prática de campo, num local próximo da escola; testar variáveis
que estudassem a inﬂuência dos fatores abióticos nos ecossistemas e a forma como os agentes
poluentes afetam o equilíbrio dos ecossistemas a partir de dispositivos experimentais; discutir
medidas de minimização dos impactes da ação humana na alteração da dinâmica dos ecossistemas.
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A ESCOLA VAI À MATA DA MARGARAÇA – OLHARES DA MATA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ARGANIL

2 TURMAS PARTICIPANTES

PROFESSOR COORDENADOR
Maria da Conceição Assunção

23 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A Mata da Margaraça é uma relíquia da ﬂoresta primitiva com um elevado número de espécies e
biótopos com interesse cientíﬁco e para a conservação da natureza. Em 1982 atribuíra-lhe o
estatuto de Reserva Natural Parcial, integrada na Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor. O
ICNF possui um Centro de Interpretação da Área Protegida na Mata dedicado, entre outras
atividades, à sua conservação, com fortes potencialidades na educação ambiental. É nosso
propósito enriquecer o seu centro de recursos com atividades multitemáticas e de conservação da
natureza dirigidos à população escolar e a pequenos grupos organizados de turistas que
pretendam encontrar na Mata um reduto para a prática de um turismo sustentável e ecológico.
Munir as unidades hoteleiras e de turismo rural de programas cuidados e diversiﬁcados pode atrair
à Mata esse tipo de visitante e diminuir as visitas avulso, desorganizadas, que perturbam o
equilíbrio e a biodiversidade.
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PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Alda Pimenta, Ana Paula Gaspar,
Anabela Carvalho, Ana Simões,
Helena Saavedra, Maria Assunção,
Sara Gameiro, Susana Pessoa,
Susana Fonseca, Teresa Brandão

Câmara Municipal de Arganil Junta
de Freguesia de Côja Instituto de
Conservação
da
Natureza
e
Florestas Escola de Hotelaria e de
Turismo de Coimbra Restaurantes /
Pastelarias / Unidades Hoteleiras e
de Turismo de Habitação Local
Bombeiros Voluntários de Coja.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Assumindo as nossas responsabilidades educativas como escola mais próxima da Mata,
concretizamos saídas de campo, trabalhos de pesquisa integrando diversas disciplinas e
idealizamos atividades que resultaram na elaboração de guiões e protocolos experimentais para a
realização de visitas à Mata da Margaraça. Desenvolvemos recursos gastronómicos modernos
utilizando produtos da ﬂoresta autóctone. Redescobrimos os sabores da Mata, devolvendo valor à
ﬂoresta primitiva. Eliminamos plantas invasoras e participamos na plantação de espécies
autóctones; sensibilizamos para o problema de infestantes, nomeadamente no aumento do risco
de incêndios. Realizamos uma exposição “Olhares da Mata” e criamos o dia aberto para divulgação
das nossas propostas e produtos. Neste dia convidamos diversas organizações locais para que a
divulgação seja profícua e lançamos o convite a personalidades que desejem apadrinhar este lugar
único.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A Margaraça é um lugar privilegiado para o ensino das ciências e da ecologia, mas tem muitas
outras potencialidades. Redescobrir a Mata recorrendo aos materiais elaborados por nós foi o
nosso propósito. Este tipo de trabalho prepara os alunos para a vida ativa e conduz ao
desenvolvimento da criatividade, da inovação e do empreendedorismo, consciencializando para a
importância do trabalho cientíﬁco. A divulgação do nosso produto junto de escolas, unidades
hoteleiras e de turismo rural e associações recreativas promove o empreendedorismo e a
mobilização e integração dos saberes na ação pessoal, proﬁssional e social. Acreditamos no nosso
contributo para valorizar este lugar único, as nossas tradições, o nosso país, através de um turismo
responsável, ecológico e responsável. Sabemos que é fundamental aproximar e sensibilizar as
populações locais para a sua proteção e atrair visitantes a esta região pode ser um fator decisivo no
desenvolvimento.
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MÁQUINA MULTIFUNÇÕES - ESPOLIX
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ESTARREJA

PROFESSOR COORDENADOR
Samuel Pereira

3 TURMAS PARTICIPANTES
49 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Estimular o interesse dos alunos por diferentes áreas do conhecimento: Ciência e Tecnologia;
Promover a inovação, a criatividade e o empreendedorismo, como fatores de primordial
importância para a construção de um mundo melhor na área da comodidade e do bem-estar.
Promover o desenvolvimento das competências e estratégias de aprendizagem signiﬁcativas, com
relevância pedagógica, envolvendo áreas curriculares diferenciadas, desde a eletricidade,
mecânica e tecnologia dos materiais, entre outras, de modo que a interdisciplinaridade se
consuma num processo de qualidade. Atribuir particular importância ao espírito empreendedor de
outros alunos do agrupamento de escolas, pois sabemos que ele contribui para o sucesso escolar,
a cooperação, a equidade e a qualidade das aprendizagens.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Filipa Vidal, Joaquim Matos,
Rosário Santos

ESPOLIX foi apresentado a todas as empresas
industriais de Metalomecânica do Parque
Empresarial de Estarreja e Parque Industrial
de Albergaria-a-Velha para parcerias no
âmbito da comercialização. A fase de
desenvolvimento teve a parceria
dos
Departamentos Curriculares
do Ag.EE.,
nomeadamente, o Dep. de Eletromecânica, o
Dep. Mecânica e o Dep. Economia. E,
também, como é habitual, a parceria do
Município de Estarreja.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
A Máquina Multifunções ESPOLIX (acabamento metálico através do lixamento, escovagem e
polimento), na fase de estudo do projeto, feitura de desenhos e dimensionamento geral, foi
construída nas oﬁcinas de Mecânica da Escola Secundária de Estarreja, com a supervisão do Prof.
Samuel Pereira, coadjuvado pelas Profas Filipa Vidal e Rosário Santos. A fabricação dos
componentes e acessórios, assim como a montagem, ensaios e acabamento ﬁnal tem o
envolvimento dos alunos dos cursos CEF de Eletromecânico de Manutenção e, Vocacional de
Tecnologias. A Máquina Multifunções ESPOLIX é constituída por uma “Base”, estrutura
metalomecânica amovível e pelo “Engenho” que incorpora o motor e as ferramentas de trabalho.
No processo de construção são utilizados os seguintes materiais: polímeros, aço macio,
rolamentos, chumaceiras, correias trapezoidais e polias. Os processos de ligação são por
aparafusamento, escatelamento e soldadura MIG.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A "Ciência VIVA", no Agrupamento de Escolas de Estarreja, enquadrada na área da metalomecânica
assenta em princípios que valorizam a interação com os diversos domínios da ciência, da tecnologia
e da economia: experimentar e agir para a compreensão de nova política industrial baseada no
benefício/custo. A ideia de que a educação e a formação se fazem ao longo da vida está no centro
do P. Ed. Ag., onde se destacam: promover sentido de responsabilidade, capacidade de identiﬁcar
oportunidades e recursos, realizar cálculos estratégicos para planiﬁcar avaliações de riscos e/ou
vantagens; mobilizar a Comunidade Educativa para assuntos ligados à indústria do concelho,
nomeadamente a metalurgia/metalomecânica e indústria de moldes; incentivar o trabalho
experimental/oﬁcinal na educação, de forma a proporcionar ambiente educativo característico de
um ensino de excelência; capacitar e prosseguir o cumprimento estratégico de integrar o 9º
objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU “Indústria, Inovação e Infraestruturas”.
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MELHOR @MBIENTE, MAIS SAÚDE
ESCOLA SECUNDÁRIA DOM MANUEL MARTINS
SETÚBAL

PROFESSOR COORDENADOR
Carlos Cunha

3 TURMAS PARTICIPANTES
90 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Utilizando computadores Raspberry PI3, construiu-se um sistema de monitorização ambiental que
foi instalado em 5 salas de aula, fazendo medições durante as 12 horas de aulas. Os dados
recolhidos foram analisados pelos alunos nas aulas de Física e Química, Ciências da Natureza e
Geograﬁa, com a colaboração da disciplina de Matemática, de modo a tirar conclusões sobre a
qualidade do ar nas salas de aula ao longo das aulas. Estas conclusões serviram para estabelecer
um Plano de Ação de modo a minimizar os efeitos da qualidade inferior detetada e para o
estabelecimento de alarmes automáticos nas salas de aula monitorizadas. Os alunos participantes
foram responsáveis pela programação das unidades Raspberry PI e pela montagem dos sistemas
de monitorização ambiental. Estes sistemas medem: temperatura ambiente; humidade relativa;
pressão atmosférica; concentração de dióxido de carbono.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
António Pereira, Luísa Morais,
Filipa Beja

Será estabelecida uma parceria com a Escola
Proﬁssional de Almada e com a Escola
Superior de
Tecnologia do Instituto
Politécnico de
Setúbal para aprendizagem
do funcionamento do sistema Rasberry PI3 e
a
suas
programação.
Pretendemos
estabelecer uma parceria com a Junta de
Freguesia de São Sebastião de modo a poder
monitorizar o ambiente numa sala de trabalho
da Junta e assim termos dados comparativos
com os recolhidos nas salas de aula.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto parte da aquisição de cinco conjuntos Raspberry PI, dos acessórios Sense hat e do sensor
de CO2, da sua programação e teste em laboratório. Passa-se depois à fase de projeto da caixa que
alberga o sistema eletrónico e do estudo do melhor local para o ﬁxar nas salas de aula. As várias
equipas ﬁcaram responsáveis pela recolha de dados e pelo seu tratamento de modo a possibilitar a
chegada a conclusões. Há sessões de trabalho ﬁnais para estabelecer um Plano de Ação para o
ambiente saudável nas salas de aula e uma campanha de estímulo à adoção de comportamentos
mais saudáveis. Os produtos esperados são uma série de pequenos vídeos que sirvam de suporte
para uma campanha de sensibilização para a escola de modo a serem adotados comportamentos
saudáveis nas salas de aula, em particular no inverno. Nesta estação é particularmente importante
a renovação do ar nas salas, de modo a evitar a propagação de doenças contagiosas, próprias desta
época do ano, como a gripe.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto pretende ser um momento de articulação curricular para alunos do 9º ano do ensino
básico, mobilizando conceitos de várias disciplinas do seu currículo e desenvolvendo competências
que são muito difíceis de mobilizar no contexto de uma aula. Utilizamos a metodologia de
aprendizagem por desenvolvimento de projetos, de modo a desenvolver competências e estimular
a aprendizagem nas diversas disciplinas envolvidas. Neste sentido aprece-nos possuir elevada
relevância pedagógica uma vez que envolve ainda o desenvolvimento de competências ao nível da
programação, que faz parte das competências para o século XXI.
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BENGALA INTELIGENTE PARA INVISUAIS – BII
ESCOLA SECUNDÁRIA DOUTOR JORGE AUGUSTO CORREIA
TAVIRA

PROFESSOR COORDENADOR
Hugo Pereira

1 TURMAS PARTICIPANTES
3 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Trata-se da construção de um protótipo de bengala para invisuais que, para além da sua função
básica, incorpora sensores de distância que detetam obstáculos no caminho de uma pessoa
invisual, quando esta se desloca na rua. Estes obstáculos encontrar-se em três níveis: ao nível da
cabeça, como por exemplo ramos de árvores, sinais de trânsito, vãos de escada, etc.; ao nível do
corpo, como por exemplo outras pessoas, paredes, escadas que iniciam a subida, etc.; abaixo do
nível do corpo, como por exemplo escadas que iniciam a descida, ﬁns de passeios, buracos no
passeio, etc.. Este projeto tem como objetivo ajudar as pessoas que são portadoras de deﬁciência
visual na sua “aventura” de se deslocarem nas ruas de uma forma mais autónoma e segura.
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PARCERIAS
Mostraram-se
disponíveis
para
colaborar
no
desenvolvimento do projeto, a Câmara Municipal de
Tavira e o Centro de Ciência Viva de Tavira. O Centro de
Ciência Viva é uma instituição de excelência na
divulgação da ciência. A Câmara Municipal poderá
dinamizar a divulgação e aplicação deste projeto pelos
seus munícipes.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Três sensores de distância distribuídos discretamente pela bengala, um na parte superior,
apontado para cima; outro na parte média, apontado para a frente; e outro na parte inferior,
apontado para baixo. Estes sensores estão ligados a um micro controlador programável que
interpreta as leituras dos sensores, ativando pequenos motores vibradores independentes que
estão na pega da bengala e que vibram com frequência proporcional à distância/profundidade do
obstáculo/desnível, transmitindo assim ao utilizador, uma perceção do espaço físico que se
encontra diante do seu campo de movimentação. Há, ainda, para além do interruptor de ligar/
desligar, um botão de pressão ao nível do polegar do utilizador que faz com que os motores
avisadores sejam interrompidos, momentaneamente, sempre que o utilizador o deseje, como por
exemplo quando estiver parado, rodeado por outras pessoas, à espera de passar numa passadeira.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com este projeto os alunos têm a possibilidade de explorar várias áreas do saber, como por
exemplo a Física, no que diz respeito aos sensores que utilizam, ultra sons ou luzes infra vermelhas
e aos motores que produzem vibrações de frequências variadas; a Eletrónica, na criação e
montagem dos circuitos eletrónicos e variados componentes; a Informática, na programação do
micro controlador; a Matemática, no que respeita aos cálculos necessários para saber as distâncias
dos obstáculos, entre outras áreas que indiretamente estão implícitas.
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MECANISMOS BIOFOTOVOLTAICOS
ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA
PORTO

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMAS PARTICIPANTES

Maria de Fátima Simões

28 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O projeto inicia-se com a construção dos mecanismos biofotovoltaicos - pequenos recipientes,
onde são cultivados os seres fotossintéticos – musgos e bactérias. Os recipientes são construídos
com materiais reutilizados como, por exemplo, garrafas pet. No fundo dos “recipientes” são
colocados ﬁos que absorvem os eletrões libertados pelas bactérias. Estes ﬁos estão ligados a uma
bateria central que transforma os eletrões libertados na fotossíntese em energia eléctrica, a ser
utilizada para colocar em funcionamento um relógio digital. A energia biofotovoltaica promove a
sustentabilidade do Planeta Terra, aproveitando o excedente de energia química gerada pelos
seres fotossintéticos, no processo natural de conversão, para gerar energia elétrica. Estes
mecanismos contribuem para economizar energia elétrica e beneﬁciam o meio ambiente com uma
reciclagem direta de materiais reutilizados; permitem investir em energias limpas e renováveis e
utilizar a energia biofotovoltaica.
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PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O desenvolvimento dos mecanismos biofotovoltaicos pressupõe uma metodologia inerente aos
projetos interdisciplinares, reunindo os contributos das várias disciplinas participantes no processo
prático e laboratorial. O trabalho experimental envolve: a pesquisa prévia sobre as características
dos musgos e das bactérias simbióticas; o levantamento e a caracterização dos diferentes materiais
a utilizar nas várias etapas do projeto; a deﬁnição do protocolo do projeto e as estratégias de
desenvolvimento: princípios subjacentes ao funcionamento dos mecanismos biofotovoltaicos;
procedimentos experimentais; abordagem criativa da concretização dos recipientes para colocar os
seres fotossintéticos através da apresentação de diferentes propostas por parte dos alunos;
construção do mecanismo biofotovoltaico; período de testes e avaliação de desempenho do
mecanismo biofotovoltaico; discussão dos resultados obtidos; elaboração de um relatório.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A criação e experimentação dos mecanismos biofotovoltaicos integra os conteúdos das várias
disciplinas das Ciências, tais como: 1. A Matemática, com os cálculos necessários para o estudo da
aplicação da energia produzida; 2. As Ciências Naturais, com a pesquisa sobre os seres
fotossintéticos a utilizar e respetiva aplicação nos mecanismos fotovoltaicos a desenvolver, bem
como na deﬁnição do protocolo experimental a seguir; 3. A Física e Química, no levantamento e
caracterização dos materiais (ﬁos e baterias) necessários e a sua utilização direta nos mecanismos
biofotovoltaicos e na deﬁnição dos critérios de utilização da energia produzida; 4. As TIC, na
elaboração de relatórios e nos restantes instrumentos de observação, teste e avaliação do projeto.
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PROFESSOR COORDENADOR
Isabel Almeida

2 TURMAS PARTICIPANTES
15 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O desenvolvimento de mecanismos que protejam o ser humano e os restantes seres vivos dos
efeitos nocivos do meio ambiente ou de índole natural, como são as radiações eletromagnéticas
ou artiﬁciais. Tem sido uma procura incessante da ciência atual. Promover atitudes ambientais e de
proteção da Terra como um sistema autossustentável sem prejuízo para o desenvolvimento é uma
mais-valia para os nossos jovens, pois aprendem a respeitar a natureza e a si mesmos como
elementos fundamentais neste ciclo de vida. Criar produtos naturais biodegradáveis a partir de
outros já existentes mostra-lhe a panóplia de materiais que podem ser inventados sem mal tratar
o ambiente. Motivar os alunos para o estudo das ciências. - Criar espirito de interajuda e de
respeito; - Aplicar conceitos e conteúdos lecionados em sala de aula; - Fomentar o gosto pela
ciência experimental; - Incutir nos nossos alunos uma visão prática e criativa da ciência,
nomeadamente da Física e da Química aplicada ao meio ambiente.
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PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto desenvolve-se em 4 fases: Primeira: Pesquisa sobre produção de polímeros
biodegradáveis, por exemplo a partir do amido da batata ou por utilização de gelatina.
Estudo de substâncias fotossensíveis possíveis de utilizar e sobre as características da
substância usada nas lentes fotogrey. Segunda: Produção dos polímeros e análise da
ﬂexibilidade dos mesmos. Terceira: Produção do polímero selecionado com introdução
da substância fotossensível e análise da ﬁabilidade do produto obtido. Quarta:
construção do tecido fotoregulador. O produto ﬁnal será a obtenção de um tecido fotoregulador que vai escurecendo consoante a quantidade de radiação solar, ou permanece
sem alteração se não houver exposição solar direta.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A aplicação dos conteúdos lecionados e a utilização dos mesmos a um nível mais
avançado tem de todo uma grande relevância pedagógica para os nossos alunos. Criar
nos jovens consciência ambiental, isto é mostrar a importância da preservação do meio
ambiente e dos recursos naturais, daí a utilização de materiais biodegradáveis a partir de
produtos orgânicos e naturais. Apelar aos perigos inerentes à poluição ambiental
causada pelo homem e mostrar que é possível minimizar esses efeitos e proteger os
seres vivos de alguns desses perigos. Motivar os alunos para as áreas da ciência
estabelecer procedimentos e levantar ideias de resolução de situações do dia-a-dia.
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