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5º ESCALÃO | ENSINO SECUNDÁRIO

DIGI3D - UMA SOLUÇÃO PARA A DEFICIÊNCIA MOTORA
ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS
SÃO BRÁS DE ALPORTEL

PROFESSOR COORDENADOR
Vitor Gonçalves

2 TURMAS PARTICIPANTES
3 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Queremos, com este dispositivo, dizer não à diferença, incrementar qualidade de vida e a autoestima dos potenciais utilizadores desta tecnologia. Este equipamento tem várias aplicações
médicas e não se resume a quem tem deﬁciência motora, outros exemplos são: as mulheres
mastectomizadas ou os indivíduos que têm lesões estruturais ao nível do crânio e outras partes do
corpo podem usufruir do nosso artefacto. Em suma, pretendemos: Devolver/Melhorar a qualidade
de vida aos portadores de deﬁciência; Reduzir os custos na produção de próteses; Tornar o
processo mais célere, dispensando a necessidade de produzir moldes, o tempo de cura e outros
contratempos; Não incomodar o paciente, uma vez que despende de um minuto no dispositivo e o
seu corpo é convertido para dados binários; A partir do modelo 3D gerado, a prótese pode ser
produzida e testada em qualquer parte do mundo, com recurso a métodos tradicionais, uma vez
que podemos imprimir em 3D o membro afetado e efetuar todos os testes necessários; Em
ambiente virtual, fornecer ao utilizador uma referência imediata do aspeto da prótese aplicada ao
seu corpo.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

1º LUGAR | 5º ESCALÃO

PARCERIAS
Agrupamento de Escolas José
Belchior Viegas; Câmara Municipal
de
São
Brás
de
Alportel;
Universidade do Algarve; Centro
de Ciência Viva e instituições
locais que prestam apoio a
jovens portadores de deﬁciência.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O equipamento tem uma base rotativa, com dimensões suﬁcientes para suportar uma pessoa de
cadeira de rodas, de pé ou com recurso a outro equipamento que permita a sua imobilização na
plataforma, cujo peso não exceda os 500 Kg. Num eixo vertical opera uma câmara que tem a
capacidade de subir dos 0 aos 2,10 m, de forma a apanhar todo o indivíduo. O equipamento é
comandado remotamente, a partir de software e de um comando do tipo joystick, dispõe, ainda, de
iluminação artiﬁcial que consegue imitar todo o espectro da cor visível. A plataforma contém um
motor de elevado binário para o movimento de rotação e a câmara dispõe de dois motores
elétricos distintos, um para movimento linear e outro para regular o ângulo da câmara.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O presente projeto é desenvolvido nas disciplinas de Espanhol, Arquitetura de Computadores e
Programação de Sistemas de Informação e conta com a preciosa colaboração do clube de robótica
da escola. Os alunos testam e aplicam os conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas do curso
de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, com o bónus de saberem que estão
simultaneamente a produzir um projeto meritório que poderá ajudar muitas pessoas que são
portadoras de deﬁciência motora.
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ENERGҮHARVESTING - APLICAÇÃO DOS MATERIAIS
MAGNETOELÉTRICOS PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA
ESCOLA SECUNDÁRIA DONA MARIA II
BRAGA
PROFESSOR COORDENADOR
João Vieira

5 TURMAS PARTICIPANTES
31 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Queremos, com este instrumento, dizer não à diferença e incrementar a autoestima dos potenciais
utilizadores desta tecnologia. Este equipamento tem várias aplicações médicas e não se resume a
quem tem deﬁciência motora, outro exemplo são as mulheres mastectomizadas que poderem dele
usufruir. Em suma, pretendemos: - Devolver/Melhorar a qualidade de vida aos portadores de
deﬁciência. - Reduzir os custos na produção de próteses. - Tornar o processo mais célere,
dispensando a necessidade de produzir moldes, o tempo de cura e outros contratempos. Fornecer ao utilizador uma referência imediata do aspeto do produto ﬁnal.
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PROFESSORES COLABORADORES
Paulo Sousa, Pedro Libânio Martins,
Senentxu Lancéros-Méndez
PARCERIAS
Universidade do Minho, Casa da
Ciência de Braga e Câmara
Municipal de Braga (StartUp Braga).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O equipamento tem uma base rotativa, com dimensões suﬁcientes para
suportar uma pessoa de cadeira de rodas, de pé ou com outro equipamento
necessário à sua mobilidade, cujo peso não exceda os 500 Kg. Num eixo
vertical opera uma câmara que tema capacidade de subir dos 0 aos 2,10 m, de
forma a apanhar todo o indivíduo. O equipamento é comandado
remotamente a partir de software produzido por nós, dispõe de iluminação
artiﬁcial que consegue imitar todo o espectro de cor visível; a plataforma e a
câmara dispõem de dois motores elétricos distintos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O presente projeto é desenvolvido nas disciplinas de Arquitetura de
Computadores e Programação de Sistemas de Informação e conta com a
preciosa colaboração do clube de robótica da escola. Os alunos testam e
aplicam os conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas do curso de
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, com o bónus de
saberem que estão simultaneamente a produzir um projeto meritório que
poderá ajudar muitas pessoas que são portadoras de deﬁciência motora.

CIÊNCIA NA ESCOLA

2016 / 2017

PUBLI ECO - RECICLAGEM DINÂMICA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE SÔR

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Cristina Magalhães

9 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Este é o projeto da turma 11º G, do Curso Vocacional de Manutenção Industrial, que ao colaborar
no projeto “eco escola 2015/2016” teve esta ideia. Envolvida no tema, deparou com uma situação
em que antes nunca tinha pensado, os pequenos caixotes de lixo existentes em todos os espaços
públicos. Com isto iniciou-se um trabalho de pesquisa no nosso concelho, para averiguação da
forma como estes caixotes de recolha de lixo eram geridos. Veriﬁcou-se também que em alguns
locais já existiam caixotes de lixo com características de eco ponto. Concluímos, então, com alguma
facilidade, que em muitos destes ecopontos o conceito de reciclagem continua a não ser cumprido,
tanto pelos utilizadores como pelos trabalhadores com responsabilidade da recolha dos diferentes
tipos de lixos, que na maioria das vezes, devido à pouca quantidade, acabam por juntar todos os
lixos.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Armanda Carneiro,
Cristina Magalhães

Câmara Municipal de Ponte de
Sor; Clube de Robótica da
Escola Secundária de Ponte de
Sôr, Projeto Eco Escolas;
Valnor.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto consiste na construção de um ECOPONTO inovador, que a
utilizar em espaços público, com capacidade de separar os diferentes
lixos de forma automatizada e com o objetivo de estimular o seu uso. O
projeto tem as fases de construção de uma estrutura robusta e de
design atrativo, de desenvolvimento do processo mecanização de
separação de lixos com recurso a tecnologia inovadora e de
automatização do volume de lixo no EcoPonto. O mesmo é fabricado
com uma estrutura de aço galvanizado e com um revestimento parcial
em chapa de acrílico transparente, utiliza um autómato programável,
vários ﬁns de curso, sensores capacitivos e indutivos e um módulo GSM.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com o desenvolvimento deste projeto pretendeu-se o envolvimento e
participação dos alunos de um curso vocacional, que apresentam grande
desinteresse e desmotivação pelas práticas letivas. Pretendeu-se
também que os alunos adquirissem conhecimentos de alta tecnologia de
forma simples e interessante; que desenvolvessem capacidade e espírito
empreendedor; que despertassem o interesse para a problemática atual
da reciclagem.
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NANOPARTÍCULAS DE PRATA A SUBSTITUIR ANTIBIÓTICOS
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA RODRIGUES DE FREITAS
PORTO

PROFESSOR COORDENADOR
Ana Saraiva

3 TURMAS PARTICIPANTES
20 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Síntese de nanopartículas de prata (Ag-NP) e
caracterização de algumas propriedades físicas das AgNPs por métodos espectrofotométricos; avaliação da
ação inibitória em E.coli resistente a antibióticos;
avaliação do efeito na integridade do genoma
bacteriano.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Maria Fernanda Viegas, Helena
Ferreira (FFUP), João Prior (FFUP),
Margarida Borges (FFUP)

Faculdade de Farmácia da
Universidade
do
Porto,
Câmara Municipal do Porto.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto tem três fases de desenvolvimento. 1.Síntese de nanopartículas e
sua caracterização, com a colaboração do laboratório de Química aplicada da
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP). 2.Estudo da ação
inibitória das Ag-NP sintetizadas, em isolados bacterianos resistentes aos
antibióticos. O estudo é realizado em isolados de E.coli resistentes aos
antibióticos através de metodologias adequadas, nomeadamente método de
difusão em agar e determinação da ação inibitória em caldo, com a
colaboração do laboratório de Microbiologia da FFUP. 3. Avaliação do efeito
inibitório das Ag-NP na integridade do genoma bacteriano, fazendo a extração
de DNA genómico e a análise por eletroforese em gel de agarose, com a
colaboração do laboratório de Bioquímica da FFUP.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com esta abordagem integrada pretende-se demonstrar
aos estudantes a realidade da investigação cientíﬁca
pluridisciplinar desde a síntese de produtos à veriﬁcação
e interpretação do seu efeito inibitório em sistemas
biológicos, com vista à aplicação em soluções alternativas
ao uso de antibióticos.
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CLEAN CUTLERҮ
ESCOLA PROFISSIONAL DE SALVATERRA DE MAGOS

PROFESSOR COORDENADOR

4 TURMA PARTICIPANTE

José Carvalho

25 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Clean Cutlery pretende: melhorar as condições de higiene na restauração reduzindo a
contaminação dos talheres, beneﬁciando os seus utilizadores nesta área; contribuir para o
cumprimento das regras de higiene e segurança de acordo com as normas do HACCP; rentabilizar o
equipamento em duas funcionalidades primordiais: a esterilização e embalagem. Clean Cutlery é
um projeto que assenta num conjunto de preocupações de higiene e de promoção da saúde
pública em locais propensos à propagação de várias doenças contagiosas, em geral, ou com
incidência sazonal, como gripes e constipações, visto serem locais altamente frequentados. Neste
sentido, Clean Cutlery garante a eﬁcácia na esterilização e higienização dos talheres; reduz o
contacto humano com os mesmos; evita a transmissão de doenças através das bactérias e/ou
resíduos alimentares; proporciona uma solução viável e acessível para a esterilização e embalagem
de talheres bem como sensibiliza os proﬁssionais da área para as suas vantagens.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Andreia Sousa, Irene Matos,
Maria Alice Dias, Olga Franco,
Rogério Mesquita,
Sílvia Fernandes, Patrícia Silva,
Vera Figueiredo

Tendo em conta a promoção e divulgação
deste projeto e estando este diretamente
ligado à área da restauração, as parcerias que
se estabelecerão estão enquadradas nesta
área. A saber: Eurest, ANESA (Associação
Nacional de Empresas de Segurança
Alimentar), Gertal, Nutrir (Consultoria em
Alimentação e Nutrição), ITAU (Serviços de
Restauração Coletiva) e Uniself (Qualidade,
Segurança Alimentar e Alimentação Saudável).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Depois da apresentação da ideia, foi preciso perceber que materiais eram necessários para a
implementação do projeto. Tendo em conta a sua diversidade, foram necessários sensores,
cilindros, válvulas, botões, motor, quadro elétrico, luz ultravioleta e autómato. Como suporte para
o seu desenvolvimento foi necessário recorrer a programas especíﬁcos que nos permitissem testar
e otimizar a viabilidade do mesmo. Para além de software na ótica do utilizador, os programas
especíﬁcos foram: Autocad; Twidosuite; Fluidsim; 123d circuits; ZelioSoft2.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O desenvolvimento de competências está ancorado na aprendizagem dentro da escola para a
mobilização e transferência de capacidades, fazendo com que o aluno deixe de acumular saberes,
conseguindo mobilizar o que aprendeu em situações reais, no trabalho e fora dele. Assim,
consideramos competências como a compreensão, a associação de conhecimentos, as habilidades,
as capacidades de ação e de resolução de problemas reais. A escola deve proporcionar um
ambiente rico em possibilidades de aprendizagem, oferecendo condições de o aluno vivenciar
situações onde os seus saberes são verdadeiramente confrontados, a acrescer ao enquadramento
e procurando promover a interdisciplinaridade, a cidadania e educação ambiental. A
implementação de Clean Cutlery promoveu o trabalho conjunto com os cursos de Contabilidade,
que elaborou o plano de negócios, de Comunicação, que fez toda a divulgação e promoção do
equipamento, além das análises estatísticas e bibliográﬁcas e da construção dos próprios textos.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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UV ALARM - SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E ALERTA
DOS RISCOS DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO SOLAR
ESCOLA SECUNDÁRIA DONA MARIA II
BRAGA
PROFESSOR COORDENADOR

4 TURMA PARTICIPANTE

Júlio Bigas

26 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O objetivo do projeto é a construção de um protótipo que consiga alertar os seres humanos sobre
o grau de perigosidade dos raios UV a que estão a ser sujeitos num determinado período. Pode
ser transportado ou simplesmente instalado em diversos locais (junto às praias, piscinas, parques
ou noutros locais onde as pessoas são sujeitas a maiores quantidades de exposição aos raios UV).
Existem três tipos principais de raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Os raios UV-C, os mais
perigosos, são completamente absorvidos na camada de ozono. Os restantes dois tipos, UV-A e UVB, têm efeitos diferentes no corpo humano e dependem muito do tempo a que alguém está
exposto a eles. A radiação UV-A (comprimento de onda de 400 – 315 nanómetros) não causa
queimaduras solares. No entanto, penetra profundamente nas camadas inferiores da pele, onde
daniﬁca o tecido, causando o envelhecimento prematuro, rugas e perda da elasticidade da pele.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

João Vieira

Universidade do Minho, IPCA
-Instituto Politécnico do Cávado e
do Ave, Casa da Ciência de Braga e
Câmara Municipal de Braga (StartUp
Braga).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O nosso sistema pretende ser um módulo totalmente autónomo, abastecido por energia solar,
desenvolvido de modo a comunicar por Wi-ﬁ com uma aplicação móvel que os utilizadores instalam
nos seus Smartphones. Pretendemos utilizar um dispositivo no Raspberry PI, um sensor de UV
(adaptado ao Raspberry e criar um invólucro para o mesmo). A APP é pré-programada em função
de cada utilizador (tipo de pele, medicação usada, etc) que depois, e em função dos dados
recebidos, informa os utilizadores sobre o índice de UV presente, o tempo de exposição à radiação,
o nível de risco, entre outras informações relevantes sobre o risco à exposição. Para além disso,
permite ainda fazer recomendações sobre o uso de determinados tipos de protetor solar, de
óculos, chapéus ou, no limite, alertar para que seja evitada qualquer exposição solar. A APP
permite a um único utilizador vigiar, por exemplo, crianças ou idosos ao mesmo tempo. O sistema
funciona em modo bidirecional de comunicação.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto surgiu no âmbito de um conjunto de necessidades pedagógicas complementares ao
curriculum dos alunos. Em primeiro lugar, nos Cursos Cientíﬁco-Humanísticos existe cada vez mais a
necessidade de desenvolver recursos RED (recursos educativos digitais) para facilitar a
aprendizagem em todas as disciplinas, assim como KITs didáticos no âmbito do estudo da energia
solar. A relevância do projeto é intrínseca ao mesmo, atendendo que permite o estudo
experimental da Ciência, como seja a aplicação dos conceitos da Física (avaliação dos diferentes
efeitos da Radiação, os tipos de Radiação e dos Detectores), a integração das novas tecnologias e
da programação informática, o design de produto, a estatística, a avaliação de diversos materiais
aplicados na sua construção, entre outros aspetos.
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COLTEC O COLETE TECNOLÓGICO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ESTARREJA

PROFESSOR COORDENADOR

5 TURMAS PARTICIPANTES

Maria do Rosário Santos

89 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Promover o desenvolvimento de soluções inovadoras visando a aplicação prática do conceito
adstrito e compaginável com o desenvolvimento tecnológico no âmbito da “wearable technology”
ao serviço da Segurança Rodoviária. - Estimular e investir no pensamento criativo pela
apresentação de propostas inovadoras de negócio. - Promover comportamentos cívicos e mudar
hábitos sociais, de forma a reduzir a sinistralidade rodoviária e assim contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das populações. - Promover a interdisciplinaridade no processo de ensino/
aprendizagem como proposta de uma nova forma de trabalhar o conhecimento entre alunos de
diferentes áreas de saber. - Compreender as implicações da ciência e da tecnologia junto da
sociedade contemporânea ao nível da importância do desenvolvimento alinhado com os novos
paradigmas da mobilidade rodoviária.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Rosário Santos, Samuel Pereira,
João Joana, Camilo Silva,
Clara Pinheiro, Teresa Bagão,
Lúcia Santos, Mário Rodrigues

Câmara Municipal de Estarreja através da
parceria
com
o
Núcleo/Clube
de
Empreendedorismo do Agrupamento de
Escolas de Estarreja – Universidade de Aveiro/
Escola superior de Tecnologia e Gestão de
Águeda, através dos departamentos de
Eletrónica e de Tecnologias da Informação.
Aveicellular, Lda. (Albergaria-a-Velha), com a
intenção de colocar o produto no mercado,
interesse
numa patenteação da ideia,
possivelmente tripartida (Escola, Empresa e
Universidade) e registo de uma marca.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O protótipo encontra-se em fase de construção nas oﬁcinas de Eletrotecnia da Escola Secundária
de Estarreja, com a supervisão dos Profs. Samuel Pereira, Rosário Santos e João Joana, com
mobilização de áreas do saber como programação, eletrónica e economia adstritas a 3 cursos
proﬁssionais: Programação de Sistemas Informáticos, Eletrotecnia e Gestão. A execução passa pelo
trabalho de equipa, professores/alunos/parceiros, através da conceção de matriz de planeamento
de ações, procedimentos, detalhes técnicos, análise custos/benefícios e assunção de riscos. Estão
presentes a customização e personalização do colete, conjugados com conceitos inovadores/
inteligentes ao nível da eletrotecnia, programação, produção, logística e distribuição.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A Ciência Viva no AEE assenta em princípios que valorizam a interação com diversos domínios da
Ciência, assumindo-se o seu percurso como sendo parte integrante e de grande relevância do seu
Projeto Educativo, na reformulação do fazer pedagógico e didático, na elaboração de projetos pela
construção do conhecimento, exploração da criatividade e inovação, bem como na formação de
atitudes e valores para a cidadania. Destacam-se: promover o empreendedorismo em ambiente
escolar; mobilizar a comunidade educativa para assuntos ligados à mobilidade e segurança
rodoviária; incentivar o trabalho experimental/oﬁcinal na educação interligando a ciência
tecnológica com a ciência económica de forma a proporcionador um ambiente educativo
característico de ensino de excelência; capacitar e prosseguir o cumprimento do grande desígnio
estratégico ao integrar 11º Objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, “Tornar as cidades e
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.
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MINIGOLFE PARA CEGOS
ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ ESTEVÃO

PROFESSOR COORDENADOR
Jorge Silva

4 TURMAS PARTICIPANTES
70 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O projeto permitiu criar uma equipa de trabalho coesa, que partilhou, envolveu e ouviu todos os
intervenientes diretos, os parceiros facilitadores do trabalho a desempenhar, mas também
analíticos e construtivamente críticos. Pretendemos fomentar o trabalho em equipa, através de
projetos integradores de saberes de diferentes áreas; consolidar o trabalho experimental focado
na vida ativa; fomentar aprendizagens com sentido; desenvolver a capacidade de concentração e
de execução de tarefas; sensibilizar para o desenvolvimento de projetos para a pessoa com
deﬁciência; contribuir para o desenvolvimento de estilos de vida saudável recorrendo à ciência e
tecnologia; dinamizar e potenciar a inclusão de pessoas com visão reduzida; proporcionar
percursos de aprendizagens suportadas por Ferramentas de gestão de problemas, respondendo a
problemas detetados; fomentar o sucesso educativo através de modelos pedagógicos focados no
aluno, centro aprendizagem.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Gonçalo Bernardo, Glória Leite,
Fernando Santos, Carla Carvalho,
José Costa, Fátima Salgueiro,
Graça Figueiredo, Graça Rodrigues,
José Eliseu, Afonso Santos

Mini
golfe
da
Costa
Nova
Universidade
de
Aveiro
departamento de engenharia de
Materiais Ordem dos Engenheiros delegação de Aveiro ACAPO Luso
Golfe Cerciav CASCI.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O trabalho a desenvolver ocorre fundamentalmente na adaptação da estrutura do jogo de
minigolfe para o handycap visual, através identiﬁcação tátil do percurso, da sua adaptação à
mobilidade reduzida, assim como da bola e do taco. Por outro lado, o redesenho da bola é feito
com base nas potencialidades de novos materiais, nomeadamente polímeros. A adaptação do taco
é feita com recurso a identiﬁcadores e sensores sonoros. O projeto inclui ainda um sistema de
recolha e tratamento de dados, de resultados de cada jogador, que permitirá ter uma visão da
evolução das suas performances. Este mesmo projeto inclui também a elaboração de novas regras
de um quadro competitivo adaptado à deﬁciência, para além da conceção de um evento
competitivo adaptado ao handycap visual e mobilidade reduzida.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto faz pedagogicamente sentido para um conjunto de alunos, serve de exemplo para o
AEJE, é altamente relevante. O aprofundamento de metodologias centradas no aluno, dentro e
fora da sala de aula, seja qual for o espaço físico, está no centro da ação pedagógica. Trazer para o
centro da aprendizagem a ciência e tecnologia com aplicação na vida ativa é uma ação pedagógica
fundamental para o público alvo. A Missão de serviço público, que promove o sucesso de cada
aluno, o desenvolvimento de competências e capacidades, para exercer a cidadania responsável,
traz a Valorização do indivíduo; a Solidariedade e altruísmo; a Cooperação e colaboração,
promovendo uma cultura de inclusão como ação pedagógica. Este trabalho permite melhorar o
aproveitamento escolar dos alunos que nele colaboram, incluindo os com NEECP, que melhoraram
a sua integração na escola e na sociedade. O Reforço e a partilha de boas práticas e do trabalho em
equipa eleva a ação pedagógica.
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CASCA DE OVO NO COMBATE AO RAQUITISMO EM MOÇAMBIQUE
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA

PROFESSOR COORDENADOR
Margarida Duarte

2 TURMAS PARTICIPANTES
4 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Somos sensíveis aos problemas de saúde das populações moçambicanas, nomeadamente crianças
que vivem em locais que lhes dão menos oportunidades. Daremos um contributo válido para um
PAÍS MELHOR, já que nos sentimos privilegiados por, apesar de vivermos em Moçambique, a nossa
situação ser bem melhor do que a da maioria dos moçambicanos. Provaremos que um resíduo
doméstico normalmente desprezado como as cascas de ovo, pode ser a solução para um problema
que afeta milhares de pessoas em Moçambique. A ingestão adequada de cálcio, desde os
primeiros anos de vida, garante a densidade óssea, previne a osteoporose e o raquitismo. Para
indivíduos cujo consumo de alimentos ricos em cálcio se encontra limitado, os suplementos de
cálcio constituem uma alternativa para alcançar o consumo adequado. Há grande interesse no
mercado em encontrar novas fontes puras de carbonato de cálcio. A casca de ovo é rica em
minerais e tem a vantagem de não conter elementos tóxicos.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

PRÉMIO ESPECIAL | 5º ESCALÃO

PARCERIAS
Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa, nomeadamente
com o departamento de Química. Dra. Diana Fernandes da Terra, médica no
Hospital das Forças Armadas, com a especialidade de Doenças infetocontagiosas.
Grupo de Biologia / geologia da Escola Portuguesa de Moçambique. Comunidade
escolar, na recolha de matéria-prima para a investigação. Direção da Escola
Portuguesa de Moçambique na ligação entre a escola e as comunidades
nomeadamente contactos e transporte.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Parte experimental: - Preparação da farinha de casca de ovo: lavar as cascas de ovo selecionadas
com hipoclorito de sódio, secá-las e triturá-las.-Determinação da concentração de cálcio, pretendese determinar a concentração de Ca2+ por titulação complexométrica usando como agente
complexante o ácido etilenodiaminotetracético. Utilizaremos o indicador metalocrómico negro de
Eriocromo T. Este indicador na forma livre apresenta uma cor azul e quando forma complexos com
os iões Ca2+ muda para cor-de-rosa. - Titular a solução com uma solução de EDTA 0,1M,
previamente preparada, até à perceção da mudança da cor lilás/roxo para a cor azulada. - Calcular a
massa de ião cálcio disponível na casca de ovo. - Implementação do projeto: com a ajuda da direção
da escola e de organizações sediadas em Maputo, vamos para junto das comunidades dar
formação. - Ensinar a utilizar as cascas de ovo para prevenir o raquitismo infantil originado pela
falta de cálcio na alimentação precária.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto tem grande importância social, pois o grande objetivo é ajudar a combater um
problema enorme em Moçambique que é o raquitismo infantil. Os alunos apercebem-se da
realidade à sua volta e da obrigação que têm em fazer alguma coisa para ajudar quem vive em
condições tão diferentes das deles. Sendo também um projeto de investigação com componente
experimental, obriga a pôr à prova os conhecimentos adquiridos na disciplina e a procurar outros
para dar resposta aos problemas com que se deparam. Ensina a ser persistente, metódico,
arrumado e paciente. Faz a ligação entre a escola, as empresas e a universidade, através das
parcerias criadas para viabilizar o estudo.
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CҮ JACKET
COLÉGIO DE ERMESINDE

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Andreia Magalhães

12 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Para que os ciclistas não necessitem de erguer o braço,
este projeto tem como objetivo melhorar a segurança e
conforto quando estes se encontram numa estrada.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES
Rosa Barroso
PARCERIAS
ISEP - Departamento de Mecânica, 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
O projeto compreende em três fases. Numa primeira fase foi
realizada pesquisa em relação à exequibilidade do projeto,
assim como à existência de produtos similares e aos materiais
a serem utilizados. Numa segunda fase foi necessário realizar
um desenho exempliﬁcativo, assim como uma versão
esquematizada do projeto e construir o protótipo. Numa
última fase (apresentação e publicitação), existiu a realização
de um vídeo publicitário, bem como a criação de um website
do produto.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O desenvolvimento do projeto foi conseguido através de uma
junção de conhecimentos de diferentes disciplinas e ramos,
como eletrónica e eletricidade (conceitos de Física) e, ainda,
de programação Informática.
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REQUALIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DO SETOR OLEICO NA PRODUÇÃO
DE BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOADSORVENTES PARA REMOÇÃO
EPTOLIVA - ESCOLA PROFISSIONAL DE
OLIVEIRA DO HOSPITAL / TÁBUA E ARGANIL
PROFESSOR COORDENADOR

3 TURMA PARTICIPANTE

Honorata Pereira

62 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A conversão de biomassas agroindustriais, com a consequente valorização de desperdícios e
resíduos, tem sido objeto de várias pesquisas efetuadas em Portugal. Assim, o presente projeto
objetiva avaliar a potencialidade do uso da polpa da azeitona, após a extração do azeite, (bagaço
de azeite), tanto in natura como previamente hidrolisado por ácido e enzimas, como substrato da
fermentação alcoólica isto é, na produção de bio etanol. Por outro lado, a bio adsorção é um
método utilizado na remoção de metais pesados de águas de eﬂuentes industriais. Desta forma,
neste projeto avalia-se a possibilidade da utilização dos caroços de azeitona como adsorventes na
remoção de metais pesados. Esta matéria-prima constitui uma parte do fruto que não é
aproveitada, logo não tem utilização economicamente viável.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS
BLC3 - Incubadora de empresas com centro
de investigação. Universidade de Aveiro Departamentos de Química e de Ambiente.
Lagar de Azeite do Cobral.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O presente projeto trata especiﬁcamente da requaliﬁcação de resíduos do setor oleico, isto é, o
uso do bagaço de azeite como substrato da fermentação alcoólica e o caroço de azeitona como bio
adsorvente na remoção de metais pesados de eﬂuentes. Assim, com o bagaço de azeite pretendeuse: determinar as propriedades físico-químicas dos resíduos in natura; avaliar a inﬂuência de
diferentes métodos de hidrólise sobre a despolimerização da celulose e, a partir das condições
operacionais ideais de pré-tratamento, estimar os valores de rendimento, produtividade e
eﬁciência da fermentação. Na análise do uso dos caroços de azeitona com bio adsorvente é
utilizada a volumetria de precipitação para quantiﬁcar a concentração do metal em solução, antes e
após a adsorção e espectroscopia de absorção atómica.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O presente projeto foi concebido numa perspetiva transdisciplinar que integra saberes das
disciplinas de Química, Biologia, Matemática e Área de Integração. Indo ao encontro dos princípios
psicopedagógicos e cientíﬁcos, parte-se de questões problemáticas motivadoras que suscitam a
curiosidade dos alunos, estimulando uma atitude empenhada na aquisição do conhecimento e
possibilitando o querer saber mais. O aluno é, então, o centro nevrálgico do processo de ensinoaprendizagem, no sentido da consciencialização e da reﬂexão crítica sobre as questões que
comprometem o futuro do planeta e a qualidade de vida das populações.
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COMPÓSITO ANTISSÉPTICO DO EXTRATO
DA PLANTA CELIDÓNIA MAGUS
EPTOLIVA - ESCOLA PROFISSIONAL DE
OLIVEIRA DO HOSPITAL / TÁBUA E ARGANIL
PROFESSOR COORDENADOR

2 TURMA PARTICIPANTE

Honorata Pereira

32 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A Chelidonium majus L. (quelidónia) é uma planta herbácea, vivaz, da Europa, Ásia Central e
Meridional de lugares húmidos. Em Portugal, na Beira Serra encontra-se em muros, sebes e
caminhos mais húmidos. A quelidónia tem sido amplamente estudada como fármaco,
nomeadamente as partes aéreas ﬂoridas, secas, inteiras ou fragmentadas devendo ter, no mínimo,
0,6% de alcaloides totais, expressos em quelidonina. A planta tem ação hepatoprotetora e
atividade colerética. Tem sido igualmente estudada a atividade antimicrobiana e antitumoral.
Topicamente é usado, pelas gentes locais, o latex que se obtém ao cortar o caule da planta para
eliminar e tratar verrugas, papilomas, condilomas e pequenas lesões na epiderme. Assim, este
trabalho tem como objetivos a determinar a atividade antibacteriana do extrato alcoólico da
planta e produzir um compósito de celulose oxidada, a partir do caule da planta e do extrato
alcoólico, para usar como penso em spray, na desinfeção e tratamento de lesões na epiderme.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS
BLC3 - Incubadora de empresas de
Oliveira do Hospital com Centro de
Investigação. Universidade de Aveiro Departamento de Engenharia dos
Materiais. Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Oliveira do Hospital.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
A ﬁm de atingir os objetivos deﬁnidos para a consecução do projeto, programou-se as seguintes
atividades: revisão bibliográﬁca sobre compostos bioativos da espécie Chelidonium majus L.;
obtenção do extrato hidroetanólico de diferentes partes da planta; preparação de soluções de
diferente concentração de extrato hidroetanóico de diversas partes da planta; avaliação da
atividade antimicrobiana dos extratos obtidos pelo método de difusão em agar; obtenção do
compósito de sal de celulose oxidada a partir do caule da planta e dos extratos alcoólicos com
maior atividade antibacteriana e antifúngica.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Encontra-se muito generalizada a ideia de que o conhecimento é, hoje o recurso mais importante
de uma nação, mais do que qualquer recurso natural. Sabe-se que a capacidade de um aluno entrar
e progredir no mercado de trabalho depende cada vez mais da sua capacidade de adquirir,
processar, comunicar e aplicar a informação relacionando saberes. Ora, este conjunto de
competências só podem ser apreendidas através de um processo de ensino-aprendizagem
transdisciplinar, em que participam todas as disciplinas que compõem o currículo e cujo objetivo
seja a compreensão da dialética entre a Ciência e a Tecnologia e as suas implicações na Sociedade,
tendo em conta a valorização do património local. É com base nestes pressupostos que se
desenvolveu o presente projeto.
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O PAPEL DA BANANEIRA E DA CANA-DE-AÇÚCAR
NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTES
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA BISPO DÃO MANUEL FERREIRA CABRAL
SANTANA, MADEIRA
PROFESSOR COORDENADOR
Ângela Morais

2 TURMAS PARTICIPANTES
58 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Atualmente, o alto consumo de papel, sendo a maioria produzida com métodos insustentáveis está
entre as atividades mais impactantes do planeta. Todo o papel consumido na ilha da Madeira é
importado, embora exista abundância de recursos biológicos (bananeira e cana-de-açúcar) que
poderia utilizar-se para a sua produção. Neste sentido, este projeto tem como objetivo a produção
de papel, a partir de resíduos de pseudocaule de bananeira e bagaço da cana-de-açúcar e é
desenvolvido por alunos do Curso de Ciências e Tecnologias do 11.º ano, no âmbito da articulação
de conteúdos entre disciplinas e tendo como colaboradores os alunos do Clube de Ciências e do
Clube Eco-Escolas, para que desde cedo, haja partilha de conhecimentos entre discentes de níveis
de escolaridade diferentes e a consciencialização dos mais novos para os problemas ambientais,
podendo estes futuramente dar continuidade ao presente projeto.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Rogério Rodrigues, Inês Mendonça,
Sandra Rocha, Carla Oliveira,
Graça Almada, Soﬁa Ferreira,
Emanuel Mendonça, Maria Vieira,
Fátima Mendonça, Marco Sousa,
Marco Magalhães

Engenhos da Cana-de-açúcar da Madeira –
fornecerá o bagaço da cana-de-açúcar; Sr.
João
Vieira
fornecerá
resíduos
de
pseudocaule de bananeiras biológicas;
Empresa GESBA - fornecerá informações
importantes relativas à produção de
bananeiras; ARM –facultará informações sobre
a evolução do consumo do papel e
quantidades de papel reciclado; Câmara
Municipal de Santana e Instituto de Florestas
e Conservação da Natureza, irão apoiará a
nível da divulgação desta prática para o meio
envolvente.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
No desenvolvimento deste projeto, o método cientíﬁco está sempre presente, pois a partir de um
problema inicial “Como obter papel a partir de bananeira e cana-de-açúcar?” são recolhidos dados
presentes na bibliograﬁa, através da organização, planiﬁcação e mobilização de saberes cientíﬁcos;
levantadas hipóteses (sugestões de protocolos experimentais). Testada a metodologia, analisados
e interpretados os resultados, tiram-se as conclusões ﬁnais sobre a técnica a seguir para obtenção
do papel biológico. Com o apoio das empresas envolvidas e a articulação de saberes das disciplinas,
os alunos aplicam a metodologia mais eﬁcaz e económica na produção de papel ecológico que
ostentará o símbolo da Reserva da Biosfera de Santana, dando-se um novo destino a este resíduo.
É nosso intuito, ano após ano, aumentar a produção deste tipo de papel, envolvendo toda a
comunidade educativa no seu fabrico, tendo sempre em conta a preservação do meio ambiente.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto apresenta grande relevância, uma vez que vai de encontro à realidade local, envolvendo
conhecimentos de várias disciplinas (Português, Matemática, Física e Química e Biologia e
Geologia), o que irá contribuir para o sucesso dos alunos do 11.º ano do Curso de Ciências e
Tecnologias, para além de promover a educação ambiental de toda a comunidade educativa. Com
ele pretende-se que docentes e alunos compreendam o contexto cientíﬁco, as etapas do processo
e a importância para a sociedade da produção de papel artesanal, desenvolvendo a sua curiosidade,
responsabilidade, autonomia e gosto pelas ciências. Assim, este projeto será uma ferramenta
didática muito interessante, que contribui para a consolidação dos conhecimentos cientíﬁcos das
disciplinas envolvidas e forma alunos sensíveis aos problemas ambientais, com uma voz ativa em
prol da sustentabilidade.
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CONNECTINGAZORES
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA MARIA
AÇORES

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Helder Chaves

6 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Na ilha de Santa Maria existem várias estruturas ligadas à exploração do espaço e da aeronáutica
como é o caso da ESA - “Track Station”/Edisoft, a estação geodésica RAEGE (radiotelescópio), NAV
e Associação de Radioamadores de Santa Maria. A proximidade destas estruturas, a
disponibilidade e a atenção dos engenheiros que trabalham nestas estações despertaram o
interesse sobre estas temáticas. Este projeto tem como objetivo a comunicação a longa distância
via satélite - são desenvolvidas duas estações terrestres entre as quais se transfere informação (via
satélite). Existem várias aplicações possíveis que passam pela comunicação entre ilhas, que serão
úteis em caso de falha das comunicações via ﬁbra ótica. Também pode ser útil no envio de dados
de telemetria de meteorológicos ou estações de rega para a estação de tratamento de dados e
também para fazer o Trekking e pedidos de socorro para velejadores ou montanhistas.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS
Este projeto prevê a colaboração dos engenheiros das
estruturas presentes a ilha de Santa Maria. Estas
estruturas são a estação ESA - “Track Station”/Edisoft, a
estação geodésica RAEGE (radiotelescópio) e a NAV. A
escola tem tido, desde à vários anos, a colaboração dos
engenheiros pertencentes a estes entidades que
contribuí para resultados muito positivos no
desenvolvimento de estudos na modalidade de projetos.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Numa primeira fase são promovidos workshops com os engenheiros das estações. Numa segunda
fase, é elaborado um plano de ação. Neste plano constrói-se uma antena, a seleção e integração de
um rádio e a instalação e programação de um microcontrolador arduino/computador. Também é
estudado o plano de testes. Numa terceira fase, é reunido o material, construídos e integrados os
componentes das Ground Stations e efetuados os respetivos testes. O produto ﬁnal consiste numa
Ground Station com um tamanho reduzido, para que seja portátil e sirva as várias aplicações
mencionadas na introdução. Assim, pretende-se, para utilização, uma antena de tamanho reduzido
e utilização de tablet/smartphone (dependo dos diversos estudos que são realizado no projeto) em
detrimento do computador convencional. Existe a possibilidade de recurso aos Satélites de
Radioamadores ou ao satélite da universidade TU DELF.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O estudo do funcionamento das comunicações via satélite é do interesse dos alunos visto que
pretendem ingressar, mais tarde, em cursos superiores nesta área. Os alunos participantes
frequentam a disciplina de Física do 12º ano, que inclui nos seus conteúdos o estudo dos campos
eletromagnético e a eletrónica. Os alunos estão a frequentar, também, a disciplina de Aplicações
Informáticas, onde estão a melhorar as suas competências de programação. Assim, este projeto
funciona como agente motivador e de desenvolvimento de competências, tanto nas áreas de
estudo referidas, como nas competências de trabalho em equipa.
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PLANTAS MEDICINAIS NO COMBATE A INFEÇÕES E CANCRO
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA RODRIGUES DE FREITAS
PORTO

PROFESSOR COORDENADOR
Ana Saraiva

3 TURMAS PARTICIPANTES
20 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Extração de moléculas bioativas a partir de plantas e
estudo dos seus efeitos antimicrobiano em bactérias
E.coli e anti-tumoral numa linha celular de cancro da
mama humana.

14ª EDIÇÃO
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5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Maria Fernanda Viegas, Helena
Ferreira (FFUP), João Prior (FFUP),
Margarida Borges (FFUP)

Faculdade de Farmácia da
Universidade
do
Porto,
Câmara Municipal do Porto.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto é desenvolvido em três fases: 1. Extração de moléculas bioativas a
partir de plantas e a sua caracterização química, tendo em atenção a
inﬂuência dos solventes com diferentes propriedade físico-químicas neste
processo. 2. Os extratos obtidos são avaliados num contexto biológico,
estudando o seu efeito antimicrobiano em bactérias E.coli. 3. Avaliação de um
eventual efeito anti-tumoral dos extratos obtidos pela análise da morfologia
e proliferação celular, utilizando uma linha celular de cancro da mama
humana.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com esta abordagem integrada, pretende-se demonstrar
aos estudantes a realidade da investigação cientíﬁca
pluridisciplinar, desde a síntese de produtos à veriﬁcação
e interpretação do seu efeito inibitório em sistemas
biológicos, com vista à aplicação em soluções alternativas
ao uso de antibióticos e medicamentos quimioterápicos.
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QUANTIFICAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE
FLAVONÓIDES TOTAIS NA CASCA DE CEBOLA ROXAE
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSOR COORDENADOR

2 TURMAS PARTICIPANTES

Maria Margarida Duarte

4 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Em Moçambique a cebola roxa é a mais utilizada na alimentação. Todos os dias são deitadas para o
lixo grandes quantidades de cascas. O objetivo desta investigação é dosear o ﬂavonóide
quercetina na casca da cebola roxa, de modo a provar que se pode dar um bom uso a este resíduo
doméstico, normalmente desprezado. Utilizaremos o método da espectrofotometria de absorção
na região do ultravioleta visível devido à sua simplicidade, rapidez, baixo custo de execução e
disponibilidade no laboratório da escola. Relatos e evidências sugerem que dietas ricas em
ﬂavonóides, como a quercetina, têm efeitos na prevenção e no tratamento de doenças
cardiovasculares, cancro e insuﬁciências renal e hepática. Pretendemos demonstrar que as cascas
de cebola roxa podem ser utilizadas para melhorar as condições de saúde das populações.
Contaremos com a comunidade escolar para a recolha de cascas para a investigação.
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PARCERIAS
Envanbien SA, advanced environmental management, na pessoa da Engª. Carla
Oliveira. Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade de Lisboa, na pessoa do professor doutor João Sottomayor.
Comunidade escolar, na recolha de cascas de cebola para o estudo.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
As cascas de cebola roxa são submetidas à secagem em estufa e pulverizadas Para tratamento das
amostras analisadas utilizamos o método colorimétrico com cloreto de alumínio com diluição direta
sem hidrólise. A solução extrativa é obtida sob reﬂuxo com solução hidroalcoólica, determinandose o comprimento de onda ideal. Uma amostra, diluída a partir de uma solução-mãe de quercetina
(40%, v/v), é submetida à varredura em espectrofotómetro na faixa de 230 a 500 nm, após 30 min
da adição de solução etanólica de AlCl3 para identiﬁcação do comprimento de onda de máxima
absorvância. Procede-se ao traçado da curva de calibração. Utilizando soluções de quercetina com
várias concentrações, determina-se a absorvância no comprimento de onda já observado
Finalmente, temos a equação da reta que melhor se ajusta aos valores determinados, a partir da
qual, sabemos qual a concentração em quercetina, de qualquer solução, desde que determinemos
a respetiva absorvância.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Um projeto multidisciplinar que demonstra a preocupação dos alunos enquanto cidadãos
responsáveis pela construção de um MUNDO MELHOR. O envolvimento com empresas e outras
escolas/universidades permite uma crescente sensibilização e perceção dos alunos para a
relevância da integração das múltiplas valências no sucesso dos resultados Pretendemos provar
que a casca de cebola pode ser utilizada como uma mais valia nutricional, dando uma utilização
importante a um resíduo sem qualquer valor comercial. Com os resultados experimentais
pretendemos dar formação junto das comunidades. Este projeto abarca uma grande parte dos
conteúdos do 12º ano que são considerados essenciais para o prosseguimento de estudos ao nível
universitário. Sendo um trabalho experimental feito em grupo, desenvolve a autonomia e o
respeito pelos outros, assim como o interesse pela Ciência.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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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

8 TURMAS PARTICIPANTES

André Freitas

113 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.

14ª EDIÇÃO
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5º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Sílvia Correia, José Pinto,
António Santos, Sandra Ferreira,
Anastácia Trindade

Parceiros no projeto em São Tomé: 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. Parceiros
em Portugal: Associação Portuguesa de
Educação Ambiental (ASPEA).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto a implementar tem 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 métodos
eﬁcazes 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 estes permitem uma integração dos conhecimentos e uma reﬂexão
crítica do trabalho realizado. O projeto apresentado mobiliza 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.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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ARQUEOPÓLIO
ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA DO FREIXO
MARCO DE CANAVEZES

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

José Araújo

11 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Tendo em conta o contexto socioeconómico e cultural desfavorecido que afasta os alunos de
atividades extracurriculares e que propicia a desmotivação e subsequente abandono escolar
precoce, este projeto pretende contribuir para o enriquecimento do ensino/aprendizagem,
promover e estimular a criatividade, favorecer o trabalho em equipa, desenvolver dinâmicas
inovadoras e motivadoras e assegurar uma maior envolvência dos alunos. Os objetivos do projeto
são: interligar os conteúdos programáticos e as competências das diferentes componentes do
curso; operacionalizar as competências técnicas dos alunos no desenvolvimento de produtos de
projeto; estimular a participação ativa dos alunos na construção do processo de ensino/
aprendizagem; desenvolver a consciência pela divulgação, conservação e defesa do património
arqueológico; incrementar a visibilidade e acessibilidade do património arqueológico através da
divulgação com base nas novas tecnologias ao serviço de um mundo melhor.

14ª EDIÇÃO
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5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES
Mónica Corga, Susana Nunes,
Maria Azevedo

PARCERIAS
Direção Regional da Cultura Norte.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Processos/Procedimentos: 1) Levantamento do Património Arqueológico classiﬁcado Português; 2)
Seleção dos Sítios Arqueológicos a representar no “Tabuleiro”; 3) Sistematização dos conteúdos
acerca dos Sítios Arqueológicos; 4) Organização do Layout do “Tabuleiro”; 5) Criação do produto
em formato físico; 6) Alojamento do jogo numa plataforma digital; 7) Ação de promoção e
divulgação do jogo em formato “Tabuleiro” e as suas potencialidades. Produtos: 1) Tabuleiro físico;
2) Jogo em formato digital; 3) Versão do jogo em formato de impressão disponibilizado na página
web da Escola Proﬁssional de Arqueologia.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O presente projeto pretende responder à necessidade de desenvolver produtos educativos digitais
no âmbito da sensibilização para o património arqueológico. A operacionalização do projeto prevê
a articulação vertical e horizontal dos conteúdos curriculares das disciplinas envolvidas, de modo a
fomentar uma visão multidisciplinar que favoreça o conhecimento, a compreensão e valorização da
importância da teoria no suporte técnico do projeto. Dado que os alunos apreendem conteúdos
programáticos nas disciplinas técnicas, são privilegiados: a caracterização de diversos tipos de
estações arqueológicas; os tipos de classiﬁcação patrimonial; o reconhecimento da valorização e
divulgação do património arqueológico; a criação de páginas WEB utilizando editores e programas
de animação gráﬁca; a edição de imagens utilizando software especíﬁco; a instalação e
conﬁguração de aplicações informáticas; e a cooperação em grupo da realização de tarefas e
pesquisa de soluções para situações/problema.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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CҮCLIST SAFER
ESCOLA PROFISSIONAL DE AVEIRO

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Bruno Correia

32 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O CyclistSafer pretende implementar um sistema/equipamento capaz de detetar em tempo real a
distância entre os ciclistas e os automobilistas (obstáculos móveis), dando ferramentas ao ciclista
para adotar uma postura de segurança (proteção da sua integridade física) e alertando o
automobilista para a presença do ciclista. O sistema/equipamento terá a funcionalidade de, em
caso de desrespeito pela distância de segurança (legislada), acionar um aviso luminoso e sonoro
para que o automobilista e o ciclista possam corrigir a trajetória e garantir a segurança. O sistema
é constituído por um dispositivo microcontrolador; seis sensores ultrassónicos; leds vermelhos;
sistema sonoro -"buzina" e bateria. Está projetado em duas vertentes, a primeira, em forma de kit
a instalar nas bicicletas já existentes no mercado, a segunda, num sistema a integrar no processo
de fabrico das bicicletas.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Alexandre Ribeiro

Serão
formalizadas
parcerias
externas
estratégicas com entidades da região visando
o
desenvolvimento,
implementação
e
otimização do produto ﬁnal, nomeadamente,
nas áreas de produção e assemblagem de
componentes eletrónicos e fabrico de
bicicletas (estamos numa região com forte
tradição). Serão, também, formalizadas
parcerias estratégicas na área do comércio,
tendo em vista a implementação e colocação
no mercado de um produto apto para
comercialização.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Primeira fase, realização de testes parciais de funcionamento do hardware e software construído.
Esta fase engloba a realização do estudo necessário à localização de todos os sensores/
equipamentos de deteção, sistema de alimentação e sistemas de alerta/informação. É deﬁnida a
tipologia do microcontrolador utilizado e respetiva interação com os periféricos de entrada/saída,
com a construção de fragmentos de código. Na segunda fase do projeto, é implementado um
protótipo funcional adaptado a uma bicicleta, onde são realizados testes de funcionamento do
hardware/software implementados e respetivas aﬁnações. Os resultados obtidos são trabalhados
objetivando a construção de um equipamento robusto, eﬁcaz e ﬁável. Na última fase, de
maturação, são trabalhadas parcerias em dois vértices de atuação, comercialização e produção de
bicicletas. Na comercialização para a introdução de um kit universal no mercado; na produção
tendo em vista a incorporação do sistema na produção das bicicletas.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Trata-se de um projeto implementado pelos alunos no âmbito do desenvolvimento das suas
competências curriculares, nas suas três componentes (sociocultural, cientiﬁca e tecnológica). O
projeto passa pelo desenvolvimento do hardware a instalar na bicicleta e respetivo software de
gestão de todo o sistema, vertendo num protótipo totalmente funcional para utilizar em testes de
funcionamento. As tarefas técnicas são realizadas na Unidade das Tecnologias da EPA, onde os
alunos promotores do projeto contam com o trabalho colaborativo e cooperativo dos seus colegas
de curso, através de metodologia de projeto e método de resolução de problemas. As
competências técnicas a evidenciar na fase de conceção do projeto são: estudo da legislação em
vigor; dimensionamento, construção e implementação do equipamento/produto ﬁnal;
dimensionamento, construção e implementação dos circuitos elétricos/eletrónios; conhecimento
de linguagens de programação (microcontroladores).

CIÊNCIA NA ESCOLA
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MURTA CERVEJA
ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ABRANTES

PROFESSOR COORDENADOR
Paulo Vicente

4 TURMAS PARTICIPANTES
32 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Fruto da feliz coincidência de a EPDRA estar implantada na Herdade da Murteira, testemunho da
presença desta planta na região, conﬁnada a pequenas manchas em resultado dos frequentes
incêndios, e do facto de a Escola ter iniciado a produção de cerveja artesanal, surgiu a ideia de
desenvolver um produto original: cerveja aromatizada/colorida com murta. A EPDRA proporciona
aos seus alunos o desenvolvimento de competências em diversas áreas, nomeadamente na área da
transformação dos produtos agroalimentares, pelo valor acrescentado que incorpora nos bens
produzidos. Como objetivo principal pretende-se desenvolver o espírito empreendedor dos alunos
e estimular a articulação pedagógica entre docentes de diferentes áreas através da criação de um
produto inovador: cerveja artesanal aromatizada/colorida com murta. Pretende-se igualmente
contribuir para a valorização e preservação de uma espécie de planta ameaçada e consciencializar
para os perigos e malefícios do consumo de bebidas alcoólicas.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Simão Pita, João Cabaço,
Sandrina Moleiro, Paula Agudo,
Paula Gomes, Carla Falcão,
Marly Serras, Anabela Silva,
Pedro Silva, Sandra Santos

A Escola desenvolveu já os contactos
para consolidar/implementar parcerias
com: - INOV’Linea – Centro de
Transferência de Tecnologia Alimentar,
Abrantes; LX Brewery - Cerveja Sovina Profª Dr.ª Ana Cristina Figueiredo, Dep.
Biologia Vegetal, Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
A murta (Myrtus communis L.) é uma planta da família das mirtáceas, de porte subarbustivo,
espontânea no centro e sul do continente, sobretudo em solos de pH alcalino (espécie calcícola).
Das folhas extrai-se um óleo essencial utilizado no tratamento de afeções diversas e como perfume
(água de anjo). Do fruto produz-se licor. Pretende-se proceder à recolha de frutos e de amostras de
plantas para multiplicação por via seminal e/ou vegetativa selecionando as que apresentem maior
potencial produtivo. Determinar qual o tipo de cerveja mais adequado e em que fase do processo
de elaboração se deve proceder à adição da murta (brassagem, fervura ou fermentação) de modo a
obter um produto com a melhor qualidade. A cerveja é produzida e engarrafada pelos alunos, que
também desenvolvem a imagem de marca. Em colaboração com os cursos de Cozinha/Pastelaria e
Turismo Ambiental e Rural é organizado um almoço temático promocional para o qual se
convidavam os parceiros.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A Escola tem, desde a sua génese, proporcionado aos seus alunos uma formação em autenticidade,
preparando-os para um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico. Recentemente a produção
artesanal de cerveja surgiu, primeiro como uma moda, hoje, cada vez mais, como um negócio
gerador de emprego. Facilitar uma aprendizagem signiﬁcativa, que relacione conteúdos de
diferentes áreas materializando-se em resultados concretos, fruto do trabalho colaborativo
realizado por alunos e professores para promover a articulação pedagógica entre diferentes cursos/
áreas disciplinares/disciplinas/módulos. No desenvolvimento deste projeto os alunos mobilizam
conhecimentos de áreas como a História, Biologia, Botânica, Química, Matemática, Produção
Agrícola e Economia; desenvolvem ainda competências na área do saber fazer e na vertente
relacional, uma vez que é desenvolvido em grupo.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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DISH COOLER
ESCOLA PROFISSIONAL E ARTÍSTICA DA MARINHA GRANDE

PROFESSOR COORDENADOR
Diana Oliveira

2 TURMAS PARTICIPANTES
3 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Consiste no desenvolvimento de um protótipo de uma travessa fotovoltaica portátil que faça uma
refrigeração autossustentável, baseada no aproveitamento da luz solar para manter ou baixar a
temperatura dos alimentos, permitindo degustar alimentos frescos na temperatura adequada.
Pretende-se ter um equipamento que permita nos dias de maior calor estar numa esplanada, numa
quinta, num parque de merendas, ou em qualquer outro local ao ar livre e que, através da luz
captada pelas placas fotovoltaicas, se produza energia para alimentar o sistema de refrigeração.
Este é um produto inovador, sustentável, acessível, com elevado potencial de mercado e enorme
utilidade.
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PROFESSORES COLABORADORES
Ricardo Luís, Sónia Silva

PARCERIAS
CENTIMFE e Centro de desenvolvimento de produto sustentado do IPL.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O produto consiste no desenvolvimento de uma travessa em cortiça, produto autóctone
e isolante térmico natural, com painéis fotovoltaicos portáteis embutidos, que
transforma a energia solar em energia elétrica. Esta travessa refrigera os alimentos mais
sensíveis para que estes não alterem as suas propriedades, consistência ou sabor.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto tem relevância pedagógica numa perspetiva de aprendizagem
construcionista, visto tratar-se da construção de conhecimento que integra diversos
conteúdos curriculares, baseada na realização concreta de uma ação que produz um
produto palpável e de interesse social. Existe, assim, a possibilidade de o aluno
contextualizar aquilo que aprendeu, bem como estabelecer relações signiﬁcativas entre
conhecimentos. Nesse processo, o aluno reinventa os conceitos e as estratégias
utilizadas na solução do problema de investigação que originou o projeto e, com isso,
amplia o seu universo de aprendizagem, potenciando a interdisciplinaridade e o
estabelecer de relações signiﬁcativas entre conhecimentos.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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CONTADOR DE ÁGUA
ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA
ÁGUEDA

PROFESSOR COORDENADOR
Rui Marques

1 TURMA PARTICIPANTE
1 ALUNO ENVOLVIDO

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Hoje em dia, as famílias gastam cada vez mais dinheiro com água. Este
projeto permite às famílias gerir o seu gasto mensal de água, podendo
poupar todos os meses algum dinheiro se ﬁzerem uma gestão rigorosa
dos escalões de consumo atingidos. Permite ainda fornecer uma ideia de
quanto vão gastar nesse mês. Por outro lado, induz uma maior
razoabilidade por parte do utilizador. Em primeiro lugar, um sensor
mede a passagem de água, que é contada em m3 por um
microcontrolador. Seguidamente, o mesmo envia os dados para um
dispositivo móvel, notiﬁcando o utilizador do seu gasto de água.
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PARCERIAS
Empresas fabricantes de contadores de água,
bem como empresas de construção que
instalam canalizações em moradias e mesmo
prédios, nas quais poderá ser implementado
este projeto.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Numa primeira fase, é feito um levantamento dos custos relativos ao
consumo de água de uma companhia, o que envolve o estudo de
escalões de pagamento, tarifas disponíveis em diversas companhias, etc.
Depois instala-se o sensor e são criados os sistemas que permitem ao
utilizador consultar o seu consumo de água. Este processo envolve o uso
de um microcontrolador que recebe os dados do sensor, bem como a
criação de uma plataforma de comunicação entre o microcontrolador e o
dispositivo do utilizador.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Com este projeto os alunos tomam conhecimento dos processos
inerentes ao desenvolvimento de software e, em especial, tomam
consciência das potencialidades que a informática tem de criar soluções
que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
através de uma gestão mais eﬁciente dos recursos energéticos e
ﬁnanceiros.

CIÊNCIA NA ESCOLA

2016 / 2017

CASTANHA BEIRÃ
DAS RAÍZES E TRADIÇÕES À PESQUISA LABORATORIAL
ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO DE ALBUQUERQUE
GUARDA
PROFESSOR COORDENADOR
Alina Louro

11 TURMAS PARTICIPANTES
350 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A castanha foi, certamente, um dos primeiros frutos a ser consumido pelo Homem. Considerada
alimento “dos pobres”, a castanha assume-se como fonte de rendimentos da beira. É, pois, nossa
intenção contribuir para a sua reintrodução numa alimentação saudável e reaﬁrmação como
produto terapêutico. Além da castanha, estudamos também a sua casca e até a folha do próprio
castanheiro. Objetivos: estudar as propriedades terapêuticas da castanha, casca e folha do
castanheiro; determinar a composição química, qualitativa e quantitativa, de três tipos de
castanhas; pesquisar, laboratorialmente, a presença de glúten nos três tipos de castanha a
estudar; promover o consumo da castanha em pessoas que se encontrem em diversas situações: 1)
com colesterol elevado – devido à pequena percentagem de gordura; 2) com stress físico e/ou
psicológico – ajuda a relaxar e a conciliar o sono; 3) com excesso de ácido úrico – por possuírem
substâncias alcalinas; 4) com problemas de hipertensão – devido à presença de potássio.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Maria Barata

Eventualmente, se aprovada a ideia,
poder-se-á estabelecer parcerias
com: 1) Confraria ibérica da
Castanha; 2) Associação Portuguesa
da Castanha; 3) Universidade da
Beira Interior (Departamento de
Química); 4) Universidade de
Coimbra
(Departamento
de
Biologia); 5) Indústrias Alimentares
Gelgurte, Lda – Guarda; 6) Quinta
Pedagógica da Maunça – Guarda.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Além do exposto, incentiva-se a criação de embalagens para venda de castanhas e outros
derivados. 1) Castanhas para assar – as instruções que acompanham as embalagens contêm os
tempos de exposição ao calor, tendo em conta o tipo de castanha, o seu porte médio e a
capacidade térmica mássica do seu tecido interior; 2) Castanhas para cozer - as instruções que
acompanham as embalagens contêm os tempos de cozedura otimizados e a indicação do
aproveitamento da água da cozedura; 3) Sacos com cascas de castanhas devidamente higienizadas
e esterilizadas – recomendadas para pessoas com hipertensão arterial; 4) Sacos com folhas de
castanheiro devidamente higienizadas e esterilizadas para chás e infusões - as instruções que
acompanham as embalagens contêm as indicações terapêuticas. De notar que as castanhas não
devem ser consumidas cruas - essa informação surge sob a forma de alerta nos produtos.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto constitui uma oportunidade única de os alunos aprenderem a desenvolver trabalho
cientíﬁco, na sua escola, com duas das suas professoras. Promove, também, o contacto direto com
entidades cientíﬁcas e culturais, o que permite o crescimento dos alunos enquanto cidadãos
cientiﬁcamente cultos e ativos. Além disso, o grupo de trabalho leva a cabo, no seu Agrupamento
de Escolas, uma Oﬁcina sobre vantagens do consumo da castanha e seus derivados. Os alunos do
1º ciclo do ensino básico participam num conjunto de atividades promovidas pelo grupo de
trabalho sobre a utilização da castanha na alimentação.
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NÃO ESTÁS A VER? VAI UMA MÃOZINHA?
JOGOS MATEMÁTICOS, FOTOGRAMETRIA E IMPRESSÃO 3D
ESCOLA SECUNDÁRIA AMATO LUSITANO
CASTELO BRANCO
PROFESSOR COORDENADOR
Helena Pinho

1 TURMA PARTICIPANTE
3 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Tendo em consideração o tema, optamos por realizar uma investigação sobre a inﬂuência da
Matemática, em particular de alguns jogos matemáticos, na vida do ser humano nas várias
dimensões que estes podem abranger: lúdica, cientíﬁca, cultural, histórica, antropológica.
Aprofundamos estudos existentes sobre jogos matemáticos gravados na pedra nos concelhos do
Fundão, de Idanha-a-Nova e de Penamacor, pretendendo, assim, contribuir para enriquecer o
conhecimento cientíﬁco neste domínio. Além disso, partilhamos o conhecimento que obtivemos e
as experiências vividas com o público em geral e, sobretudo, com as pessoas invisuais. Esta é
também uma forma de sensibilizar a população em geral para a importância da inclusão das
pessoas com necessidades especiais na nossa sociedade. Por outro lado, este projeto implica a
intervenção da tecnologia para a recolha de dados e a elaboração das réplicas em 3D, ilustrando a
necessidade de interação entre as várias áreas do conhecimento.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Rui Duarte, José Santos,
José Ferreira, Vítor Ângelo

Associação dos Cegos e Amblíopes de
Portugal (ACAPO), Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, Centro Cultural Raiano,
Centro de Recursos TIC para a Educação
Especial (CRTIC) de Castelo Branco,
Universidade do Porto.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Realizamos um trabalho de investigação cientíﬁca sobre o objeto em estudo. Recebemos formação
por parte de um investigador na área da fotogrametria (técnica que utiliza os princípios da
visualização estereoscópica). Deslocamo-nos às zonas onde se encontram os jogos sinalizados
gravados na pedra, que fotografamos segundo as técnicas utilizadas na fotogrametria. Através da
aplicação de tecnologias informáticas e de algoritmos matemáticos, elaboramos modelos
tridimensionais que permitiram produzir, com a ajuda de uma impressora 3D, réplicas a três
dimensões dos jogos matemáticos estudados mais sugestivos. Elaboramos uma exposição
sensorial sobre jogos matemáticos gravados na pedra existentes na região selecionada, onde
constam as réplicas, assim como tabuleiros de jogos em formato adequado à sua utilização direta.
Contamos também com a colaboração de um tradutor que elaborou a legendagem das peças e a
apresentação das instruções dos jogos matemáticos em causa.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Através da realização deste projeto, as alunas envolvidas interiorizaram a relevância da
Matemática, em particular dos jogos matemáticos, nas várias dimensões da vida do ser humano.
Por outro lado, o processo de investigação que o projeto implicou permitiu-lhes contactar com os
princípios e as etapas que um trabalho investigativo, assim como perceber que as mais variadas
áreas do conhecimento cientíﬁco e tecnológico constituem uma mais-valia e se interligam e
entreajudam aos mais diversos níveis de modo a atingir os objetivos predeﬁnidos. Por outro lado,
realizaram um trabalho que envolveu uma (auto) sensibilização para a problemática da inclusão e
de formas possíveis de dar resposta às necessidades das pessoas, neste caso invisuais.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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SMARTBELT - EMBRACE NEW SENSES
ESCOLA SECUNDÁRIA AVELAR BROTERO
COIMBRA

PROFESSOR COORDENADOR
Paulo Gomes

3 TURMAS PARTICIPANTES
6 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
São objetivos deste projeto: Desenvolver um protótipo
funcional de um cinto para pessoas com limitações;
Integrar diferentes tecnologias, suportadas em
componentes eletrónicos e na sua programação;
Mobilizar diferentes áreas do saber orientadas para a sua
aplicação prática; Promover o interesse e a
aprendizagem pelas CTEM - Ciências, Tecnologias,
Engenharia e Matemática.
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PARCERIA

PROFESSORES COLABORADORES
Clara Marto, João Sá,
Paulo Gomes

O Clube PRODE tem parcerias estabelecidas
com o Clube de Robótica da Universidade de
Coimbra (UC) e com o Departamento de
Engenharia Informática (DEI) da mesma
Universidade. Dando continuidade às relações
estabelecidas, inclusive no projeto smartvest,
pretende-se alargar essa colaboração à
participação no projeto smartbelt, tanto na
conceção de hardware, com o Clube de
Robótica da UC, com o Departamento de
Engenharia Eletrotécnica e com o DEI.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O trabalho é coordenado por dois professores no âmbito do Clube PRODE - Clube de
Programação, Robótica e Design da Escola Secundária de Avelar Brotero. Foram
envolvidos os alunos que manifestaram interesse no projeto através do clube, bem
como os alunos que demonstraram vontade e capacidade de trabalho em contexto
curricular no âmbito dos cursos que frequentam. Como produto resultante pretendeu-se
obter um cinto que, de forma autónoma, com baterias e sensores integrados dispõe das
funcionalidades descritas.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Numa época em que se tornou evidente, a nível internacional, a necessidade de investir no ensino
da programação de computadores, torna-se premente promover o desenvolvimento do
pensamento computacional e o interesse por uma aprendizagem orientada para a resolução de
problemas, integrados no contexto das CTEM - Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática.
Este projeto, desenvolvido maioritariamente por alunos e professores no âmbito do Clube PRODE,
tem também uma ligação próxima com turmas dos cursos proﬁssionais e cursos cientíﬁcohumanísticos da escola. Permite, assim, estimular o gosto pela investigação e pela aprendizagem
das ciências e tecnologias, com particular ênfase na programação de computadores, robótica,
eletrónica, física e matemática, estabelecendo, ao mesmo tempo, uma ligação com o curso
proﬁssional de design de moda com vista à criação deste complemento de vestuário onde estão
integrados os sensores e equipamentos necessários.
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ALHEIRA DE CHANFANA
ESCOLA SECUNDÁRIA DOM DUARTE
COIMBRA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Gonçalo Dias

18 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A criação tem por objetivo o aumento de valor para os consumidores de chanfana. O produto ﬁnal
"Alheira de Chanfana" pode ser comido “cru”, “assado”, “cozido” ou “grelhado”. Com esta recriação,
experimentar o “sabor” da chanfana torna-se mais simples. O público-alvo é maioritariamente
adultos, em consumo doméstico ou restaurantes. Atendendo às suas matérias-primas não é
adequado para intolerantes ao glúten. A ideia de futuro é a da formulação do produto com
inclusão de uma versão para este tipo de pessoas. A publicidade é feita por uma página na
internet, redes sociais (facebook, etc.), panﬂetos (distribuídos em locais de compra do produto) e
pelo vídeo promocional. O produto chega ao cliente pela sua distribuição no retalho
(hipermercados), em feiras típicas (que têm por base os produtos regionais e locais, como a feira
medieval de Mirando do Corvo), lojas gourmet (como produto de produção local).
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Tânia Pereira, Francisco Figueira,
José Torres Pereira, João Mesquita

ALS (ControlVet), realização das análises
microbiológicas do produto, Junta de
Freguesia de Semide e Rio de Vide, no apoio
burocrático do registo da patente. Escola
Secundária de D. Duarte (Agrupamento de
Escolas Coimbra Oeste), no apoio técnico/
ﬁnanceiro, através das ajudas de custo
das análises microbiológicas
e apoio por
parte dos técnicos especializados no
desenvolvimento e melhoramento do produto
ﬁnal.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O produto é feito marinando, durante alguns dias, a carne de cabra com ingredientes típicos (alho,
colorau e sal) e vinho da região (Foz de Arouce). Depois, a carne é assada em forno típico de lenha,
utilizando madeiras nobres como o carvalho e o sobreiro. A carne é desﬁada, quando fria e
misturada com o pão de água de Semide (com glúten) e o molho da assadura da própria chanfana.
Com base na tripa de porco seca é feito o enchimento com o preparado anterior, que depois de
passar por um escaldão (água quente) é colocada no fumeiro. Passa por exposição ao fumo durante
3 a 4 dias, de forma a reduzir a atividade da água (aw) e o seu teor de humidade. Após este
processo de fumagem está pronta para ser embalada em vácuo e devidamente acondicionada em
ambiente refrigerado. Deve ser consumida no período entre 1 a 2 meses. É ainda colocado o
respetivo rótulo com as menções obrigatórias.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A relevância pedagógica incide no facto de haver grande interdisciplinaridade na criação do
produto, aliando técnicas de cozinha/pastelaria às da higiene e segurança alimentar necessárias à
criação de um produto desta natureza. Para além disso, estas ideias/abertura à criatividade/
inovação formam alunos cada vez mais preparados para o contexto real de trabalho e para que
também eles possam contribuir para enriquecer as populações e os meios onde se encontram
inseridos. Assim, a criação de "microempresas" e "startups" como forma de emprego, por parte dos
alunos, é uma mais-valia para o seu futuro proﬁssional e ainda para que se ﬁxem em locais menos
habitados, contribuindo para a sua dinamização e criação de cadeias de valor.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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CALCARIUMRENOVATION - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE
BIOMINERALIZAÇÃO COM RECURSO A HORMONAS DE CRESCIMENTO
ESCOLA SECUNDÁRIA DONA MARIA II
BRAGA
PROFESSOR COORDENADOR
Francisco Antunes

6 TURMAS PARTICIPANTES
54 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Como no nosso país existe um grande património de
monumentos compostos por rochas calcárias, que estão
daniﬁcados pelos efeitos da corrosão provocados pelas
chuvas ácidas, surgiu a ideia de tentar regenerar a rocha
calcária através da acumulação de ﬁlmes de calcário
sobre essas mesmas rochas e desta forma recuperarmos
o património nacional. Para tal efeito recorre-se à
obtenção de bioﬁlmes de carbonato de cálcio através do
processo de biomineralização, de forma mais rápida por
indução de hormonas de multiplicação.
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PARCERIAS
Universidade do Minho, Casa da
Ciência de Braga.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Usando como material de suporte o calcário utilizado nos monumentos da região sul e
litoral centro, como por exemplo, o Mosteiro da Batalha, e visto que as chuvas ácidas,
principalmente em zonas urbanas induzem a corrosão acelerada deste tipo de rochas,
são utilizadas amostras de rochas com dimensões de 0,5 cm x 1 cm x1cm, que
representam as condições ótimas (relação superfície/volume) para biomineralização de
carbonato de cálcio por parte das bactérias. As amostras de calcário são esterilizadas
durante 1h a 100ºC numa autoclave. Os testes de biomineralização são conduzidos sob
um meio líquido constantemente agitado e com condições estacionárias, as amostras de
calcário são colocadas no seio do meio de cultura contido num matraz com agitação
induzida por um pequeno íman, repetindo este processo de forma sucessiva 4 vezes com
intervalos de 24h. O microorganismo usado é a M.xanthus (estirpe número 422
fornecida pela Universidade do Minho).

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto está relacionado com o processo de mitose
relativo ao estudo e importância das hormonas e ao
estudo de calcários de origem biológica presentes no
programa da geologia do 11º ano de escolaridade.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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SALICORNIA - "O SAL VERDE" COM VIDA
ESCOLA SECUNDÁRIA DOM SANCHO II
ELVAS

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Maria José Correia

29 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O projeto aposta em práticas inovadoras de produção agrícola com recurso à ciência para diminuir
os custos de produção. O cultivo em condições controladas garante a segurança alimentar e
protege a planta de variações dos fatores abióticos e de outros que podem prejudicar a qualidade
ﬁnal. O objetivo é produzir salicórnia em cultura hidropónica, aferindo a solução de cultivo mais
adequada às necessidades da planta; conhecer as caraterísticas da salicórnia e o seu potencial
económico e comercial; rastrear problemas de saúde existentes na população relacionados com o
consumo excessivo de sal; promover a divulgação e utilização de receitas tradicionais alentejanas
utilizando a salicórnia em detrimento do sal; promover nos alunos o desenvolvimento de uma
literacia cientíﬁca e de competências para futura integração no mundo laboral; sensibilizar a
comunidade para a necessidade de práticas de vida saudáveis, ao nível alimentar, sem, contudo,
alterar os seus sabores de eleição.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Fátima Pinto, Paula Grilo,
Carlos Grilo, Rute Rodrigues,
Ilda Badalo, Carina Pina,
João Paulo Magro,
Fernando Monteiro

Instituto Politécnico de Portalegre Escola Superior Agrária de Elvas;
Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejo; Câmara Municipal de
Elvas; Escola de Hotelaria e Turismo
de
Portalegre;
Meios
de
comunicação social.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Elaboração de um desenho experimental com vista à aferição da melhor solução hidropónica e das
condições abióticas mais adequadas ao cultivo da salicórnia; construção da estufa de hidroponia;
pesquisa das propriedades da salicórnia, das condições necessárias ao seu desenvolvimento e do
seu interesse económico e comercial; realização de um workshop sobre as potencialidades da
salicórnia; produção da salicórnia em diferentes soluções hidropónicas, com o devido controlo de
variáveis; realização de rastreios à população; seminário de sensibilização à população a
necessidade de redução da utilização de sal; de construção de um livro de receitas tradicionais com
utilização de salicórnia. Produtos: salicórnia fresca e seca, livro de receitas, mostra de receitas
tradicionais elaboradas com salicórnia; cartazes de divulgação do projeto; ﬁlme de divulgação do
desenvolvimento do projeto.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O paradigma educacional está atualmente direcionado para um ensino das ciências abrangente em
que os conteúdos são abordados de forma holística e multidisciplinar. As propostas mais
adequadas para um ensino de Ciências coerente com tal posicionamento devem favorecer uma
aprendizagem comprometida com as dimensões sociais, políticas e económicas que permeiam as
relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Trata-se de orientar o ensino de Ciências para uma
reﬂexão mais crítica acerca dos processos de produção do conhecimento cientíﬁco-tecnológico e
das suas implicações na sociedade e na qualidade de vida de cada cidadão. Assim, no
desenvolvimento do projeto são privilegiadas as atividades centradas no aluno que contribuem
para uma melhor compreensão de como o conhecimento cientíﬁco é gerado, validado e
disseminado bem como dos valores e questões éticas que comporta. Os alunos tomam decisões e
resolvem problemas face aos resultados obtidos e aos objetivos delineados.
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EESTOP
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBERGARIA-A-VELHA

PROFESSOR COORDENADOR
Filipe Tavares

2 TURMAS PARTICIPANTES
33 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Este projeto pretende difundir pela comunidade em geral e escolar em particular a importância da
aplicabilidade das energias renováveis e as suas transformações. Permitir o conhecimento
cientíﬁco e a participação de cada indivíduo na geração de energia e desenvolvimento de
tecnologias ao serviço destas comunidades, potenciando a ciência e a tecnologia neste desaﬁo
mundial, que é a criação de um amanhã melhor e mais limpo. Os alunos integram uma equipa
multidisciplinar onde o trabalho de grupo e o desenvolvimento de espírito crítico e empreendedor
sobressaem. Assim, e de forma integradora, este grupo heterogéneo desenvolve o conhecimento
e adquire as aprendizagens, num interrelacionamento de diversas vivências, múltiplas
experiências, talentos e mestrias.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Acácio Santos, Manuela Almeida,
Fátima Campos, João Henriques,
Carlos Rainho, Dulce Costa

A bolsa de parcerias foi pensada
no envolvimento e no serviço
de empresas e empreendedores:
AEAAV, Câmara Municipal de
Albergaria-a-Velha e Equitrónica.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Procedimentos : -recolha de informação; -análise e consulta das propostas explanadas pelas
empresas das várias áreas. -elaboração do esboço do projeto; -cálculos necessários à elaboração do
projeto (energético, luminotécnico, forças exercidas); -produção do design (3D) do projeto; avaliação de fornecedores de produto/materiais e serviços necessários aos projeto; -seleção e
aquisição de produtos/materiais e serviços relevantes para a construção do projeto; -receção e
armazenamento de materiais pedidos; -elaboração de documentos técnicos do projeto (manual em
diversas linguagens) com as devidas ações corretivas e ações preventivas; controlo de registos
técnicos e da qualidade, incluindo registos em suporte eletrónico; -construção do projeto;
-procedimento de ensaio; -procedimento de calibração e ajustes; -controlo de equipamentos;
-procedimento de manutenção.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Formação social e pessoal: permite aos estudantes desenvolverem-se como seres sociais, através
do espirito crítico, interiorizando valores éticos/morais e cívicos. Esta área é transversal a todas as
outras, uma vez que permite aos alunos tornarem-se cidadãos conscientes e solidários, capazes de
resolver os problemas da vida futura. Expressão/comunicação: origina o entendimento, por parte
dos alunos, no domínio das diversas formas de linguagem, progredindo na linguagem oral, com
abordagem à leitura, escrita e matemática. Conhecimento do mundo e ciências: Nesta área são
exploradas as ciências e a geograﬁa, a história, a meteorologia, a física, a química, a economia, a
política, a linguística, etc., através da observação, de experiências e contacto com materiais e
equipamentos diversos. O objetivo primordial, além da aquisição das aprendizagens, é estimular a
curiosidade e o apetite dos alunos em saber e aprender. Os docentes: as suas ações como
mediadores e orientadores do projeto.
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SMART CHAIR POSTURE DETECTION
ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMARANTE

PROFESSOR COORDENADOR
Carla Barbosa

2 TURMAS PARTICIPANTES
6 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O exercício regular é uma parte necessária dos processos ﬁsiológicos e, portanto, uma
necessidade essencial para um corpo saudável. Doenças físicas são muitas vezes desencadeadas
por longos períodos de posturas sentadas e por um estilo de vida sedentário. A manutenção de
posturas inadequadas pode ocasionar transformações posturais permanentes, sendo, as
patologias da coluna vertebral um importante fator responsável pelo afastamento do trabalho.
Por tudo isto, o objetivo principal deste projeto visa o treino de uma postura sentada correta
através da integração de sensores incorporados numa cadeira, que permitem medir/quantiﬁcar o
comportamento sentado de diferentes pessoas. O sistema agrega sensores inteligentes para a
“medição” da postura, bem como a comunicação e envio dos valores dos sensores, para uma matriz
de led’s. O utilizador é informado através de um aviso sonoro se ocorrer alguma incorreção na
postura, e posteriormente notiﬁcado para a corrigir.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Edgar Lamas

Instituto Empresarial do Tâmega
(IET); AEA- Associação Empresarial
de Amarante; Câmara Municipal de
Amarante; Arlindo Santos-ESACT,
Instituto Politécnico de Bragança.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Inicialmente, fez-se um estudo sobre os problemas ergonómicos e ﬁsiológicos da adoção de uma
postura sentada incorreta. Numa segunda fase, identiﬁcou-se as regras que determinam uma
correta posição sentada, e que são determinantes para dimensionar o sistema, como por exemplo a
análise e escolha do material: sensores, microcontrolador e dispositivo de comunicação. O sistema
incorpora sensores de pressão, que enviam informação para detetar a postura do utilizador, e, com
base nas várias interações/histórico do utilizador, é possível conhecer a forma como ele se deve
comportar, indicando a postura correta. Os valores obtidos pelos sensores são enviados para o
microcontrolador para análise e posterior apresentação numa matriz de led´s. Este projeto
abrange, para além da cadeira instrumentada, a elaboração de pósteres e vídeos que são aﬁxados/
exibidos em ações de sensibilização junto da comunidade escolar para o ensino e adoção de uma
postura correta.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
A sensibilização dos alunos e da comunidade educativa para uma postura correta é essencial, pois
são poucas as pessoas que têm conhecimento de que certas dores nas costas, na cervical e nas
articulações resultam de uma má postura sentada. Com este projeto pretendemos educar para
uma postura correta, dinamizando palestras com o recurso à cadeira construída para assim prevenir
futuras lesões. Outro motivo que justiﬁca o desenvolvimento deste projeto é a importância de
sensibilizar e estimular o gosto pela ciência, para além de permitir aprofundar conhecimentos ao
contactar com outras organizações exteriores à escola que atuem nesta área.
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AROUCA GEOPARK - GASTRONOMIA GEOFOOD!
ESCOLA SECUNDÁRIA DE AROUCA

PROFESSOR COORDENADOR

8 TURMAS PARTICIPANTES

Filipe Gama

134 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
TReconhecendo os benefícios tangíveis que o uso de recursos biológicos podem trazer ao nosso
quotidiano, é cada vez mais necessário informar, promover e consciencializar os cidadãos que uma
dieta sustentável signiﬁca equilibrar a saúde, a preservação da biodiversidade, do meio ambiente e
do clima, o comércio justo, os alimentos locais e sazonais, o conhecimento e a herança cultural, a
acessibilidade, a segurança alimentar e inovação bioeconómica. (Pinto, Ana Helena. 2015) Ao
aumentar o conhecimento sobre a origem dos produtos, valoriza-se o canal de produçãotransformação-distribuição-consumo. Um arquivo etnográﬁco audiovisual da gastronomia regional
e um laboratório gastronómico de interpretação contemporânea na preparação e confeção de
alimentos, assim como a produção de novos destilados baseados em produtos locais, assume-se
como uma resposta ao desaﬁo de contribuir para um mundo melhor.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Clara Almeida, Cristina Folgado,
Dália Almeida, Grázia Santiago,
Jorge Rocha , Manuel Mendes,
Nelson Silva

Este projeto pretende estabelecer diálogos
entre os produtores, consumidores, clientes,
turistas e demais agentes locais, destacando-se
os apoios da Câmara Municipal de Arouca, e
Arouca Geopark, através do projeto GeoFOOD;
a
ADRIMAG,
através
do
projeto
de
implementação da Carta Europeia de Turismo
Sustentável; a Associação Florestal EDV, através
do projeto Arouca Agrícola; a Pinguça, através
da cedência de instalações, equipamento e
material para a produção de novos produtos;
várias IPSS locais.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O projeto pretendeu implementar o conceito “Geofood” através de um levantamento, registo e
divulgação dos produtos locais, promovendo o seu consumo pelos residentes, assim como pelas
unidades de restauração, contribuindo de forma signiﬁcativa para o fomento do comércio local,
diminuindo a pegada ecológica, combatendo a economia informal. Pretendeu também fazer um
levantamento e registo audiovisual da riqueza cultural e gastronómica do território Arouca
Geopark, promovendo a sua partilha através de showcookings (pratos e bebidas) realizados pelas
gerações mais velhas, para os alunos dos cursos de restauração. Por sua vez, estes reproduziramnos e reinventaram-nos. Propusemo-nos, ainda, aproveitar as instalações da destilaria Pinguça para
fomentar a criação de novas bebidas destiladas. Este projeto promoveu todo o território através da
criação de circuitos que divulgaram os produtos e produtores, que ﬁcaram registados e disponíveis
em formato digital.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Tendo por base o conceito de Turismo Sustentável, inserido no Plano Anual de Atividades do
Agrupamento, este projeto conseguiu ter uma abrangência signiﬁcativa no contexto formativo dos
cursos proﬁssionais. Aos alunos de restauração, este projeto possibilitou a aquisição de
conhecimentos da gastronomia tradicional e local, potenciando a criatividade para a inovação. Aos
de multimédia, este projeto foi enriquecedor pela execução do registo audiovisual fora do
contexto escolar. Os alunos do curso de Turismo tiveram a oportunidade de desenvolver as
competências inerentes ao curso em contexto prático, criando novas rotas e materiais turísticos.
Aos de Saúde coube a tarefa de análise nutricional e de características de promoção/implicações de
saúde do levantamento dos produtos selecionados e criados. Todos eles tiveram a oportunidade de
formação/tomada de consciência sobre as questões da sustentabilidade e a sua ligação ao turismo,
território e saúde.
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GLUPTUS
ESCOLA SECUNDÁRIA DE AROUCA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Maria Graziela Amaro

10 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Este trabalho tem como principal objetivo estudar o
potencial de aproveitamento das cascas de Eucalipto
como fontes de taninos, com o intuito de produzir
adesivos, para a colagem de madeira/ aglomerados de
madeira. Primeiramente é feita uma revisão
bibliográﬁca. Seguidamente, um trabalho laboratorial
que inclui a extração dos taninos das cascas de eucalipto,
a produção da cola com os taninos extraídos e testes à
cola produzida. O estabelecimento de parcerias e a
divulgação dos resultados à comunidade são também
partes integrantes deste trabalho.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES
Joana Raposo, Marília Garcia
PARCERIAS
O grupo de trabalho pretende estabelecer três parcerias: com
uma instituição de ensino superior, para poder validar
cientiﬁcamente os resultados obtidos; com empresas locais,
para o fornecimento de alguns materiais necessários à
consecução do projeto; com uma grande empresa de
produção de cola, para conhecimento dos processos
empresariais ligados à produção, distribuição deste tipo de
produto.
PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O produto ﬁnal deste trabalho é a produção de um adesivo
para colar madeiras, que resulta da extração em laboratório
dos taninos das cascas de eucalipto.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto permite aos intervenientes participarem
ativamente numa experiência transversal a várias áreas do
conhecimento
(Física,
Química,
Biologia,
Economia,
Engenharias e Informática). Recorre a uma metodologia de
investigação, com aplicação de conceitos teóricos num
contexto real e local, que também permite um trabalho
colaborativo entre alunos, professores, engenheiros,
empresários e docentes do ensino superior.
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LÁDANO PARA PROTEGER E CUIDAR
ESCOLA SECUNDÁRIA DO FUNDÃO

PROFESSOR COORDENADOR
Maria João Baptista

2 TURMAS PARTICIPANTES
14 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A região do Fundão, situada na Serra da Gardunha, possui uma vasta área ﬂorestal, sendo este um
importante recurso económico para o concelho, dinamizando não só a produção de madeira
(pinheiro, castanheiro, cerejeira, carvalho, freixo…) como a sua transformação. Nos últimos anos,
em consequência dos incêndios que devastaram grande parte da área ﬂorestal, tem-se veriﬁcado
uma maior aposta na prevenção através da limpeza de matas. No entanto, muitas vezes, o produto
dos cortes é deixado nas ﬂorestas, por não ser rentável a sua remoção, contribuindo, de igual
modo, para o risco de incêndio. A Esteva (Cistus ladanifer L.) é uma das espécies da região,
encontrando-se descritas algumas aplicações, inclusive na indústria farmacêutica, que não são
exploradas localmente. Com este projeto pretendemos extrair da Esteva, com recurso à ciência e à
tecnologia, um composto usado na indústria dos perfumes, o ládano, e aplicá-lo no processo de
conservação de madeiras produzidas na região.

14ª EDIÇÃO
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5º ESCALÃO

PARCERIAS
PROFESSORES COLABORADORES
Maria de Lurdes Barreiros,
Fátima Corredoura, Paula Baptista

Câmara Municipal do Fundão Transporte de alunos e professores. IPB Acompanhamento cientíﬁco e testagem
de propriedades antifúngicas. Silaca
(Fundão) - Interessado nos extratos
obtidos. M. Fernandes Martins - Corte de
madeiras e interessado no tratamento
natural de madeiras. Associação Pinus
Verde - Produtos da limpeza de matas.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Obtenção de Esteva (Cistus ladanifer L.), planta comum na região, mas pouco explorada, junto das
associações que realizam a limpeza das ﬂorestas da região; extração de ládano/ goma, utilizando as
folhas, e do concreto, utilizando a planta na totalidade; obtenção do resinoide a partir da goma e
do absoluto a partir do concreto, aplicando diversas técnicas separativas; preparação da madeira
(pinheiro, freixo, carvalho) e testagem das propriedades antifúngicas e de resistência à
deterioração, antes e após a aplicação dos extratos obtidos; divulgação do projeto no Jornal
escolar, na rádio RCB; apresentação dos resultados no dia do agrupamento à comunidade
educativa e a industriais de preparação e transformação da madeira.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto constitui uma oportunidade de os alunos realizarem um trabalho de investigação
envolvendo a aplicação de metodologias usadas em diversas ciências, mobilizando conhecimentos
já adquiridos e realizar novas aprendizagens especíﬁcas de diversas áreas curriculares, bem como
no domínio do empreendedorismo que lhes permitirão a resolução de novos problemas; reforça as
ligações do agrupamento com o tecido económico/empresarial da região - empresas do setor de
transformação de madeiras, contribuindo para o desenvolvimento local e regional, na resposta a
necessidades globais; cria dinâmicas de trabalho colaborativo internas (interdisciplinaridade –
Biologia e Geologia e Física e Química A, mas também com projetos/clubes) e com a comunidade
em que a escola se insere (redes de cooperação com parceiros); permite adequar a oferta formativa
de alunos e professores à evolução das necessidades sociais e da economia; aproveita a inovação
dos suportes tecnológicos, no desenvolvimento local.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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REGAPLA - RECICLAGEM DE GARRAFAS DE PLÁSTICO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOULÉ

PROFESSOR COORDENADOR
Arlindo Martins

2 TURMAS PARTICIPANTES
7 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Todos os dias cerca de 400 garrafas de água de 1,5l/0,33l são deitadas fora na Escola Secundária
de Loulé. Considerando o peso médio de 25g por garrafa de 1,5L e o peso médio de 10,5g por
garrafa de 0,33L (fonte: PLASTIVAL, Indústria Transformadora Nacional), podemos constatar que,
apenas em garrafas de plástico, por dia, são gerados cerca de 70 Kg de lixo de plástico!
Pretendemos demonstrar que é possível e viável transformar o lixo de plástico em coisas úteis,
permitindo a uma qualquer instituição rentabilizar o seu lixo de plástico, ao enviá-lo para uma
empresa de transformação, que faz o tratamento e devolve uma percentagem do plástico obtido
em ﬁlamento de impressora 3D ou em objetos pré acordados. Numa primeira fase, o objetivo é
construir uma trituradora que permita fragmentar os vários tipos de plástico e numa segunda fase
construir uma extrusora que permita a produção do ﬁlamento a partir dos fragmentos obtidos.

14ª EDIÇÃO

PRÉMIO FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

5º ESCALÃO

PARCERIAS
Agrupamento de escolas e Câmara
Municipal de Loulé. Na Escola
Secundária de Loulé existem as
áreas de Mecânica, Eletrónica,
Informática e Robótica que irão
trabalhar em conjunto para o
desenvolvimento deste projeto.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Calendarização: ano de 2017 - janeiro a fevereiro: pesquisa e investigação do
melhor processo de fragmentação de plástico; março: protótipo da fragmentadora
de plástico; maio: testes e aﬁnações da fragmentadora; junho: produção dos
fragmentos dos diversos plásticos; setembro a novembro: pesquisa e investigação
do melhor processo de extrusão de plástico; dezembro: protótipo da extrusora de
plástico. Ano de 2018 - janeiro: testes e aﬁnações da extrusora; março: produção de
ﬁlamentos para impressora 3D a partir do lixo de plástico da Escola Secundária de
Loulé (ESL); abril a junho: dimensionamento do sistema e modelo de negócios,
design e logótipo, análise dos sistemas de incentivos de apoio a empresas e
constituição de uma empresa; julho: início da atividade com os diversos
agrupamentos de escolas e a Câmara Municipal de Loulé.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Relevância Pedagógica Pedagogicamente, o projeto tem relevância a nível das
novas tecnologias e proteção do meio ambiente. A ciência e a tecnologia
envolvidas são áreas fundamentais na execução deste projeto. Ao nível de
constituição de empresas, modelo de negócios e empreendedorismo, este projeto
tem uma importância muito grande para os alunos que participarem. A utilização
do ﬁlamento produzido numa impressora 3D é aplicável em disciplinas de artes,
eletrónica, robótica, mecânica e informática.

CIÊNCIA NA ESCOLA
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TURISMO NA SERTÃ, A IGREJA MATRIZ EM 360 GRAUS
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERTÃ

PROFESSOR COORDENADOR
Sónia Teixeira

1 TURMA PARTICIPANTE
2 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Promover a inovação e criatividade. Estudar e divulgar o
património local. Oferecer um produto cultural original.
Criar um instrumento diferenciador face ao mercado
turístico potenciador e motor de competitividade.
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5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Teresa Fernandes, Pedro Coelho,
Carlos Renato, Ilda Bicacro,
Fernanda Paiva, Maria do Céu Silva,
Jorge Correia

Este
projeto
apresenta
elevado potencial, atendendo
a que terá grande impacto
social e constitui-se como uma
parceria entre o Agrupamento
de Escolas de Sertã, o Turismo
e o Município, passando ainda
pelas entidades religiosas.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O produto ﬁnal tem o seu espaço de inovação ao ser inserido na página
do turismo, preenchendo uma lacuna veriﬁcada até ao momento. Sendo
a Igreja Matriz da Sertã o monumento mais visitado, quer por turistas
nacionais, quer internacionais, o resultado do projeto tem grande
impacto. Para a sua execução, os alunos, em primeiro lugar, ﬁlmam com
uma câmara 3D o edifício, em seguida procedem à criação de um guia
(personagem de S. Pedro em 3D) que faz a locução da visita, destacando
a relevância histórica do monumento.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto apresenta grande relevância pedagógica, atendendo a que
é uma oportunidade de desenvolver um trabalho multidisciplinar,
envolvendo áreas curriculares diversiﬁcadas, desde a língua e cultura
portuguesa e a história local e o património, passando pelas artes e
tecnologias de informação e comunicação, incluindo ainda as línguas
estrangeiras, inglês e francês.
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O GEOTURISMO NAS “BURACAS” DO CASMILO
ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA
CONDEIXA-A-NOVA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Maria do Carmo Barros

24 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Sabendo do interesse manifestado por empresas associadas ao lazer e às atividades radicais, na
área da "Buracas", o propósito deste projeto visa, por um lado, incentivar os alunos a tomarem
conhecimento sobre a riqueza do património natural do concelho e, por outro lado, capacitá-los
com argumentos, com fundamentação cientíﬁca, ligados à importância da preservação desse
mesmo património. Tendo por base o respeito pela natureza e a utilização que o Homem faz dos
recursos naturais, estes alunos vão, de uma forma crítica, sensibilizar as autoridades locais e a
população local para a magniﬁcência das formações que surgem na região do Casmilo. Assim, os
objetivos que nos propomos atingir com este projeto são: criar ligações entre os alunos e o meio
que os rodeia e dar a conhecer à população local a importância do património geológico. Estes
objetivos serão atingidos com a realização de práticas com recurso a aulas de campo e produção
de suportes informativos.

14ª EDIÇÃO
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5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES
Graça Gonçalves

PARCERIAS
Museu Monográﬁco de Conímbriga; Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova;
Associação Empresarial e Industrial de Condeixa-a-Nova; Agrupamento de
Escolas de Soure; Associação de pais; Associação de Defesa do Património
Cultural e Natural das Serras de Sicó.
PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Este projeto está dividido em várias fases diferentes. 1ª Reconhecimento, no
local, das estruturas e da sua envolvência; 2ª nova visita ao local para recolha
de materiais e amostras; 3ª tratamento do material e amostras recolhidas no
local (colaboração dos Departamentos de Botânica e da Terra da Universidade
de Coimbra); 4º organização da informação e material para realização de um
poster cientíﬁco e de uma brochura informativa para colocar nos locais de
estilo da vila de Condeixa. 5ª organização de uma sessão de encerramento da
atividade com a presença de elementos da comunidade local.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Aumentar o interesse pelo estudo de temas ligados à Natureza. Explorar
técnicas de pesquisa. Estimular o sentido de responsabilidade individual e de
grupo. Desenvolver a expressão escrita e oral. Criar competências que
permitam exercer uma cidadania crítica, construtiva e esclarecida, por forma,
a que sejam capazes de questionar e analisar as relações existentes entre
avanços cientíﬁcos, tecnológicos e o progresso social. Estimular o sentido de
cooperação/colaboração entre colegas da mesma e de outras escolas.
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BISAFE PORTUGAL
ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE DEUS
FARO

PROFESSOR COORDENADOR
Helena Barracosa

2 TURMAS PARTICIPANTES
4 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A investigação realizada permitiu lançar bases para, no presente ano letivo ampliar a base de
investigação e introduzir novos objetivos. BiSafe Portugal tem como objetivos: 1. Recolher dados
representativos a nível nacional, acerca do conhecimento da população e comportamentos
associados enquanto consumidores, comerciantes ou apanhadores de bivalves/mariscadores (ao
nível nacional). 2. Estabelecer contactos com escolas oriundas de regiões importantes em termos
de produção de bivalves com vista ao estabelecimento de parceiras.3.Desenvolver uma protótipo
de uma aplicação informática amigável para dispositivos móveis sobre as interdições de captura
para comercialização ou consumo válida em Portugal para todas as espécies objeto de análise por
parte do IPMA que possa ser utilizada num dispositivo móvel do tipo “smartphone”, ou seja, em
sistema ANDROID e Windows.
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PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Graça Gonçalves

Escolas de outras regiões
Portugal/Europa; Universidade
Algarve/Centro de Ciências
MAR; IPMA, Instituto Português
Mar e da Atmosfera; DECO.

de
do
do
do

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Análise sociológica de perceções e comportamentos dos consumidores, comerciantes ou
apanhadores de bivalves/mariscadores relativamente às biotoxinas. Campanha
publicitária informativa acerca das biotoxinas e dos perigos em termos de saúde pública
do seu consumo indevido. Protótipo de uma aplicação informática “amigável” para
dispositivos móveis (Android e Windows) que permite ao consumidor/apanhador ou
comerciante português decidir de forma informada e rápida sobre a captura, compra,
comércio ou consumo de bivalves num determinado dia e em qualquer área costeira de
Portugal.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto foi desenvolvido seguindo a metodologia de trabalho de projeto e a resolução
de problemas, conﬁgurando uma abordagem cientíﬁca baseada na formulação de
questões iniciais de investigação e na tentativa de as resolver. Por outro lado, a sua
abordagem é claramente prática e multidisciplinar mobilizando várias áreas curriculares
no seu desenvolvimento designadamente as ciências exatas e experimentais (estatística,
biologia e química), ciências humanas (investigação sociológica), informática, design
gráﬁco/comunicação. O projeto inclui, ainda, a uma vertente de desmultiplicação do
projeto com o estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais (escolas),
possibilitando lançar as bases para a sua internacionalização.
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BIOPLÁSTICOS E SUAS APLICAÇÕES
ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE BENJAMIM SALGADO
VILA NOVA DE FAMALICÃO

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

José Pereira

5 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Atualmente os plásticos derivados do petróleo são essenciais para a nossa vida quotidiana, sendo,
no entanto, muito poluentes, devido à sua constituição e ao seu elevado tempo de degradação. No
entanto, a sua substituição por bioplásticos solucionaria este problema, pois o material usado na
sua conceção reúne as vantagens de ter um baixo tempo de degradação, pois os seus polímeros
naturais podem ser facilmente destruídos por ação de bactérias ou enzimas, e um método de
produção relativamente simples. A partir de reagentes simples como a batata, o leite ou a
gelatina, vamos produzir bioplásticos com características e aplicações especíﬁcas, onde o tempo
de degradação e a pouco ou nula toxicidade dos mesmos se revelaram fatores de elevada
aplicabilidade.
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PARCERIAS
Departamento de Química da
Universidade do Minho; Empresas
da região.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
1º Pesquisa acerca de métodos de produção de
bioplásticos, reagentes e materiais necessários. 2º
Produção de diversos tipos de bioplásticos. 3º
Manipulação dos plásticos produzidos, utilizando, por
exemplo, a adição de determinadas substâncias, com
vista a aplicações especíﬁcas. 4º Teste dos biosplásticos
produzidos em diversão situações. 5º Conclusões.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este tipo de projeto representa uma oportunidade de
desenvolvimento de competências de investigação, de
trabalho em equipa, permitindo também uma visão mais
globalizante da Ciência. É desenvolvido nos alunos o
gosto
pelas
áreas
cientiﬁcas,
através
da
consciencialização para a importância do conhecimento
cientíﬁco, como forma de resolução de problemas
ambientais graves que afetam a nossa sociedade. É
também criada nos jovens uma consciência ambiental,
alertando-os para os perigos da poluição ambiental
causada pelo Ser Humano.
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E-CҮCLEBOX
ESCOLA SECUNDÁRIA PROFESSOR DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE
CINFÃES

PROFESSOR COORDENADOR
João Campos

2 TURMAS PARTICIPANTES
46 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
A e-cyclebox é um triciclo elétrico com pedais, com uma caixa incorporada apoiada sobre o eixo
traseiro, essa caixa tem no seu topo um painel fotovoltaico que alimenta uma bateria, essencial
para fazer funcionar o motor elétrico instalado na roda da frente. Com isto pretende-se criar um
produto de custo acessível destinado a entidades que pretendam dinamizar atividades/produtos,
ou pessoas que pretendam criar o seu próprio negócio. Este produto é amigo do ambiente, pois
utiliza energia solar para carregar uma bateria que alimenta o motor elétrico. Como exemplo da
sua aplicação pode-se referir alguns exemplos, livraria ambulante, entregas ao domicílio, fast-food,
marketing e publicidade, entre outros. Portanto, este projeto pretende produzir um produto
multifuncional, facilmente adaptável às necessidades do cliente, estimulado, assim, o
empreendedorismo ao fornecer ao mercado um produto de baixo custo de aquisição e
manutenção.
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PROFESSORES COLABORADORES
Rui Ribeiro, Paulo Sousa

PARCERIAS
Câmara Municipal de Cinfães; Junta de
Freguesia de Cinfães; Eletrocinfanense;
Serralharia Mota.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
O processo de desenvolvimento do produto pressupõe: Estudo da oferta
de produtos similares existentes no mercado. Design do Produto em
função da necessidade do cliente. Estudo dos constituintes do produto e
sua aquisição. Construção de protótipo. Teste do produto ﬁnal.
Introdução de eventuais melhorias. Apresentação à comunidade. Análise
ao feedback recebido. Estudo da possibilidade de publicitar e
comercializar o produto.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O desenvolvimento do projeto permite a todos os alunos intervenientes:
Estimular a criatividade, inovação e empreendedorismo, pois é
desenvolvido um produto inovador e de possível comercialização.
Aquisição e aplicação de conhecimentos adquiridos. Criar dinâmicas de
trabalho e de cooperação Conhecer as diversas etapas de um projeto
desde a sua idealização, conceção e comercialização. Dinamizar ações de
comunicação de forma a publicitar o projeto à comunidade escolar e
local. Estabelecer uma estratégia de marketing de produto.
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WATERDOCTOR
ESCOLA SECUNDÁRIA RAUL PROENÇA
CALDAS DA RAINHA

PROFESSOR COORDENADOR

1 TURMA PARTICIPANTE

Luís Fernandes

2 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
As crescentes exigências em termos ambientais obrigam a criar condições que assegurem o
equilíbrio dos ecossistemas, incluindo a qualidade físico-química e microbiológica dos meios
hídricos. A atual monitorização destes meios é baseada sobretudo em estações ﬁxas e
complementada com a recolha de amostras pontuais. O projeto WaterDoctor visa complementar
as metodologias atualmente em uso proporcionando estratégias de amostragem alternativas com
menores custos e com maior abrangência espacial. Como objetivos especíﬁcos do projeto
pretende-se: conceber uma plataforma móvel autónoma, robotizada para a monitorização e
observação de recursos hídricos; desenvolver um sistema de comunicações que permita a
transmissão e a obtenção de informação georreferenciada da plataforma; desenvolver um sistema
de informação que suporte a aquisição, a organização, o armazenamento, a análise e a publicação
de dados.
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5º ESCALÃO

PROFESSORES COLABORADORES

PARCERIAS

Sónia Rodrigues,
Maria de Lourdes Gomes,
Maria da Conceição Pereira,
Henrique Correia, Paulo Ribeiro,
Edgar Henriques

Ambisig (Ambiente e Sistemas de
Informação Geográﬁca, S.A.) SAR Soluções de Automação e Robótica,
Lda.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Etapa 1: investigação e recolha de informação; planiﬁcação e estruturação de etapas de trabalho;
aquisição de materiais. Etapa 2: conceção da plataforma móvel robotizada; testes de
funcionamento autónomo e determinação de velocidades de operação em modelos físicos;
desenvolvimento do sistema de comunicações; testes de aquisição de dados e de comunicação.
Etapa 3: desenvolvimento do modelo de dados para organização e armazenamento dos dados;
desenvolvimento e implementação de um sistema de informação que suporte a aquisição, a análise
e a publicação de dados. Este sistema permite também obter dados que possibilitam o controlo do
barco, nomeadamente os níveis de bateria e a sua localização. Como perspetivas futuras deste
projeto inclui-se a possibilidade de vir a integrar sensores que recolham informação sobre a
quantidade de oxigénio dissolvido, nitratos, nitritos e potencial de oxidação-redução. No entanto,
estes não fazem parte do projeto a concurso.
RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O desenvolvimento deste projeto enquadra-se na prova de aptidão proﬁssional do curso
proﬁssional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e visa demonstrar os saberes e
competências proﬁssionais adquiridos ao longo da formação. As várias etapas de desenvolvimento
deste projeto estão relacionadas com disciplinas do curso: Arquitetura de Computadores
(Plataforma autónoma robótica com recurso a um microcontrolador e sensores eletrónicos), Redes
de comunicação (Desenvolvimento do sistema de comunicações via rádio), Programação de
Sistemas Informáticos (Desenvolvimento do sistema de informação web para aquisição, análise e a
publicação de dados) e Físico-Química (Autonomia do barco e Recolha e Análise de parâmetros de
qualidade da água). A recolha de dados físico-químicos e microbiológicos da água tem por
ﬁnalidade alertar os alunos e toda a comunidade para a necessidade de manter o equilíbrio dos
ecossistemas existentes nos meios hídricos.
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BOARD 2 (TO) SCORE
ESCOLA SECUNDÁRIA SEOMARA DA COSTA PRIMO
AMADORA

PROFESSOR COORDENADOR
António Carvalho

5 TURMAS PARTICIPANTES
40 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
Em partidas e treinos de jogos com rede (ténis, voleibol, badminton, etc.), não é possível, muitas
vezes, registar e apresentar os resultados. Este projeto visa suprir esta carência, utilizando
tecnologias modernas: uma app para tablet, tendo este (board) a capacidade de replicar, via WiFi, a
imagem do marcador (score) num ecrã grande. Os desportos de rede têm características comuns
na evolução das pontuações. O ecrã principal da app é facilmente adaptado à modalidade
escolhida, para registo dos pontos e visualização dos resultados. Para os treinadores, esta app é
muito útil, uma vez que, para além de possibilitar o registo dos pontos, permite marcá-los pela
categoria técnica da sua obtenção (volei na rede, amorti, smash…) e obter as estatísticas
correspondentes. Os dados de uma partida não concluída ﬁcam gravados no tablet para serem
utilizadas quando esta for retomada. Queremos replicar o ecrã da app para um ecrã grande, para a
assistência o ver em tempo real.
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5º ESCALÃO
PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
João Afonso, Rui Raposo, José
Valente, Eugénia Domingues, Ana
Paula Albino, Ana Olga Cruz,
Diogo Félix, Paulo Santos,
José Lagoas, Rosa Mesquita

Utilizaremos a plataforma App Inventor, do
MIT, para o desenvolvimento da app.
Avaliaremos em que medida o nosso sistema é
bem recebido por clubes e associações
desportivas, a ﬁm de podermos contar com
eles, eventualmente a nível de federações,
para a celebração de protocolos que poderão
promover a melhoria gradual do produto e a
sua difusão. Contamos sempre com o sítio da
Direção Geral de Educação para alojar a app e
permitir a sua descarga livre para os
interessados.

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Investigação sobre as características dos principais desportos de rede e seleção dos que vão ser
incluídos na app. Deﬁnição das funções da app: conﬁguração inicial de uma partida (modalidade,
contendores, tipo de score, marcação simples dos pontos ou por categoria de obtenção, ...);
obtenção de estatísticas; gravação e relançamento de uma partida interrompida. Desenho das
wireframes dos ecrãs da app. Programação da app. - Seleção dos componentes e construção da
mini rede wireless para replicação do ecrã do tablet num monitor de grande dimensão. Criaremos
um sistema portátil de transmissão de vídeo via wireless, a ﬁm de poder ser utilizado por pessoas
sem grande habilitação técnica.

RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
Este projeto surge como continuidade e atualização das atividades que os alunos dos cursos
proﬁssionais da área de informática realizam na nossa escola. Estes alunos constituem o núcleo
central do projeto. A sua participação permite não só um desenvolvimento das suas capacidades
para empreenderem a realização de produtos úteis, acabados e entregáveis à comunidade, mas
também um aumento da experiência na produção de trabalhos com fases bem deﬁnidas e
multidisciplinares. A interdisciplinaridade tem um papel importante no desenvolvimento do
projeto, uma vez que a participação dos professores e alunos das áreas da gestão desportiva, das
artes e do comércio (todas com cursos na nossa escola) é relevante para o resultado ﬁnal.
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BEEHOTEL
ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO
ABRAVESES, VISEU

PROFESSOR COORDENADOR
Margarida Morgado

4 TURMAS PARTICIPANTES
33 ALUNOS ENVOLVIDOS

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS
O projeto BeeHotel visa construir kits que permitam melhorar as condições de vida das colmeias e
obter produtos e subprodutos de melhor qualidade que possam ser valorizados em diferentes
utilizações no mercado nacional. O projeto procura alcançar os seguintes objetivos: aprofundar
conhecimentos cientíﬁcos e tecnológicos que se traduzam na construção de kits de controlo de
temperatura, de pragas, do ciclo de vida e de produção de abelhas, do risco de incêndio e a
administração de alimentos que podem ser colocados em todas as colmeias; valorizar todos os
produtos e subprodutos obtidos nas colmeias para o fabrico de uma grande diversidade de artigos
gastronómicos, cosméticos e decorativos; divulgar as potencialidades das colmeias melhoradas
junto das associações de apicultores e os produtos gastronómicos, cosméticos e decorativos
produzidos na comunidade educativa e em diversas instalações hoteleiras e comerciais da região
beirã; promover e preservar o património natural da região.
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PARCERIAS

PROFESSORES COLABORADORES
Amândio Marques, Daniela Flin,
Marco Gonçalves

1) Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Viseu – Departamento de Informática
(aconselhamento técnico na produção de
sensores), Departamento de Eletromecânica
(sistemas mecânicos utilizadas para a
construção da colmeia) e Departamento de
Turismo (divulgação e marketing dos produtos
obtidos) do IPV 2) Escola Superior Agrária de
Viseu
(importância
dos
produtos
e
subprodutos das colmeias) 3) Associação de
Apicultores da Beira Alta (testagem dos kits e
divulgação do projeto BeeHotel).

PROCESSOS / PROCEDIMENTOS E PRODUTOS
Criação de colmeias tecnologicamente melhoradas, que incluem a construção de 7 kits: sistema de
aquecimento e arrefecimento natural; colocação de medicamentos sem abrir as colmeias; avaliação
do peso da colmeia; armadilhas para a vespa asiática; alimentador de abelhas; sensores antirroubo;
sensores de risco de incêndios; conceção de um programa informático de gestão do funcionamento
dos kits construídos através de um sistema móvel; testagem dos kits construídos em colmeias;
palestra sobre a importância dos produtos e subprodutos das colmeias; acompanhamento e
caracterização da dinâmica das colmeias; recolha dos produtos e subprodutos de uma colmeia para
posterior utilização; dinamização de workshops de confeção de produtos gastronómicos,
cosméticos e decorativos que valorizem os produtos e subprodutos das colmeias; elaboração de
ﬂyers/posters cientíﬁcos para divulgação das potencialidades do projeto; dinamização de uma ação
de divulgação dos produtos do projeto na comunidade.
RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
O projeto permite que os participantes desenvolvam uma ideia e apliquem os conhecimentos
adquiridos em várias disciplinas de diferentes cursos do ensino secundário na criação de colmeias
tecnologicamente melhoradas e no aproveitamento de todos os produtos e subprodutos nelas
obtidos. É pedagogicamente relevante para instituições de diferentes níveis de ensino, na medida
em que permite desenvolver atividades práticas diversiﬁcadas, que valorizam a investigação, a
experiência, a inovação, o empreendedorismo e a criatividade, sustentadas numa perspetiva
interdisciplinar integradora do trabalho de grupo na promoção de um ensino motivador da Ciência
e da Tecnologia e na disseminação dos resultados na comunidade educativa. Assim, este projeto
promove a cidadania responsável e ativa na defesa do ambiente e da sustentabilidade dos
ecossistemas naturais e dos produtos endógenos da região beirã.
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