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PIC 7 & PIC 8

Os PIC 7 e 8 desenvolveram atividades no
âmbito das duas Fases – de Grupo e de
Projetos Individuais.
A Fase de Grupos seguiu o cronograma
traçado para cada uma destas edições,
embora a situação causada pela Covid-19
tenha impedido que grande parte do
cronograma da 8.ª edição tenha sido
cumprido.
A
Fase
de
Projetos
Individuais
foi
desenvolvida por 7 alunos, desde 2016. As
atividades
constam
do
site:
https://mfffalmeida1.wixsite.com/website.
Ambas as Fases o PIC contaram com
Parcerias
de
excelência
(https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/p
arcerias).
A TODOS, endereçamos uma profunda e
sentida GRATIDÃO!

Introdução

• Potenciar/Reforçar o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma cidadania ativa, responsável e
crítica.
• Construir

o

respeito

educação/Fomentar

os

pela

pluridimensionalidade

valores

da

cidadania

e

na

da

democracia.
• Desenvolver

Objetivos

desde

os

uma

níveis

cultura

mais

empreendedora

elementares

da

nos

jovens

escolaridade

obrigatória.
• Privilegiar a aproximação entre a escola e a comunidade,
melhorando a cooperação entre a escola, a família e o
meio (rede social, as parcerias com empresas).
• Promover os valores do mérito e da excelência.
• Promover a criatividade e a expressão artística.
• Promover o gosto pela leitura e o desenvolvimento das
literacias.

Como selecionamos
os nossos alunos?
• Em
publicações
anteriores,
temos
apresentado os critérios de inclusão e de
exclusão
seguidos.
Poderão
ser
consultadas essas publicações em papel
(livros)
e
no
seguinte
site:
https://www.edufor.pt/aenelas-pic/.
• No final de cada ano letivo, os
professores que lecionaram nesse ano ao
1.º ano de escolaridade preenchem um
questionário (online), com 25 questões,
cujo tratamento de dados obedece a um
conjunto de procedimentos. O grupo de
alunos que resulta desta seleção é
avaliado pelo Psicólogo do Agrupamento.
Estes alunos entram na Fase de
Avaliação assistida, da Fase de Grupos,
que dura 1 ano e que decorre na Fase
de Grupos.

Como selecionamos os nossos alunos?

O Agrupamento de Escolas de Nelas tem como enfoque da sua atuação
TODOS os alunos, razão pela qual, para além do atendimento a alunos
com dificuldades de aprendizagem, para o qual existe uma estrutura
delineada

centralmente,

há

uma

preocupação

com

os

percorrem frequentemente a escolaridade sem grandes
Olga Carvalho | Diretora do
Agrupamento de Escolas de Nelas

alunos

que

desafios ou

esforço intelectual, tendo em conta o seu potencial. Falamos de alunos
com capacidades acima da média, que precisam também de atenção
específica, de outros desafios, sob pena se abater a desmotivação ou, no

mínimo, de não aproveitarem todo o seu potencial. Ultrapassada que
está

a

noção

de

média, substituída pelo conceito de padrão, é

importante perceber que existe um outro conceito, o de equidade, que
se mantém como palavra de ordem; é, portanto, crucial compreender as
necessidades dos alunos que acompanhamos, de cada parte deste padrão
de escola (e de sala de aula). No nosso Agrupamento, abraçamos o
conceito de EQUIDADE e, ano após ano, embarcamos no PIC, levando a

missão de contribuir para o nível de excelência das nossas escolas.
Já lá vão 8 anos.
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Professores
afetos ao PIC 8
O PIC está estruturado
por áreas – Ciências,
Comunicação e
Criatividade –, que

abarcam todos as
vertentes de
aprendizagem
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Ciências
Comunicação
Coordenador: João Rui Sampaio
Aníbal Xavier
Fátima Almeida
Fátima Neves
Leopoldina Pais
Ciências
Coordenador: Luís Carreiró
Ana Paula Céu
Maria do Carmo Sobral
Natália Batista
Teresa Martins
Criatividade
Coordenadora: Ana Alves
Pedro Varandas
Sara Bogarim

Comunicação

Criatividade

Responsáveis pela seleção de alunos
Olga Carvalho
Fátima Almeida
Pedro Varandas
Professores do 1.º ciclo que preenchem os
questionários
Gestão financeira
Isabel Cristina Garcia
Isabel Ferreira
Coordenação do PIC-Nelas
Fátima Almeida

Ana Alves
Luís Carreiró

Pedro
Varandas

Teresa Martins

Maria do
Carmo Sobral

Professores do PIC 8
Ao grupo excecional de vontades e
empenho, que, a cada ano, consegue
acompanhar a excelente qualidade
do PIC anterior,
BEM HAJAM!

Natália Batista

Ana
Paula
Céu

Sara Bogarim

João Rui
Sampaio

Fátima
Almeida

Leopoldina
Pais

Aníbal
Xavier

Fátima
Neves

BEM HAJAM!

• A Fundação Lapa do Lobo
tem garantido opções de
resposta que elevam a
qualidade a um patamar
nunca possível sem este
apoio.
• Todas
as
deslocações,
materiais
solicitados,
sessões
de
esclarecimento/formação
(para pais e professores)
e outras respostas que
saem do domínio das
Parcerias
são
apenas
possíveis,
porque
a
Fundação Lapa do Lobo
reconhece a importância
deste olhar para cada
parte do padrão de escola
e de turma.

Fundação Lapa do Lobo
Dr. Carlos Torres
Presidente da FLL

•

A Fundação Lapa do Lobo é uma
entidade
privada
sem
fins
lucrativos
com
objetivos
fundamentalmente
culturais,
educativos e de preservação do
património. A sua área de
influência centra-se, em primeiro
lugar,
na
população
e
no
património da Lapa do Lobo,
abrangendo
genericamente
os
concelhos de Nelas e do Carregal
do Sal.

•

Promove e dinamiza um conjunto
de iniciativas, em exclusivo ou
em
parceria
com
outras
entidades, e dá apoio a alguns
projetos locais no âmbito da sua
área de atuação.

•

Constituída em 2007, iniciou a
sua
ação
no
âmbito
da
recuperação
do
património
arquitetónico civil da aldeia e na
concessão de apoios estudantis a
jovens
carenciados.
Após
a
inauguração da sede, em 9 de
outubro de 2010, foi possível
alargar o leque de atividades e
oferta cultural, tornando-se num
polo de desenvolvimento cultural
e social da comunidade.

• De 14 a 16 de setembro de 2018, o PIC-Nelas esteve no XI Encontro Internacional ASPAT-CEDET, em
Minas Gerais – Brasil.
• Foi já apresentada à 17.ª Conferência Mundial de Sobredotação - ECHA (http://apcs.co.pt/conferencia-daecha-2020-no-porto/)

- o resumo do artigo intitulado Invest in the Capacity Project An answer for

equity in education, que foi enviado pela coordenadora do PIC-Nelas em nome de todos os professores da
Equipa PIC, tendo já sido aceite para apresentação; o passo seguinte será o envio do artigo e apresentação
nessa conferência, que tem nova data prevista para 31 de Agosto a 3 de setembro de 2021.
•

Para além das
atividades
com alunos…

É também importante mencionar que o PIC-Nelas se candidatou a Centro de Talentos, entidade
europeia que reconhece boas práticas no âmbito da sobredotação, estando o processo em fase de conclusão.

• O PIC-Nelas participará ainda num livro que está a ser redigido a nível nacional, a convite da APCS,
Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, tendo já sido enviado, e aprovado, um texto.
• A convite do Edufor, foi apresentada uma candidatura a Projetos Erasmus +, para integrar alunos do PIC –
Fase de Projetos Individuais, mas que pretende abranger o maior número possível de alunos do Agrupamento
em todas as áreas STREAM. Para a efetivação da candidatura deste projeto Eramus+, a coordenadora do
PIC-Nelas, Fátima Almeida, esteve em diversas reuniões, três das quais presenciais – uma na Bulgária e duas
na Letónia –, de dezembro de 2019 a abril de 2020.
O projeto foi aprovado – chama-se STREAM this STEAM.
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Os PIC 7 e 8 foram organizados tendo
em conta as suas duas fases:

PIC
Fase de
Grupos

Avaliação
assistida

Continuidade

Fase de PI

20162018 (30m)
STEM

PIC 1
8,3

PIC 2
9,1

PIC 3
9,5

PIC 5

PIC 6

PIC 7

9,4

8,9

9,6

9,2

uma avaliação qualitativa e quantitative (para

Eis a avaliação dos 8 anos de PIC
Média: 9,2/10 valores

12

Avaliação

9,7

No final de cada
sessão, todos os
alunos tecem uma
avaliação qualitative
e quantitative. Eis a
avaliação dos 8 anos
de PIC

No final de cada sessão, todos os alunos tecem

além de escreverem sobre o que aprenderam).

PIC 4

PIC 8

PIC 7
Tema aglutinador:
Contribuindo para o perfil do aluno do século XXI
Pela Excelência e Exigência

Aluno

Ano/Turma

Lucas Rodrigues dos Santos
Martim Carvalho Laranjeira

Tomás Henriques Ribeiro
Carolina Cruz Paiva
Madalena Marques Rocha
Dinis Manuel de A. Peres

Pedro Silveira Costa
Afonso Maria L. C. S.
Marques
Rita Amaral
Lia Carvalho e Cunha

Grupo A

Martim Guerra de Sousa
Santiago Marques Sá Bento
Santiago Garcia Morgado
Diogo Rafael S. Mendes

Francisco José A. Correia

2.º A
2.º A
2.º A
2.º B
2.º B
2.º C
2.º A
2.º

Escola
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CR
VS

Ida
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CR
VS

2.º
3.º A
3.º A
3.º B
3.º C
3.º
3.º

CR
CE
CE
Santar
CE
VS
VS

CR
CE
CE
Santar
CE
VS
VS

21/11/2018 - Explorastórias

O que aprendi: “Como fazer um
foguetão, como fazer um puzzle da
lua,

ouvi

a

história

e

fiquei

Valores: Curiosidade, Reflexão e Inovação | Excelência e
exigência | Cidadania e participação | Responsabilidade e
Integridade
Resumo desta sessão: “Esta é a minha melhor sessão”
(francisco Correia); “Esta sessão foi excelente” (Afonso
Marques)

a

conhecer a lua” (Madalena Rocha);

“Aprendi que a lua quando está
virada para nós, só se vê a sombra
e quando está sol para nós, está
escuros para o outro lado” (Rita
Amaral); “Coisas sobre a lua como
puzzle da lua, uma história sobre a
lua e fazer muito mais coisas” (Lia
Cunha); “Aprendi que a lua é muito
importante” (Martim Sousa)
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05-12-2018 | Valores de Cidadania e Voluntariado I

O que aprendi:
“Nesta sessão aprendi que a
África tem 400.000.000 e a
Ásia tem 116.000.000.000 de
euros” (Pedro Costa); “Aprendi
que alguns países não têm as
coisas que nós temos e também
as necessidades” (Lia Cunha);
“Nesta sessão aprendi que o
mundo tem cinco continentes e
como eles são. Aprendi como o
mundo é e aprendemos qual é o
mais rico e aquele que tem mais
habitantes”
(Diogo
Mendes);
“Aprendi sobre as Nações Unidas”
(Francisco Correia); “Eu aprendi
o que é a desigualdade” (Santiago
Sá Bento)

Valores:
Responsabilidade
e
integridade | Cidadania
e Participação

Resumo desta
sessão:

“Eu gosto do
mundo, mas
também quero
mudá-lo” (Lia
Cunha); “Foi
divertido”
(Tomás
Ribeiro); “O
mundo é muito
diferente no
dinheiro”
(Pedro Costa)

16

09/01/2019 – Um dia na Pré-História | Luís Laceiras
Valores:
Curiosidade,
reflexão e inovação

O que aprendi: “Aprendi sobre a vida na
pré-história. Vi materiais que os préhistóricos usavam e também vi um
cemitério de há 6500 anos” (Rita
Amaral); “Aprendi como era a pré-história:
como eram as orcas, como comiam, como
caçavam”
(Martim
Sousa);
“Aprendi
aspetos da vida da pré-história: aprendi a
construir uma orca, como caçavam e as
ferramentas” (Francisco Correia)

Resumo desta sessão: “Aprendi coisas da pré-história” (Pedro Costa); “Esta
sessão foi excelente” (Afonso Marques)
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23/01/2019 – Leite, magia e queijo

Valores: Curiosidade, Reflexão e
Inovação | Excelência e exigência |
Cidadania
e
participação
|
Responsabilidade e Integridade

O que aprendi:
“Aprendi como se faz o queijo, aprendi a
ordenhar e também fiz queijo” (Afonso
Marques); “[…] também aprendi quais são os
ingredientes que se usam para fazer queijo”
(Rita Amaral); “Na verdade, eu fiz queijo. O
queijo precioso é das ovelhas da Serra, com leite,
sal e flor do cardo” (Lia Cunha); “Aprendi a
fazer queijo, e quanto tempo demorava, e fiz”
(Francisco Correia)

Resumo desta sessão:
“Aprendi de que se faz o queijo
Serra da Estrela.” (Pedro Costa);
“Foi incrível. Gostei muito” (Rita
Amaral); “Esta sessão foi
espetacular” (Afonso Marques)
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06-02-2019 | Valores de Cidadania e Voluntariado II

Valores: Responsabilidade
integridade | Cidadania
Participação

O que aprendi:
“Eu aprendi a partilhar” (Lucas Santos); “Nesta sessão
aprendi o que é a solidariedade: é ser amigo, ajudar”
(Pedro Costa); “Aprendi nesta sessão que devemos
partilhar e que isso se chama solidariedade” (Afonso
Marques); “Eu aprendi a partilhar e a trabalhar em
conjunto” (Madalena Rocha); “Aprendi que ser solidário
é bom” (Carolina Paiva); “Aprendi que ser solidário é
ajudar, emprestar e dar a quem não tem” (Rita
Amaral)

Resumo desta sessão:
“Foi excelente, adorei. Foi fixe,
diverti-me” (Tomás Ribeiro); “Eu
cheguei à conclusão que a
solidariedade é partilhar” (Santiago
Morgado)
19

e
e

20-02-2019

Valores: curiosidade, reflexão
e inovação

O que aprendi: “Aprendi nesta
sessão sobre os romanos” (Dinis
Peres); “Aprendi o que os
romanos faziam no seu tempo.
Aprendi
que
tinham
tropas
muito organizadas, como eram as
casa,
e
quem
eram
os
imperadores e como conquistaram
os países” (Diogo Mendes); “Eu
aprendi que os romanos fizeram
coisas que nós não fazemos
agora” (Lia Cunha)

20
Resumo desta sessão: “Falámos de
muita coisa, mas o melhor foram os
romanos” (Santiago Morgado); “Eu
adorei a sessão” (Santiago Sá Bento);
“Adorei” (Madalena Rocha)
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13/03/2019

O que aprendi nesta sessão: “Aprendi
nesta sessão a fazer pão, os seus
ingredientes e a sua história”(Dinis
Peres); “Aprendi que, para fazer pão,
precisamos de farinha, sal, açúcar e
fermento, e como o pão chegou à nossa
mesa. Fizemos jogos e aprendemos a
fazer pão. Depois pusemos febras nos
nossos pães e levámo-los para casa” (Lia
Cunha); “Aprendi como se faz o pão e
fiz pão. Aprendi a história do pão.
Aprendi que havia três cereais que
davam farinha: o milho, o trigo e o
centeio” (Diogo Mendes)

Valores: Curiosidade, Reflexão
e Inovação | Excelência e
exigência | Cidadania e
participação |
Responsabilidade e Integridade

Do grão ao pão | Uma aventura na terra dos Hérmios
21

Resumo desta
sessão: “Foi a
melhor viagem
do PIC” (Lia
Cunha); “Foi
excelente”
(Tomás
Ribeiro); “Foi
espetacular”
(Afonso
Marques)
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24-04-2019 | Valores de Cidadania e Voluntariado III

• Valores: Responsabilidade e integridade | Cidadania e Participação
• O que aprendi nesta sessão: “Nesta sessão aprendi coisas sobre
voluntariado. Fizemos um jogo em que nós tínhamos uma ilha e tínhamos
que passar pelas ilhas dos outros, que eram cadeiras, e não podíamos cair
no chão. Escrevemos numa folha palavras de voluntariado e fizemos um
resumo com essas palavras” (Afonso Marques); “O que aprendi foi que
todas as pessoas devem ter os mesmos direitos, sejam diferentes ou não”
(Madalena Rocha); “Aprendi o que é o voluntariado” (Pedro Costa); “Eu
aprendi sobre o voluntariado e o que é ser autista” (Martim Laranjeira);
“Aprendi o que é ser solidário” (Tomás Ribeiro); “Aprendemos a ser
solidários” (Lucas Santos)

“Foi excelente”
(Tomás Ribeiro);
“Aprendi como é ser
’bom’” (Pedro
Costa)
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08-05-2019 | Valores de Cidadania e Voluntariado IV

Valores: Responsabilidade e integridade | Cidadania e
Participação
O que aprendi nesta sessão: “Aprendemos o que é autismo
(Santiago Bento) e fomos visitar uma instituição de meninos
com autismo” (Afonso Marques); “Aprendi o que são crianças

com autismo”

(Pedro Costa);

“Aprendemos o que

é o

autismos e porque somos todos iguais” (Carolina Paiva);
“Aprendemos

muita

coisa:

os

meninos

com

autismo

são

diferentes” (Madalena Rocha); “Aprendi que ter autismo não
significa ser mau nem deficiente” (Rita Amaral); “Os meninos
com autismo são iguais” (Lia Cunha); “Aprendi o que é o
autismo e o que é que sentem os meninos com autismo”
(Diogo Mendes)
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Resumo desta sessão:
“O que é autismo”
(Pedro Costa); “Esta
sessão foi fantástica”
(Santiago
Bento);
“Adorei”
(Rita
Amaral);
“Foi
excelente”
(Diogo
Mendes)

Aluno

Ano/Turma

Matilde Martins L. Aguieira

4.º A
4.º A
4.º B
4.º B
4.º B
4.º B
4.º
4.º
5.º A
5.º A
5.º B
5.º C
5.º C
5.º D
5.º D
5.º D

Alice Amaral Santos
José Rafael Santos
Maria Leonor Sá Loureiro
Leonor Damas Pina
Pedro Tomás H. Loureiro
Margarida Costa Branco
Maria Santos de Figueiredo
João Cardoso Labrincha
Maria Pêgas

Francisca Nogueira

Grupo B

Leonor Marques Sampaio
Margarida Almeida Borges
Dinis Antunes Almeida
Leonardo Loureiro da Silva
Mara Sousa Gomes

Escola
CE
CR
CE
CE
CE
CE
Santar
Santar
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA

Ida
CE
CR
CE
CE
CE
CE
Santar
Santar
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA
EBFA

CR

05/12/2018 – O Universo da Astronomia
Observatório Geofísico e Astronómico | Coimbra

Valores: Curiosidade, Reflexão e
Inovação | Excelência e exigência |
Cidadania
e
participação
|
Responsabilidade e Integridade

Resumo desta sessão: “Adoro o PIC! É o melhor” (Pedro Loureiro); “Eu adorei esta sessão” (Leonardo Silva); “Foi
excelente!” (João Labrincha)
O que aprendi: “Vimos as imagens que se conseguem ver no céu estrelado e
soubemos o que os astronautas precisam para sobreviver no espaço” (Matilde

Aguieira); “Estivemos a ver os astros e constelações” (José Rafael Santos);
“Havia um ecrã gigante e aprendemos as constelações e coisas sobre o espaço.
Adorei a parte final, que foi quando vimos uma coisa com música com vários temas
e também nos deitámos em pufes” (Maria Leonor Loureiro); “Vimos estrelas reais

pelo ecrã e astros em desenhos e também fiquei a aprender como era a
tempestade” (Margarida Branco); “Não teria outra oportunidade para ver e
tivemos mais sabedoria. Apesar de a viagem ter demorado, foi excelente” (Maria
Figueiredo); “Dava a sensação de estar no espaço. Adorei especialmente de ver as
galáxias e as constelações” (João Labrincha); “Falámos sobre as constelações, sobre
as estrelas sobre o sol, a lua e foi muito espacial” (Dinis Almeida)
25

09-01-2019 | Expressão e Criatividade na Cidadania | Educação Ambiental

O que aprendi:

“Foi muito
inovadora”
(Leonor
Sampaio);
“Amei”
(Maria
Pêgas); “Foi
muito
divertido,
aprendi mais e
foi
interessante”
(Margarida
Borges);
“Gostei muito
e aprendi
muitas coisas”
(Leonor Pina)

Valores: Responsabilidade
integridade | Cidadania
Participação
e
e

“Aprendi que não se deve poluir
o ambiente” (Matilde Aguieira);
“Aprendi a poupar o planeta
Terra” (José Rafael Santos);
“Aprendi como devemos tratar o
nosso planeta e o ambiente”
(Leonor Loureiro); “Eu gostei e
aprendi muitas coisas: a poluição
e o ambiente, e aprendi que não
se deve deitar lixo para o chão”
(Leonor
Pina);
“Foi
superdivertido e aprendi muito”
(Maria Pêgas); “Aprendi coisas
sobre
a
sustentabilidade
do
planeta” (Francisca Nogueira);
“Aprendi que não devemos poluir
o planeta” (Leonor Sampaio);
“Aprendi
que
as
pessoas
consomem muito e podem poupar
muito” (Dinis Almeida)

Resumo desta
sessão:
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23/01/2019
Como funciona esta corrente de solidariedade I
Valores: Responsabilidade
e
integridade
|
Cidadania e participação

Resumo desta sessão: “Espetacular, interessante, divertido, surpreendente” (Margarida
Borges); “Aprendi a partilhar” (Francisca Nogueira); “Reduzir, reutilizar e refazer”
(Leonardo Silva); “Empreendedora e inovadora” (Leonor Sampaio)

O que aprendi: “Aprendi que é
importante repartir e temos que ser
bondosos, e também que não é fácil
trabalhar
na
Refood”
(Leonor
Loureiro);
“Gostei
muito,
aprendemos muitas coisas e, no fim,
até fizemos um espetáculo” (Leonor
Pina); “Aprendi como se distribui”
(Margarina Branco); “Adorei. Achei
lindo as pessoas disponibilizarem-se
para uma causa tão bonita” (Maria
Pêgas); “Aprendi que não devemos
ser egoístas e devemos contribuir
para os pobres” (Leonor Sampaio);
““Vi como funciona este projeto”
(Francisca Nogueira); “Aprendi o que
é Refood, o desperdício alimentar, o
que muitos países (e pessoas) fazem
para melhorar o mundo” (Margarida
Borges); “Aprendi que há pessoas
que têm fome e há instituições como
a Refood que lhes dão comida”
(Dinis Almeida); “Eu aprendi que
devemos ajudar os outros” (Leonardo
Silva); “Aprendi a dar para reutilizar
e ajudar os outros” (Mara Gomes)
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06/02/2019 – Leite, magia e queijo

O que aprendi:

Resumo desta sessão:

“Aprendi como fazer queijo. E que o queijo
da Serra da Estrela só pode ser feito com
uma raça da Serra da Estrela” (Leonor
Loureiro); “Nesta sessão, aprendemos a fazer
queijo e vimos um filme” (Alice Santos);
“Aprendi a fazer queijo e o Senhor deu-nos
um lanche” (Maria Figueiredo); “Gostei
porque aprendi muito mais e fui queijeira
provadora. Foi muito divertido” (Margarida
Borges)

“Simplesmente, amei!” (Maria
Pêgas); “Esta sessão foi
divertida e educacional” (Mara
Gomes); “Gostei muito. Espero
ir lá ver outra vez” (Maria
Figueiredo)

Valores: Curiosidade, Reflexão e
Inovação | Excelência e exigência |
Cidadania
e
participação
|
Responsabilidade e Integridade
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Valores: Responsabilidade
integridade | Cidadania
Participação

e
e

20-02-2019 | Educação
ambiental em BD I Rafael Sales

O que aprendi:
“Eu, nesta sessão, consegui aprender como realizar uma banda
desenhada” (Alice Santos); “Aprendi a desenhar e a fazer BD.
Gostava de vir cá todas as viagens” (Maria Figueiredo);
“Gostei de aprender BD e de praticar. Adorei especialmente a
prática” (João Labrincha); “Eu aprendi, finalmente, a ler bem
uma banda desenhada” (Leonor Sampaio); “Gostei muitíssimo,
porque aprendi como se faz BD e gostei ainda mais de
desenhar” (Margarida Borges); “Nesta sessão aprendi o
processo da banda desenhada e a desenhar personagens para a
BD” (Dinis Almeida)

Resumo desta sessão:
“Tive de imaginar as personagens do
texto” (Pedro Loureiro); “Esta sessão
ensinou-me bastante” (Mara Gomes);
“Muito gira e criativa” (Leonor
Sampaio); “Adorei!” (Alice Santos)
29

13-03-2019 | Educação ambiental em BD II
Rafael Sales
Valores: Responsabilidade e integridade | Cidadania e
Participação
O que aprendi nesta sessão: “Aprendi a desenhar
realista. Fizemos uma banda desenhada com os nossos
próprios desenhos” (José Rafael Santos); “Aprendi a
fazer banda desenhada e a fazer desenhos melhores”
(Matilde Aguieira); “Aprendi a desenhar bem e adorei.
Aprendi bastante e adorava voltar a ter mais sessões
com o Rafael Sales. Obrigada PIC!” (Maria Figueiredo);
“Gostei porque desenhámos uma história interessante.
Fizemos caricaturas/ desenhos engraçados. Tivemos de
ser criativos e imaginativos. Gostei de desenhar o
Cientista e a Jornalista” (João Labrincha); “Adorei.
Aprendi a fazer no desenho aquilo que não sabia e
tinha mais dificuldade” (Maria Pêgas); “Aprendi que a
banda desenhada não é só desenhar para o livro; passa
por vários processos até chegar ao livro” (Leonor
Sampaio); “Eu aprendi muito (obviamente sobre a
banda desenhada), diverti-me muito, desenvolvi muito
a minha imaginação e o meu desenho e desenvolvi para
EV e ET. Adorei!!!!” (Margarida Borges)
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Resumo desta sessão:
“Foi fixe. Desenhar é
brutal” (José Rafael
Santos);
“Adorei
mesmo
muito”
(Maria Figueiredo)

Valores: Curiosidade, Reflexão e
Inovação | Excelência e exigência |
Cidadania
e
participação
|
Responsabilidade e Integridade

O que aprendi: “Aprendi a fazer
origami e truques de magia”
(Matilde Aguieira); “Aprendi a
fazer origami e a ser melhor a
matemática”
(José
Rafael
Santos); “Amei aprender origamis
e a fazer magia, apesar de já
saber algumas coisas” (Margarida
Borges)

Resumo
desta
sessão:
“A paciência é essencial” (Leonor
Sampaio);
“Foi
muitíssimo
divertida” (Margarida Borges);
“Divertida
e
empreendedora”
(Mara Gomes)

31

Valores: Responsabilidade
e
integridade
|
Cidadania e participação

Resumo:
“foi
uma
experiência
interessante
”
(Simão
Ramos);
“Bastante
bem
organizada”
(Francisco
Ramos);
“Melhor
sessão
do
ano.
Adorei!”
(Francisca
Nogueira)

08/05/2019

Como funciona esta corrente de solidariedade II

O que aprendi: “Aprendi
que é importante ajudar os
outros e que há pessoas
que não têm comida como
nós e que não devemos
gozar com essas pessoas, e
devemos ajudar, como fazer
voluntariado, por exemplo,
ajudar
na
REFOOD”
(Leonor Loureiro); “Foi
fixe ver esta ação de
caridade
para
com
as
pessoas que não podem
comprar comida. Foi uma
atividade
inesquecível”
(João Labrincha); “Nesta
sessão eu aprendi que a
REFOOD
é
uma
rede
solidária de distribuição de
comida e como a embalam”
(Dinis Almeida)
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Aluno

Ano/Turma

Gonçalo Moura Amaral

9.º B
9.º C
9.º B
9.º C
9.º C
9.º C
9.º EAM

Alexandre Amaral Marques
Afonso Milheiriço Fernandes
Érica Cardoso Duarte Paiva
Francisco Ramos
Simão Ramos
Filipa Santos Figueiredo

Projetos Individuais

7 alunos, 6 professoresorientadores | 7 projetos
e muito +

A todos – alunos e professores -, destacando
os professores que coordenaram estes
excelentes projetos, BEM HAJAM!

Consulte o site:
https://issuu.com/mfffalmeida/docs/caixa_do_te
mpo_portugal_projeto_era

E ainda…

https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/outras-atividades
35

7 alunos, 6 professores-orientadores | 9 projetos e muito

+

https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/335-alunos
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https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/copia-energia-eolica
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https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/copia-qualidade-vinho
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https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/germinacao
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https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/copia-atmosfera
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https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/copia-fogos-florestais
41

https://mfffalmeida1.wixsite.com/website/copia-germinacao
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ATIVIDADES EM CONJUNTO
43

O que aprendi: “Aprendi
nesta sessão o que foram as
descobertas de Portugal e
quem as fez e o que
A História dos Descobrimentos…
bordo!(Dinis
levavam todos
com aeles”
Peres, Grupo A); “Aprendi
sobre
os
Descobrimentos.
Havia vários barcos e, ao
longo dos anos, houve vários
objetos
para
os
guiar.
Andámos de barco” (Afonso
Marques, Grupo A); “Aprendi
sobre os Descobrimentos, os
continentes e sobre Portugal,
África
e
muitos
países”
(Madalena Rocha); “Nesta
sessão
aprendi
que
os
marinheiros às vezes têm
uma doença porque não têm
vitaminas” (Rita Amaral);
“Gostei
muito.
Hoje
eu
aprendi
sobre
os
Descobrimentos. Vimos um
filme sobre o Infante D.
Henrique” (Alice Santos);
“Aprendi os tipos de navios
da armada portuguesa e a sua
evolução. Portugal teve o
galeão mais poderoso de
todos com 266 canhões de
cobre” (Simão Ramos)

Valores: Curiosidade e reflexão

VIAGEM FINAL DO PIC | 25-05-2019

Resumo:
“Foi
excelente”
(Tomás
Ribeiro,
Grupo A); “Eu
adorei
esta
sessão” (Leonardo
Silva,
Grupo
B);“Adoro o PIC!
É
o
melhor”
(Pedro Loureiro,
Grupo B)
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PIC 8 |

Fase de Grupos

Tema aglutinador:
Contribuindo para o perfil do aluno do século XXI:
Mudo eu ou o clima?!

2019/20 foi marcado pela Covid-19.
Algo inimaginável aconteceu e o
mundo teve de se adaptar.

Tendo em conta as características do
PIC – ir para além daquilo que a
escola tradicionalmente consegue
oferecer -, apenas decorreram as
atividades programadas até dia 11 de
março, dado que, a partir de 16 de
março, a escola passou ao formato ‘à
distância’ e nenhuma das atividades
programadas poderia ter lugar nesse
formato. Vejamos, então, o que foi o
PIC 8 até dia 11 de março.

Aluno
Joana Gouveia
Pedro Abreu
Henrique Beleza
Xavier Alves
Henrique Reinas
Mathias Carvalho
Samuel Almeida
Sofia Teixeira
Susana Marques
Vicente Jesus Santos
Lucas Rodrigues dos Santos
Martim Carvalho Laranjeira
Tomás Henriques Ribeiro
Carolina Cruz Paiva
Madalena Marques Rocha

Grupo A

Dinis Manuel de A. Peres
Pedro Silveira Costa
Afonso Maria L. C. S. Marques
Rita Amaral

GRUPO A
Ano/Turma
2.º B
2.º B
2.º
2.º
2.º A
2.º A
2.º
2.º B
2.º B
3.º B
3.º A
3.º A
3.º A
3.º B
3.º B
3.º C
3.º A
3.º B
3.º

Escola
VS
VS
Santar
Santar
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CR
VS
CR

20-11-2019 | Construção de uma escultura com materiais recicláveis.
Realização de um filme com o título “Mudo eu ou muda o clima!”
Professores do PIC: Ana Alves, Pedro Varandas, Sara Bogarim
Resumo desta sessão:
“Nesta sessão aprendi muito; é verdade
que os materiais podem ser reutilizados”
(Rita Amaral); “Muito fixe, muito
engraçado e com imaginação de criar
coisas” (Vicente Santos); “Reutilizar faz
o mundo melhor” (Pedro Costa); “Eu
gostei muito e adorei. Quero voltar a
fazer” (Carolina Cruz)
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O que aprendi: “Nesta sessão aprendi a fazer coisas novas com coisas velhas a que
chamamos reciclagem” (Afonso Marques); “Eu aprendi a reciclar as coisas velhas
para as tornar novas e quero fazer mais porque estou a fazer robôs com os meus
colegas e quero acabar. Adorei” (Carolina Cruz); “Aprendi a reciclar” (Lucas
Santos); “Aprendi a reutilizar. Usei lixo e o meu grupo e eu fizemos um robô”
(Madalena Rocha); “Aprendi nesta sessão que devemos reutilizar e construir coisas
novas” (Mathias Carvalho); “Nesta sessão aprendi que as coisas velhas não são
para deitar ao lixo. Podem ser úteis de outra maneira ou também contruí-las”
(Rita Amaral); “Eu aprendi nesta sessão que devemos deixar de poluir e devemos
reaproveitar os materiais que temos” (Samuel Almeida); “Aprendi que se podem
fazer coisas com materiais estragados” (Sofia Teixeira); “Que não devemos
desperdiçar enquanto não soubermos o que vamos fazer” (Susana Marques);
“Aprendi que, com lixo, como plástico, televisões estragadas…, podemos, com a
nossa imaginação, criar imensas coisas bem lindas, para não poluirmos o planeta. E
foi muito divertido” (Vicente Santos)

Valores: Responsabilidade e integridade; Excelência e exigência, Curiosidade, reflexão e inovação
Cidadania e Participação, Liberdade

04-12-2019
Vale a pena reciclar?!

O que aprendi:

Valores:
Curiosidade, Reflexão e
Inovação | Excelência e
exigência | Cidadania e
participação |
Responsabilidade e
Integridade
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• “Aprendi que o lixo que não é reciclado é colocado em montanhas, depois colocam um monte
de terra em cima do lixo e depois põem um plástico por cima para depois pôr plantas” (Rita
Amaral); “Aprendi que a reciclar podemos fazer várias coisas. A luz que nós temos em casa
vem de algum lixo que deitamos fora. E que podemos reciclar todos os dias” (Vicente
Santos);“O que aprendi nesta sessão foi reciclagem e como se reciclava” (Dinis Peres); “A
reciclar coisas de lixos” (Henrique Beleza); “Aprendi que tenho de reciclar” (Martim Laranjeira;
“Aprendi que devemos reciclar” (Pedro Abreu); “Nesta sessão, aprendi que temos de reciclar
todos os resíduos” (Pedro Costa); “Eu aprendi que temos de reciclar todos os dias” (Samuel
Almeida); “Eu hoje aprendi que todos os dias temos de reciclar. Reciclar parece difícil, mas não
é” (Susana Marques) ; “Aprendi a reciclar” (Xavier Alves)

Resumo desta sessão:
“Foi a melhor sessão do PIC 8” (Pedro Costa); “Adorei esta sessão” (Samuel
Almeida);“Eu adorei e amei” (Carolina Cruz); “Muito boa para aprender a reciclar”
(Vicente Santos); “Esta sessão foi divertida” Rita Amaral); “Foi fixe e malcheirosa”
(Pedro Abreu)

Vale a pena reciclar?!

Valores:
Responsabilidade e
integridade Cidadania e
participação |
Excelência e exigência |
Curiosidade reflexão e
inovação

• O que aprendi: “Eu aprendi a ajudar os oceanos, os animais e a nós” (Joana Gouveia); “Eu
aprendi nesta sessão que não devemos poluir, porque, se não, os animais podem pensar que
é comida e morrem” (Samuel Almeida); “Nesta sessão, aprendi que não devemos poluir
porque estamos a matar animais e a Natureza e, se contribuirmos, o mundo será melhor”
(Afonso Marques); “Nesta sessão, aprendi que não devemos deitar lixo aos mares”
(Henrique Reinas); “A reciclar e a não deitar lixo” (Henrique Beleza); “Aprendi que não
devemos deitar lixo no chão” (Mathias Carvalho); “Nesta sessão, aprendi que devemos
ajudar os oceanos” (Pedro Abreu); “Nesta sessão aprendi que a reciclagem é muito
importante e muito útil. E sempre que pudermos, devemos tentar apanhar a maior
quantidade de lixo” (Rita Amaral); “Eu aprendi que não devemos deitar lixo no mar
porque depois os animais comem-no e morrem. E estamos a poluir” (Sofia Teixeira);
“Aprendi que nós estamos a estragar o planeta. Então não devemos colocar lixo na sanita,
devemos utilizar os ecopontos e, por último, parar de utilizar cotonetes, para assim o
planeta Terra não acabar” (Tomás Ribeiro) “Para não deitar o lixo para o chão e coisas
variadas para dentro da sanita, para não irem parar ao mar” (Vicente Santos)

Resumo desta sessão:
“Adorei. Estivemos a fazer
fotos bonitas com a senhora
Sónia,
uma
nadadora
profissional”
(Tomás
Ribeiro);
“Gostei
muito
desta sessão. Fez-me reciclar
e é muito bom.” (Rita
Amaral);“Esta
sessão
foi
fantástica” (Joana Gouveia);
“Muito boa para aprender a
reciclar” (Vicente Santos)

08/01/2020 | Quando + 1 é igual a menos 1 | Sónia ELL
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Resumo desta
sessão:

Valores: Responsabilidade e integridade
Excelência e exigência, Curiosidade,
reflexão e inovação, Cidadania e
Participação, Liberdade

O que aprendi:
“Nesta sessão, aprendi a reutilizar coisas velhas e com elas formar
coisas novas” (Madalena Rocha); “Nesta sessão, eu pintei o robô,
porque na outra sessão não pintei de várias cores, e colei o que
tinha acabado e deixei secar. Eu e os meus colegas montámos um
robô que tem chapéu de algodão” (Carolina Cruz); “Hoje aprendi
que muitas coisas que são lixo podem ser transformadas em coisas
úteis” (Dinis Peres); “Aprendi que devemos reutilizar as coisas e
não a deitar no lixo” (Henrique Reinas); “Nesta sessão, aprendi
que posso criar coisas a partir do lixo” (Lucas Santos); “Aprendi
que nunca se deve estragar o trabalho dos colegas de equipa”
(Martim Laranjeira); “Nesta sessão, aprendi que o que nós
dizemos “é lixo” não é. Podemos fazer coisas com esses
materiais” (Pedro Costa); “Nesta sessão, aprendi que com coisas
velhas podemos fazer coisas novas e úteis, e o que não precisamos
podemos reciclar” (Susana Marques); “Aprendi a utilizar materiais
que não funcionam, para reconstruir” (Tomás Ribeiro)

22-01-2020
Construção de uma escultura com
materiais recicláveis.
Realização de um filme com o
título “Mudo eu ou muda o clima!”

“Muito bom.
Muito
fixe.
Adorei. Gostei
muito.”
(Carolina
Cruz);
“Adorei. Foi
muito fixe.”
(Dinis Peres);
“Foi
superdivertido
” (Madalena
Rocha);
“Aprendi
muito, gostei
muito”
(Susana
Marques);
“Adorei. Foi
divertido, mas
difícil”
(Tomás
Ribeiro)

O que aprendi: “Aprendi a ajudar” (Lucas Santos); “Aprendi
que há crianças sem material escolar por causa das mudanças
climáticas” (Dinis Peres); “Nesta sessão, aprendi que ajudar é
muito bom e as pessoas sentem-se bem a ajudar outras
pessoas. Também aprendi que devemos tratar bem os
materiais.” (Rita Amaral); “Aprendi que tenho de dar valor a
todas as coisas que tenho, porque há crianças que não têm
possibilidade de as ter” (Henrique Reinas); “Aprendi que
devemos ajudar e contribuir para os meninos terem um futuro
melhor” (Joana Gouveia); “Aprendi que podemos ajudar as
pessoas pobres” (Pedro Abreu); “Aprendi a separar cadernos”
(Martim Laranjeira); “Eu aprendi nesta sessão que devemos
dar coisas aos meninos que não têm nada” (Sofia Teixeira);
“Nesta sessão, aprendi que temos de ajudar as outras pessoas”
(Susana Marques); “Aprendi a ajudar os pobres” (Xavier
Alves)
Resumo desta sessão: “Foi excelente” (Pedro Costa); “Eu adorei esta sessão” (Henrique
Reinas); “Esta sessão foi fixe” (Mathias Carvalho); “Esta sessão foi muito divertida
(Rita Amaral); “Eu adorei esta sessão” (Samuel Almeida)
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05-02-2020 HELP – O ambiente! | Impacto Social das Alterações Climáticas

Valores: Responsabilidade e
integridade Cidadania e
participação | Excelência e
exigência | Curiosidade reflexão e
inovação

11-03-2020 | Construção de uma escultura com materiais recicláveis.
Realização de um filme com o título “Mudo eu ou muda o clima!”
Professores do PIC: Ana Alves, Sara Bogarim e Pedro Varandas

Valores: Responsabilidade e integridade
Excelência
e
exigência,
Curiosidade,
reflexão
e
inovação,
Cidadania
e
Participação, Liberdade

Resumo desta sessão: “Esta sessão foi gira e gostei muito do que
fizemos na sala. Foi giro” (Susana Marques); “Eu gostei muito
desta sessão” (Sofia Teixeira); “Foi espetacular” (Henrique Reinas);
“Adorei. Foi fantástico” (Dinis Peres); “Foi uma sessão excelente”
(Joana Gouveia)

O que aprendi:
“Aprendi que devemos reciclar e construir novas coisas com o lixo” (Afonso
Marques); “Nesta sessão, acabei o nosso robô, pintámo-lo e pusemos-lhe uns
sapatinhos” (Carolina Cruz); “Aprendi a reciclar lixo” (Dinis Peres);
“Aprendi que não devemos atirar lixo para o mar ou para o chão, porque os
animais comem e depois morrem” (Henrique Reinas); “Aprendemos a reciclar
e a trabalhar em equipa” (Joana Gouveia); “Nesta sessão, aprendi a
reutilizar o lixo” (Madalena Rocha); “Aprendi a reciclar e reutilizar”
(Mathias Carvalho), “Aprendi que o material velho dá para fazer um novo”
(Pedro Abreu); “Nesta sessão, aprendi a trabalhar em grupo e a ser mais
criativo” (Pedro Costa); “Eu aprendi que devemos usar materiais reciclados
para fazer coisas novas” (Samuel Almeida); “Eu aprendi a fazer uma cana de
pesca com a reciclagem” (Tomás Ribeiro)

Aluno
Camila G. Loureiro
Lia Carvalho e Cunha
Martim G. de Sousa
Santiago M. Sá Bento
Santiago G. Morgado
Diogo Rafael Mendes
Francisco J. A. Correia

Grupo B

GRUPO B
Ano/Turma
4.º A
4.º A
4.º A
4.º B
4.º C
4.º
4.º

Escola
CE
CE
CE
Santar
CE
VS
VS

Matilde M. L. Aguieira

5.º A

EBFA

Alice Amaral Santos

5.º C

EBFA

José Rafael Santos

5.º C

EBFA

Maria L. Sá Loureiro

5.º C

EBFA

Pedro T. H. Loureiro

5.º C

EBFA

João C.Labrincha

6.º A

EBFA

Maria Pêgas

6.º A

EBFA

Francisca Nogueira

6.º B

EBFA

Leonor M. Sampaio

6.º C

EBFA

Margarida A.Borges

6.º C

EBFA

Mara Sousa Gomes

6.º D

EBFA

Valores:
Curiosidade, Reflexão e
Inovação | Excelência e
exigência | Cidadania e
participação |
Responsabilidade e
Integridade

“Gostei de ver a ETAR (José
Santos); “Esta sessão foi
incrível e inspiradora” (Alice
Santos); “Deve-se reciclar”
(Camila Loureiro); “A sessão
foi fixe” (Francisco Correia);
“Abriu-me os olhos para coisas
que eu não sabia que existiam”
(Leonor
Sampaio);
“Muito
importante para o planeta”
(Leonor
Loureiro);
“Gostei
muito
da
ETAR”
(Pedro
Loureiro)

“Eu aprendi que reciclar é importante e ajuda o planeta”
(Lia Cunha); “Aprendi como se recicla e o que é um
aterro” (Mara Gomes);“Nesta sessão, aprendemos a
reciclar” (Alice Santos); “Que o lixo que não se aproveita
seja para adubo e que se deve reciclar e pôr nos ecopontos
certos” (Camila Loureiro); “Onde se recicla e onde o lixo é
tratado” (José Santos); “Que devemos reciclar para
termos um planeta. E que o processo de reciclagem dá
trabalho, mas que é possível” (Maria Leonor Loureiro);
“Não deitar lixo para o chão” (Pedro Loureiro)
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Vale a pena reciclar?!

20-11-2019

• O que aprendi:

Vale a pena reciclar?!

Resumo desta sessão:

04-12-2019 | Construção de uma escultura com materiais recicláveis.
Realização de um filme com o título “Mudo eu ou muda o clima!”
Professores do PIC: Ana Alves, Sara Bogarim e Pedro Varandas

Valores: Responsabilidade e integridade
Excelência
e
exigência,
Curiosidade,
reflexão
e
inovação,
Cidadania
e
Participação, Liberdade

O que aprendi: “Eu aprendi que criatividade é emoção e imaginação. Eu uso
a criatividade em desenhos, arte, jogos, etc. Em resumo, gostei de usar a
criatividade” (João Labrincha); “Aprendi que, em vez de deitar fora o
lixo, podemos usar a nossa imaginação e criatividade, tornando-o numa
coisa diferente e com uma função diferente” (Margarida Borges);“Nesta
sessão, aprendi que, antigamente, na pré-história, eles inventaram a roda e
eu aprendi que dá para fazer várias coisas com coisas recicladas” (Diogo
Mendes); “Que existe um lince num parque em Lisboa” (Francisca
Nogueira); “Aprendi que a criatividade tem três etapas: compreender,
pensar, criar” (Francisco Correia); “Que devemos usar a criatividade”
(Leonor Loureiro); “Aprendi a fazer muitas coisas com papel” (Santiago
Morgado)
Resumo da sessão: “Aprendi muito, pois a nossa criatividade serve para milhões
de grupos” (Margarida Borges); “Maravilhosa” (Leonor Loureiro);“Divertida”
(Alice Santos); “Foi bom e divertido” (Camila Loureiro); “Foi interessante”
(Diogo Mendes); “Trabalhámos a imaginação” (Francisca Nogueira) “Gostei de
usar a criatividade e aprendi o que é a criatividade” (João Labrincha);
“Divertida, criativa” (Mara Gomes)

08-01-2020 | Construção de uma escultura com materiais recicláveis.
Realização de um filme com o título “Mudo eu ou muda o clima!”
Professores do PIC: Ana Alves, Sara Bogarim e Pedro Varandas

Resumo desta sessão:
“A
criatividade
é
espontânea”
(João
Labrincha);“A
reciclagem
ajuda
o
planeta e é fixe”
(Diogo Mendes); “Foi
muito giro e muito
divertido”
(Alice
Amaral); “Fizemos e
imaginámos o oceano
reciclado”
(José
Santos); “Aprender a
reciclar”
(Leonor
Sampaio);
“Achei
imaginativo, inspirador
e muito divertido.”
(Mara
Gomes);
“Fizemos
desenhos
para fazer um painel”
(Santiago Bento)

Valores: Responsabilidade e integridade
Excelência
e
exigência,
Curiosidade,
reflexão
e
inovação,
Cidadania
e
Participação, Liberdade

O que aprendi: “Nesta sessão aprendi que nem tudo o que
é lixo vai para o lixo e que se pode reciclar de várias
formas” (Alice Santos); “Que até com o próprio lixo
podemos fazer coisas lindas” (Leonor Sampaio); ”Nesta
sessão, estivemos a imaginar e a planificar uma escultura
com materiais recicláveis” (Mara Gomes);“Eu aprendi que
a arte não é só pintar; é criar, imaginar, pensar” (Camila
Loureiro); “Aprendi que uma coisa, na nossa criatividade e
imaginação, podem ser mil coisas” (Francisco Correia);
“Que a criatividade é espontânea e podemos fazer arte
com material que já não íamos utilizar. Aqui aplica-se a
política dos 3 Rs (Reutilizar, reciclar, reduzir). Reutilizar
materiais, reciclar e reduzir o lixo” (João Labrincha);
“Aprendi como fazer um painel com material reciclado”
(José Santos); “Aprendi nesta sessão que nós podemos
reutilizar um objeto que tinha uma função e dar-lhe uma
nova utilidade e assim estamos a reutilizar” (Leonor
Loureiro); “Foi uma experiência boa e espero que ajude
mais as pessoas a reutilizarem os materiais” (Mara
Gomes); “Que se pode fazer muita coisa com materiais
reciclados, velhos e já usados” (Matilde Aguieira)

22-01-2020 | Vou produzir corrente elétrica!
Professores do PIC: Luís Carreiró, Natália Batista, Maria do Carmo Sobral, Ana Paula Céu e
Teresa Martins | Ex-Alunos do PIC: Luísa Pessoa e Alexandre Martins | Outros alunos
O que aprendi: “Aprendi várias formas de produzir energia e aprendi a
falar código morse” (Diogo Mendes); “Aprendemos como produzir
eletricidade e a comunicar em código morse” (Leonor Sampaio);
“Aprendi a fazer código morse e sobre corrente elétrica. Foi excelente”
(João Labrincha); “Aprendi a montar circuitos e a perceber como
funciona a eletricidade” (Francisca Nogueira); “Aprendi como funciona a
eletricidade e as correntes” (José Santos); “Aprendi que a luz dá para
reproduzir em máquinas e aprendi a fazer várias coisas com máquinas”
(Lia Cunha); “Aprendi como fazer a eletricidade e quem inventou a
eletricidade e a lâmpada. Como conversar por código morse. Também
aprendi que podemos fazer eletricidade com limões” (Margarida Borges);
“Foi bom, aprendi muito e espero voltar a ter a mesma experiência”
(Maria Pêgas); “Aprendi que dos frutos se pode produzir eletricidade.
Apercebi-me de que a Terra é magnética.” (Pedro Loureiro).
Valores: Curiosidade, Reflexão e Inovação | Excelência e exigência |
Cidadania e participação | Responsabilidade e Integridade
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Resumo
desta
sessão:
“Eu
adorei
muito”
(Santiago
Bento);
“Foi
muito
interessante
e
motivadora”
(Leonor
Sampaio); “Fazer
funcionar
a
corrente
e
a
eletricidade”
(José
Santos);
“Eletricidade
é
vida”
(João
Labrincha).

No PIC 8, como se pôde constatar, na área de
Ciências apenas tiveram lugar 2 sessões com o Grupo
B e 1 com o Grupo A. A Covid-19 impediu que as
sessões previstas pudessem ter lugar.
A área de Ciências, para além de ter implementado, ao longo
destes 8 anos de PIC, diversas atividades em que os
professores da área foram os especialistas, tem aplicado um
sistema de coadjuvação/mentoria com ex-alunos de PIC (e
outros alunos), adotando uma dinâmica, no nosso país,
inovadora, no âmbito deste Projeto.

A preparação e dinamização de sessões, a custo zero para
o PIC, e a articulação com os ex-alunos e outros
discentes acarretaram trabalho extra que merece, neste
espaço, um reconhecimento especial.

05-02-2020 | Construção de uma escultura com materiais recicláveis.
Realização de um filme com o título “Mudo eu ou muda o clima!”
Professores do PIC: Ana Alves, Sara Bogarim e Pedro Varandas

Valores: Responsabilidade e integridade
Excelência
e
exigência,
Curiosidade,
reflexão
e
inovação,
Cidadania
e
Participação, Liberdade

O que aprendi: “Aprendi a ser organizada e a reutilizar” (Francisca
Nogueira);“Nesta sessão aprendi a criar arte e a pintar tela” (Diogo
Mendes); “Aprendi que não se pode sujar e gostei de pintar” (Lia
Cunha); “Aprendi a criar e a pintar e foi muito divertido” (Mara
Gomes); “Aprendi a transformar objetos em coisas novas” (Matilde
Aguieira); “Aprendi a fazer um painel sobre o oceano” (Santiago
Bento); “Aprendi a pintar num painel objetos que não se utilizam”
(Santiago Morgado).

Resumo desta sessão: “Foi artístico.” (Diogo Mendes);
“Esta sessão foi inesquecível” (Mara Gomes); “Foi
incrível. Das melhores sessões.” (Maria Pêgas); “Foi
divertido”
(Matilde
Aguieira);“Adorei”
(Santiago
Bento).

Valores:
Responsabilidade
e
integridade
Excelência e exigência,
Curiosidade, reflexão
e inovação, Cidadania
e
Participação,
Liberdade

11-01-2020

Resumo da sessão: “Foi
excelente”
(Madalena
Rocha,
Grupo
A);
“Adorei muito” (Xavier
Alves,
Grupo
A);“Foi
divertido”
(Camila
Loureiro,
Grupo
B);
“Não devemos poluir”
(Leonor Sampaio, Grupo
B).

ATIVIDADES EM CONJUNTO

O que aprendi: “Aprendi que devo amassar as garrafas antes de as
reciclar” (Martim Laranjeira, Grupo A); “Aprendi que o mar está
poluído” (Pedro Costa, Grupo A); “Aprendemos que não devemos
deitar plásticos fora e não só para o oceano” (Lia Cunha, Grupo B);
“Aprendemos que podemos não só reciclar, mas também reutilizar.
Aprendemos também como a tecnologia evoluiu e o mal que a
poluição faz, principalmente aos oceanos” (Margarida Borges, Grupo
B).
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Parcerias estruturais do PIC:

Projeto Investir na Capacidade | Parcerias
O PIC é o resultado de um conjunto excecional de Parcerias. O PIC nem poderia existir sem
parcerias nem seria outra coisa. Foi sempre lema deste Projeto ir para além do que a Escola pode
oferecer e, tendo este por mote, o PIC simplesmente não existiria sem o conjunto de Parcerias
que tem.

Projeto financiado por:

A TODOS, um sentido e profundo AGRADECIMENTO!
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