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Memória descritiva
CARREGADOR DE TELEMÓVEL SOLAR
CARREGADOR DE TELEMÓVEL SOLAR regressou à praia do Osso da Baleia, no dia 30.06.2021, com nova
imagem e inovação tecnológica. Equipado com carregador wireless, tipo USB-C, tipo Micro USB e iPhone
e decorado com telas inferiores dedicadas a vários temas ambientais, em que a cada uma delas tem
associado um QRCode para um jogo de sensibilização. Equipamento de uso gratuito e acessível a todos,
durante toda a época balnear. Este projeto foi premiado com 1.º lugar, na categoria “Jovens – 2.º e 3.º
Ciclos e Ensino Profissional”, no âmbito do desafio “Mensagens de Sensibilização Ambiental”, alusivo ao
tema anual da Bandeira Azul - “Recuperação de Ecossistemas”.
Este projeto ambiental foi realizado por alunos e professores da ETAP- Escola Tecnológica, Artística e
Profissional de Pombal, tendo sido apresentado publicamente, durante a cerimónia de hastear das
bandeiras Azul, Praia Acessível e Qualidade de Ouro, que decorreu na manhã do dia 30.06.2021, na praia
do Osso da Baleia.
De acordo com a Prof.ª Catarina Fernandes, coordenadora do projeto, “foi um projeto muito giro e
desafiante! Trabalhámos muito bem o tema da Biodiversidade e a importância de reutilizar e recuperar
material, o tema das energias renováveis, etc.
Em jeito de resumo, neste projeto participaram:
- os alunos de eletromecânica 1.º ano - recuperaram toda a estrutura e adaptaram à nova realidade.
- os alunos de eletromecânica 2.º ano - planificaram ("foram os das ideias") de toda a campanha de
sensibilização.
- os alunos de farmácia 1.º ano - imaginaram os painéis e as frases de sensibilização / chamada de atenção.
- os alunos de farmácia 2.º ano - idealizaram e construíram os quatro jogos sobre cada um dos temas
escolhidos para sensibilizar.
- 5 alunos de mecatrónica montaram toda a parte elétrica.”
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