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Apoio à inovação e criatividade
Enviado por PFR Invest Sociedade de Gestão Urbana, EM

Paços de Ferreira
A PFR Invest está a apoiar projectos de alunos da Escola Secundária de Paços de Ferreira, incentivando assim o
desenvolvimento de ideias nas áreas das novas tecnologias.
Um dos principais objectivos da Empresa Municipal passa pelo desenvolvimento da inovação e da criatividade no
concelho, objectivo consubstanciado com a criação de uma Cidade Tecnológica, propiciando a instalação dentro da cidade
de um cluster de actividades geradoras e valorizadoras de conhecimento.

Neste sentido, e sem esquecer a responsabilidade social que lhe está associada, a PFR Invest aceitou o desafio de
colaborar com alunos de uma turma do 12º ano da Escola Secundária de Paços de Ferreira que, na disciplina de Área de
Projecto, estão a desenvolver projectos de robótica, domótica, uma cidade ecológica e algumas páginas de Internet.
A empresa municipal contribui com vários meios necessários à concretização material dos projectos, sem os quais os
esboços dificilmente sairiam do papel: Kits robots, ferramentas várias, pista para robot, servidor, materiais para
maquetas, tintas, fios eléctricos, entre muitos outros.
Para o final do ano lectivo, está prevista uma apresentação pública dos projectos, também da responsabilidade da PFR
Invest e do município.
Alguns dos projectos que a PFR Invest está a apoiar:
Cidade Ecológica
Um grupo de alunos está a construir a maqueta de uma cidade ecológica, demonstrando um funcionamento energético
100% ecológico.
Em paralelo, estão a desenvolver um blogue (cidade-ecologica.blogspot.com) sobre o tema, a realizar um inquérito para
apurar o nível de ecologia do concelho, e a desenvolver uma campanha de sensibilização que passa pela distribuição de
equipamentos economizadores e pela elaboração de um panfleto com dicas para poupar recursos naturais.
O grupo está ainda a promover a substituição das lâmpadas incandescentes dos semáforos por led's, com o apoio da
autarquia de Paços de Ferreira

DEAR Robot
Outro grupo vai criar um DEAR Robot (Dinâmica Experimental na Aprendizagem pela Robótica).
Pretende-se que seja capaz de subir e descer rampas, contornar obstáculos, seguir um trilho desenhado e detectar
cores.
De acordo com os alunos, o objectivo é promover a robótica no concelho, em especial na camada mais jovem, e ajudar
na escolha do curso a seguir.
Rede social Friendspot
Um dos projectos desta turma diz respeito à criação de uma rede social adaptada às necessidades da comunidade escolar.
Visa um melhor relacionamento entre os alunos e a partilha de informação escolar útil, com apontamentos, fichas, etc.
Utiliza uma plataforma freeware denominada Elgg, gratuita, e pretende-se que seja um projecto a ser aproveitado nos
anos seguintes por todos os alunos.
Tecnologias no espaço
Um outro grupo está a construir uma página de Internet com informação diversa relativa ao Universo e à sua exploração,
aberto à população em geral e em português, o que é difícil de encontrar.
O grupo pretende criar um site de raíz, dividindo-se entre a concretização da página e a recolha de informação.
http://www.jornalaberto.com
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