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Ir ao laboratório é uma tarefa rotineira, vis-
to que semanalmente os grupos dos 4 anos 
até ao 2º ano vão a este espaço realizar ati-
vidades experimentais com a Isabel Santos, 
a professora de Ciências Naturais dos 2º e 
3º ciclos.

Desta forma, os alunos da nossa escola to-
mam contacto, desde cedo, com a ciência 
experimental em atividades de subgrupo, 
manipulando materiais, fazendo análises, es-
tabelecendo analogias, colocando hipóteses, 
chegando a conclusões, isto é, desenvolvem a 
literacia científica através de um trabalho em 
equipa, autónomo e integrador.
Nos 3º e 4º anos, as atividades, também elas 
regulares, passam a seguir a ordem do pro-
grama oficial, enquanto que os alunos do 5º 

ao 9º ano realizam atividades experimentais 
em grupos de quatro ou cinco alunos, das 
quais resultam relatórios que são avaliados.
Deste modo, todos os alunos têm acesso a 
vivências que lhes permitem cooperar, criar, 
pensar, analisar, sentir e partilhar.

Atividades de férias
Durante as atividades de férias, os alu-
nos têm a possibilidade de realizar ati-
vidades lúdico-científicas que permitem 
desenvolver o raciocínio, o trabalho em 
equipa, a capacidade de observação ao 
mesmo tempo que desenvolvem com-
petências necessárias à sua vida futura. 
Tomando como exemplo as últimas 
atividades de julho, em cada semana 
trabalhou-se um produto diferente (sal, 
açúcar, ervas aromáticas e farinha), de 
forma multidisciplinar, daí os profes-
sores presentes nestas atividades não 
serem exclusivamente de Ciências Na-
turais ou Ciências Físico-Químicas. 
De acordo com a faixa etária de cada 
grupo, fizeram-se experiências, ativida-
des gastronómicas, descoberta de pro-
priedades/ utilidades, partilharam-se vi-
vências tendo sempre como fio condutor 
o produto da semana.

O nosso lago...
A existência de um lago na escola pro-
move e facilita o acesso de todos os alu-
nos, desde os 3 anos até ao 9º ano, a um 
ecossistema lacustre. Nesse espaço é 
possível observar, analisar e interpretar 
diversos aspetos relacionados com o fun-
cionamento do ecossistema.
A interação com os seres vivos aí existen-
tes permite observar o crescimento das 
espécies, a sua reprodução e as relações 
que se estabelecem entre as várias espé-
cies autóctones e o meio ambiente.

Experiências semanais
Observar, experienciar, partilhar...

Ciência divertida!

Ecossistema lacustre

:: Tema desta edição: ciência : :

Experiências com 
dissolução de substâncias
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Conhecer
o Laboratório...
O laboratório é um espaço da nossa escola muito pouco vis-
to pelos pais, mas muito frequentado pelos alunos, visto que, 
quase semanalmente, todos os grupos se deslocam a este local 
para realizar experiências com a professora Isabel.

Por agora, vamos fazer uma visita guiada a este espaço.

Espaço interior do laboratório
: bancada e lavatório

Disposição das mesas no laboratório

Armário da Geologia

Armário dos re
agentesArmário da Física Manta para fogo: 

proteção contra incêndios

Atividades extracurricularesCuriosidades Vanguarda ecológicaLaboratório Atividades curriculares
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Curiosidades Vanguarda ecológicaLaboratório

Curiosidade...

Extintor: proteção contra incêndiosBalde de areia: proteção contra incêndios

Local de registo de observações e conclusões das atividades 
experimentais

Atividades extracurriculares e curriculares

Armário de material de 
laboratório como provetas, 
gobelés, tubos de ensaio, etc.

Armário da Biologia

Atividades extracurriculares Atividades curriculares

Porque se chama  
ao Laboratório  
“Sala Natália Chaves”
Durante muitos anos, a Dra. Natália Cha-
ves, esposa do Dr. Joaquim Chaves das 
Clínicas Joaquim Chaves Saúde e mãe 
de dois antigos alunos, exerceu as fun-
ções de Médica Escolar na nossa escola. 
Acontece que a sua dedicação foi des-
medida, visto que todo o seu trabalho foi 
voluntário. Pelo muito que fez por esta 
instituição, resolveu a Direção atribuir o 
seu nome a esta sala dedicada à ciência. 
A empresa clínica Joaquim Chaves 
também contribuiu com generosos do-
nativos para o apetrechamento do la-
boratório, pelo que lhes estamos eter-
namente gratos.
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Curiosidades

Aquecimento ecológico...
Com pedras radiantes!!
O aquecimento da nossa escola é um Sistema de Aquecimento por radiação infravermelha, 
idêntica à do Sol, que proporciona um calor natural, confortável e saudável. Este sistema é 
constituído por uma pedra natural, à qual é aparafusada uma placa de vidro portadora da 
resistência elétrica reduzida a nanoparticulas, isto é, partículas muito pequeninas que fazem 
com que o equipamento seja pequeno e que consuma cerca de 20% menos energia.
Aproveitando as características termo-físicas das rochas naturais, o calor é emitido por 
radiação e é espalhado pelas paredes (condução) e pelo ar (convexão). Imagina que tens 
uma chávena fria e colocas no seu interior um chá quente. O que vai acontecer é que 
o recipiente vai ficar mais quente devido à bebida, não é? Ora é isso que acontece na 
escola, as paredes ficam quentes e, ao mesmo tempo, o ar vai espalhando o calor.
De simples instalação, este sistema de aquecimento é aconselhado para pessoas com asma, 
sinusite, alergias e doenças dos ossos e da pele, não consome oxigénio, não desenvolve a 
circulação de poeiras, distribui uniformemente o calor e é 100% amigo do ambiente.

Na vanguarda...
O Externato “As Descobertas” aderiu 
a um inovador serviço da EPAL (Em-
presa Portuguesa de Águas Livres), o 
Waterbeep, de forma a otimizar os 
serviços de abastecimento de água, 
isto é, de forma a ajudar a escola a 
poupar água, fazendo com que todos 
sejamos amigos do ambiente.

Sempre que há um consumo de água 
diferente do padrão habitual, a escola 
recebe um SMS e/ou e-mail, de forma 
a que as perdas e gastos desneces-
sários com a água sejam reduzidos. 
Por exemplo, se houver uma torneira 
a pingar ou um rutura num cano, re-
cebe-se um aviso, que permite uma 
rápida correção do hábito diário e a 
deteção de problemas existentes.

No telhado da nossa escola existem uns 
painéis que transformam a energia solar em 
energia elétrica, a qual é isenta de poluen-
tes, o que faz com que a emissão de gases 
poluentes para a atmosfera seja reduzida.
A energia obtida através dos painéis so-
lares é usada para aquecer a água que é 

usada nos balneários e a que é obtida atra-
vés dos fotovoltaicos tem dois destinos di-
ferentes: iluminação e produção.
Parte da energia acumulada num conjunto 
de baterias é usada na iluminação de todo 
o primeiro piso da escola e a remanescente 
é vendida para a rede, o que faz com que 
o externato seja considerado um micropro-
dutor de energia elétrica.

Painéis energéticos

Poupança de água!

Laboratório

Exemplo dos consumos detalhados  
com o waterbeep.

As “pedras” estão espalhadas 
um pouco por toda a escola  
(à direita).

Cada pedra tem um 
termóstato que permite 
regular a temperatura 
ambiente (à esquerda).

Exemplo de leitura termográfica do comportamento/ 
circulação do ar quando se dá a convexão atmosférica.

Vanguarda ecológica

Anda daí, vamos levar-te a conhecer tudo  
o que por cá se faz para proteger o ambiente.

O meio ambiente é uma preocupação 
constante na nossa escola, daí as 
várias alterações ao nível energético. 

Atividades extracurriculares Atividades curriculares
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Curiosidades Laboratório Vanguarda ecológica

Lâmpadas LED
De certeza que já ouviste falar em 
lâmpadas LED e no quanto elas aju-
dam o meio ambiente. 
LED é um componente eletrónico 
condutor, ou seja, um emissor de luz 
(L.E.D. = light emitter diode) que tem 
a propriedade de transformar energia 
elétrica em luz, baixando em cerca de 
75% o consumo de energia. 

Inventada em 1962 pelo norte-ame-
ricano Nick Holonyak, esta tecnolo-
gia continua a sofrer evoluções sendo 
que a contribuição dada por Sujhi 
Nakamura  lhe valeu o Prémio Nobel 
da Física em 2014, pois criou os LEDs 
de cor azul, trabalho que mais tarde 
fez com que fosse possível chegar aos 
LEDs de luz branca, utilizados para 
iluminação.
Conforme deves calcular, toda a ilu-
minação na nossa escola é feita por 
lâmpadas LED.

Poupança de eletricidade

Em cima: a carrinha da escola.

À direita: exemplo de uma embalagem do líquido 
AdBlue.

Exemplo de depósito  
de Adblue, junto  
ao do combustível.

Nick Holonyak

Sujhi Nakamura

Carrinha escolar
Um transporte ecológico
A carrinha da nossa escola, adquirida em 2015, demonstra, também ela, a preocupa-
ção com o meio ambiente.
Ao queimar o combustível, emitimos CO2 (dióxido de carbono), o que influencia o 
efeito do aquecimento global (efeito estufa). Por isso, limitaram-se as emissões e 
exige-se que os fabricantes reduzam o consumo de carburante. Um menor consumo 
de combustível significa uma redução das emissões poluentes.
Nos anos 90, a União Europeia, para responder às preocupações ambientais dos eu-
ropeus, criando o padrão EURO que limita as emissões de veículos. Foi a norma EURO 
0. Cada vez que há alguma alteração, muda-se o número, o que significa que, neste 
momento, a norma em vigor é a seis, como tal diz-se que a carrinha da escola segue 
a norma Euro VI.
Ora, para cumprir esta norma, a carrinha tem de usar um líquido designado por  
Adblue, o qual é uma solução aquosa de ureia (32,5% de ureia pura, 67,5% de água 
desmineralizada) que é injetado no sistema de escape do veículo. Aí, este produto 
provoca uma reação química quando em contacto com os gases, transformando parte 
dos óxidos de azoto resultantes da combustão em vapor de água e em nitrogénio.
Se algum dia ouvires o Sr. Roque dizer que a carrinha precisa de combustível e de 
Adblue, já sabes do que se trata!

Atividades extracurriculares Atividades curriculares
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Os alunos, programando Apps, nos computadores cedidos pela “Code School” para o efeito.

A reação de felicidade e incredibilidade dos vencedores...

Exemplo de projeto  
e início da construção.

Curiosidades Vanguarda ecológicaLaboratório

Como é que 

120g
de palhinhas sustêm 

7kg?
Anualmente, os alunos do 8º ano 
constroem pontes, nas aulas de 
Educação Tecnológica, usando como 
únicos materiais palhinhas de re-
fresco (4 de 1 metro e cerca de 300 
de 13 centímetros) e cola quente. 
Este trabalho é dividido em três 
fases: o projeto (desenho da es-
trutura no papel) onde os alu-
nos fazem o levantamento das 
necessidades, de acordo com o 
que querem criar, a execução da 
colagem das estruturas, na qual 
é posta em prática o projeto, e o 
teste à resistência das mesmas.
Ao longo de todo o processo muitos 
são os problemas que têm de ser 
resolvidos, muitos são os saberes 
transversais que têm de se usar e 
muito se desenvolve a competên-
cia do manuseamento de materiais.

No passado ano letivo, a estrutu-
ra vencedora, da autoria de Inês 
Santos, Leonor Chaves e Lucas 
Souto, aguentou 7Kg durante 40 
segundos.

Atividades extracurriculares e curriculares

A PROGRAMAÇÃO
MELHORA AS TUAS NOTAS ?
Este ano letivo uma das ofertas de escola na área das atividades extracurriculares é o 
Curso de Drones que tem como principais atividades a Robótica, que já existia na escola, 
e a “Code School”.
 
Numa primeira parte do ano, os alunos foram desafiados a desenvolver um projeto de construção 
e de programação de drones, aprendendo, assim, conceitos fundamentais da eletrónica, 
montagem e programação. 
Numa segunda fase irão desenvolver atividades relacionadas com o uso de apps nas atividades 
de programação.
Desta forma, os alunos são levados a desenvolver competências fundamentais como o raciocínio 
lógico e a resolução de problemas e a estimular a criatividade e o pensamento crítico, o que leva 
a uma melhoria no desempenho escolar.
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O que são aquelas  
taças amarelas em         

Atividades
extracurriculares: 

Inventors 
Uma das ofertas de escola ao 
nível das atividades extracur-
riculares, e que registou uma 
grande aceitação, é designa-
da por CTEM, mas, no fim de 
contas, é quase sempre desig-
nada por Inventors.  
Tentando desfazer a confu-
são, a empresa The Inven-
tors segue uma metodologia 
baseada em projetos focados 
nas áreas CTEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Ma-
temática), surgindo no final 
de 2015 com o objetivo de 
inspirar miúdos e graúdos 
para o mundo da criação.
Dirigida aos alunos do 2º ao 
4º ano, nesta atividade os alu-
nos recebem, no início de cada 
sessão, um projeto pré-ela-
borado e o material necessá-
rio para concretizá-lo. Assim 
que os alunos conseguem 
perceber o funcionamento da 
atividade, conseguem extra-
polar para outras similares e 
conseguem, então, elaborar 
criações próprias. 

Curiosidades Vanguarda ecológicaLaboratório Atividades extracurriculares

Lego?
À entrada encontra-se uma vitrina com vários 
troféus que têm sido ganhos ao longo dos vá-
rios anos de existência da escola. Neste núme-
ro vamos falar-te sobre as taças em Lego que 
tanta curiosidade têm suscitado.

Entre os anos letivos de 2014 e 2017, os alu-
nos inscritos na atividade extracurricular de 
Robótica participaram no campeonato FLL 
(FIRST® LEGO® League) que é um progra-
ma para crianças e jovens dos 9 aos 16 anos 
que foi concebido para lhes despertar interesse 
pela ciência, engenharia, tecnologia, matemá-
tica e empreendedorismo, além de lhes ensinar 
competências importantes para o seu futuro. 

As provas decorreram sempre no Instituto Su-
perior Técnico, nas instalações do Tagus Park, e 
contaram com a participação de muitas escolas 
oriundas de vários pontos do país, devidamen-
te avaliados por alunos e professores do IST.

A competição é composta por três provas dis-
tintas : Project, Robot Game e Core Values. 

Project – Resulta da exploração que o grupo 
faz a propósito do tema que a FLL escolhe 
anualmente e que é apresentado oralmente 
com suporte informático a um grupo de profes-
sores do Instituto Superior Técnico. 
Robot Game/ Design - Ao longo do ano cons-
trói-se um robot usando a tecnologia LEGO® 
MINDS-TORMS® o qual é programado para 
desempenhar várias missões, numa plataforma 
igual para todas as equipas. 
Core Values - Os valores base da FLL são os 
elementos que distinguem esta organização de 
outros programas semelhantes, pois os parti-
cipantes aprendem que a competição amigá-
vel e o ganho mútuo não são objetivos que se 
excluem e que a entreajuda é o grande pilar  
do trabalho em equipa. 
Os troféus que estão expostos são relativos ao 
ano de 2015 (Campeões absolutos e 1º lugar 
em Profissionalismo Gracioso, um dos Core 
values), 2016 (2º lugar em Inspiração - Core 
value- e em Estratégia e Inovação – Robot 
Design, 1º lugar em Desempenho Robótico)   
e 2017 (1º lugar em Projeto).

Na 1ª participação, 
fomos logo  
os grandes 

vencedores.

Atividades curriculares
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Curiosidades Vanguarda ecológicaLaboratório Atividades curricularesAtividades extracurriculares

Informática
no currículo escolar
Na nossa escola, os alunos do 2º ao 4º anos 
têm aulas de Scratch, uma linguagem de 
programação, as quais são oferta de escola, 
isto é, não fazem parte do Programa Curricu-
lar do 1º ciclo. 

Este ano letivo, iniciou-se no 5º ano a disciplina de L.C.D. (Laboratório de Competên-
cias Digitais) que foi criada na nossa escola no sentido de dar um ponto de contacto 
com programas básicos, como o Microsoft Word ou o Microsoft PowerPoint, que irão 
ser usados para elaborar trabalhos escritos ou orais .
Desta forma, os alunos têm um espaço onde estas ferramentas básicas lhes são ensi-
nadas e onde eles têm a oportunidade de as treinar, visto que podem elaborar nesta 
disciplina alguns dos trabalhos que têm para fazer noutras áreas.

No 7º e 8º ano, nas aulas de T.I.C. (Tecnologias de Informação e Comunicação) abor-
dam-se os conteúdos programáticos e as metas curriculares definidas pelo Ministério 
da Educação, sendo assim, para além de uma abordagem teórica na área da infor-
mática, os alunos aprendem a trabalhar em Microsoft Excel e em Gimp (GNU Image 
Manipulation Program), editam vídeos com o Microsoft Movie Maker e aprendem a 
criar um site.

Adivinha... 
Apelido do mês de junho
Primeiro nome de rainha
Terra em grego uma paixão
A Emília a sua fofinha.

Quem será?...

Feira dos...
Minerais! 
Promovendo a divulgação científi-
ca, realizou-se de 16 a 20 de abril 
mais uma feira de minerais, rochas 
e artigos decorativos visando apre-
sentar a diversidade geológica e a 
aplicação desses materiais no quo-
tidiano dos alunos. Este certame foi 
muito concorrido, sobretudo pela 
parte dos alunos mais novos, o que 
demonstrou o seu interesse neste 
evento.

Evento no laboratório


