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Concurso nacional 

Projecto de alunas da Gualdim 
Pais entre os melhores 

As alunas do 9.° D do 
Agrupamento Gualdim 
Pais, Iara Oliveira e Ma-
dalena Ribeiro, orientadas 
pelo professor Roberto 
Neto, conquistaram o se-

  

gundo lugar no concurso 
nacional Applica-te, com o 
projecto STUDYGRAM, na 
categoria 3.° ciclo. 

O concurso Nacional 
Applica-te é uma iniciativa 
da NOVA IMS Information 
Management School, da 
Universidade Nova de Lis-
boa, no âmbito da promo-
ção do espírito empreen-
dedor dos jovens e do de-
senvolvimento sustentá-
vel. O objectivo, segundo o 
professor responsável, foi 
desenvolver uma App que 
contribua para atingir um 
dos 17 objectivos do desen-
volvimento sustentável. 

O projecto STUDYGRAM 
foi desenvolvido pelas alu-
nas no âmbito da discipli-
na de Tecnologias de In-
formação e Comunicação 
(TIC) e consiste numa re-
de social de partilha de re-
sumos escolares entre alu-
nos, explica Roberto Neto. 
Com esta iniciativa, as alu-
nas contribuem para o ob-

  

jectivo de desenvolvimen-
to sustentável "Educação 
de Qualidade", uma vez 
que promovem a partilha 
de conteúdos escolares en-
tre pares, permitindo que 
alunos com menos . capa-
cidades ou possibilidades 
de criar seus próprios re-
sumos possam beneficiar 
com a partilha de conteú-
dos de outros colegas. 

A final teve lugar no pas-
sado dia 2 de Junho, num 
evento virtual onde foram 
apresentados cinco projec-
tos de cada uma das cate-
gorias 3.° ciclo e secundá-
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rio, pré-selecionados de 
um universo de mais de 
150 candidatos. Na pers-
pectiva do professor, as 
alunas do Agrupamento 
Gualdim Pais destacaram-
se na apresentação e defe-
sa do projecto perante um 
"júri atento e exigente". 

Como prémios, além da 
aprendizagem, da expe-
riência, do reconhecimen-
to e do diploma, cada alu-
na recebe um tablet e um 
curso online de desenvol-
vimento de Apps, da Ha-
ppy Code, adianta ainda 
Roberto Neto. 


