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Uma Gota de Luz

O projeto Uma Gota de Luz obteve o 1º lugar no 
T4 Solutions Challenge, uma iniciativa da World 
Education Week e da Take Action Global que pre-
tendem mostrar boas práticas pedagógicas nas 
escolas através de projetos que encontrem solu-
ções para problemas elencados nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Depois de o júri 
analisar centenas de projetos de todo o mundo, o 
do 10º16 mereceu o 1º lugar, o da Índia obteve o 2º 
lugar e o de Espanha, o 3º.
Sendo a energia solar um recurso inesgotável e o 
plástico um resíduo (flagelo) que demora cerca de 
400 anos a desaparecer, a turma 16 do 10° ano do 
curso profissional de Técnico de Instalações Elé-
tricas da Escola Secundária de Gondomar decidiu 
estudar e produzir uma lâmpada solar de baixo 
custo e consumo, utilizando, como base, garrafas 
de água de 1,5L e um circuito simples com lâm-
padas led. Estas acumulam energia solar durante 

o dia, funcionando apenas com o led durante a 
noite. Deste modo, é possível iluminar locais onde 
a eletricidade ainda não é uma realidade (desde 
espaços rurais a comunidades de países em de-
senvolvimento). Assim, retiramos plástico das ruas 
e damos-lhe valor, produzindo uma lâmpada que 
pode ser utilizada e replicada em qualquer parte 
do mundo, incluindo nos PALOP. 
O projeto foi desenvolvido no âmbito de diversas 
disciplinas, tendo os produtos finais sido desenvol-
vidos na disciplina técnica, com o estudo dos circui-
tos, a sua montagem e o desenho esquemático; na 
disciplina de Inglês, foi realizado um vídeo bilíngue 
PT-EN e legendado, no qual os alunos explicam 
todos os procedimentos para a produção da lâm-
pada solar. Este vídeo foi já difundido em diversos 
países com vista à replicação do protótipo. 
Com o trabalho desenvolvido pretendeu-se que 
os alunos aprofundassem os seus conhecimentos 

sobre os assuntos tratados em cada uma das disci-
plinas envolvidas; tomassem consciência da impor-
tância da problemática do plástico e da utilização 
da energia solar em detrimento de outros recursos 
naturais não renováveis. Pretendeu-se, igualmen-
te, que os alunos desenvolvessem competências 
de cidadania ativa, compreendendo a cultura de 
populações de outros países, contribuindo para a 
melhoria das suas condições de vida. 
Links para os vídeos do projeto:
https://youtu.be/DPkJrRgolJ4
https://youtu.be/4esYQb3k8l0
Coordenação do projeto:
 Inês Rodrigues

Em tempos de Covid-19, os alunos 
da ESG homenagearam os professores!
Para lembrar o Dia do Professor, o Clube de Teatro “Às três pancadas” produziu um vídeo com a ajuda da 
Rita Burmester; foi criado um poema de agradecimento aos professores que têm sempre um sorriso e uma 
palavra amiga para dar, quando se sentem mais tristes ou desanimados. 
“- Um grande obrigado por fazerem parte das nossas vidas e nos ajudarem, especialmente, nesta fase difícil 
e confusa.” Aqui estão algumas imagens desse vídeo.

https://www.facebook.com/watch/?v=889480898126146

Professores, 
envolvem-nos o coração
enchem-nos de confiança 
São o conhecimento 
o nosso apoio
a família na escola
que nos recebe de braços abertos
São as palavras certas nos momentos certos
As ligações entre a vida e a matéria
Dão-nos oportunidades
dão-nos a mão
Motivam mesmo que estejamos no fundo
ouvem o que temos para dizer

e sobretudo ouvem o que não queremos dizer a 
ninguém
Os professores veem-nos 
Somos mais do que números
Trazem tranquilidade 
Felicidade
E num mundo de sentimentos, orientam-nos
Nós somos nós
Responsabilizam-nos
Mudam a nossa forma de ver o mundo
E tornam-no,
sem dúvida,
Melhor! 

Em tempos de Covid-19, os alunos 
da ESG têm aulas ao ar livre!

No passado dia 9 de outubro, a aula de Cidada-
nia do 9º1 decorreu ao ar livre. Todos os alunos 
levaram os livros por eles escolhidos para a ativi-
dade “15 minutos de leitura silenciosa” e foram 
lê-los para o jardim da escola.
Tomadas as medidas de precaução (máscara e 
distanciamento social), a turma estava muito fe-
liz e confortável, já que teve a oportunidade de 
sair da sala de aula e aproveitar a bela manhã de 
sol.

Durante esse tempo, a professora caminhou por 
entre os alunos, que estavam espalhados pelo jar-
dim, conversando sobre a obra que estavam a ler.
Quando estavam quase a terminar os 45 minu-
tos, a professora teve a ideia de tirar fotografias 
para o 9º1 relembrar, mais tarde, esta aula ao ar 
livre, que aconteceu num longo e difícil período 
de pandemia.

Lara, 9º1


