
Grupo do bate: 

Alunos: Dália Costa, Catarina Silva, Gabriela Mina, Jorge Sequeira, Leonor Pereira, Marina 

Pinto, Vinício Morais 

Introdução: 

Para o nosso trabalho de cidadania a turma do 11D propôs a instalação de painéis 

fotovoltaicos devido aos benefícios que estes poderão trazer à escola. Para aprofundarmos 

o tema e na tentativa de vos familiarizar um pouco mais com esta causa, a turma convidou 

o Professor João Henriques do Instituto Superior Técnico para abordar o tema da 

sustentabilidade e o grande papel que é desempenhado pelos painéis fotovoltaicos e pelas 

energias renováveis. 

• Realizado por: Leonor Pereira 

 

Apresentação do professor que irá realizar a palestra: 

João Carlos de Campos Henriques licenciou-se em Engenharia Mecânica em 1993 e 

obteve o grau de Doutor em Engenharia Mecânica em 2006, pelo Instituto Superior 

Técnico. Entre 1993 a 2007, desenvolveu métodos numéricos para a modelação de 

turbinas e compressores. Desde 2008, tem desenvolvido trabalho de investigação na 

área das energias renováveis, em especial no aproveitamento da energia das ondas do 

mar e da energia eólica. Atualmente é Professor no Instituto Superior Técnico. 

• Maria Clara Henriques  

Foram preparadas algumas perguntas que iriamos apresentar ao professor João Henriques 

por apenas dois alunos Dália Costa e Gabriela Mina.(Anexo 1 PDF) 

Os alunos Dália Costa, Leonor Pereira e Vinício Morais iriam realizar a apresentação do 

professor João Henriques. Já os alunos Jorge Sequeira e Mariana Pinto ao longo da palestra 

iriam realizar questões ao professor. 

Grupo dos Panfletos  

Alunos: Joana Rebelo, Marta Nogueira, Martina Borges, Mariana Levis, Maria Clara. 

O panfleto foi feito, porém não foi divulgado pela as incertezas de datas entre a escola e o 

professor, quando foi decidido (14/04/2020 as 11:45) foi cancelada pelo o vírus por esse 

motivo não foi publicado os panfletos. (anexo 2 PDF) 

Grupo da proposta da carta de aquisição dos painéis fotovoltaicos 

Alunos: Ana, Lucileine, Marta Martinho, Sofia e Miguel 

A carta foi o documento que sofreu um maior atraso, era para ter sido entregue entre a 

primeira e a segunda semana do segundo período e para assim ser encaminhada junto com 



as assinaturas adquiridas ao longo de dezembro e as duas primeiras semanas do segundo 

período. A carta só foi entre no dia 29/03/2020 depois de diversos ajustes de datas(anexo 3 

PDF)  

Grupo das recolhas de assinaturas  

Alunos: Benjamim Portugal, Bernardo, Carolina Caeiro, Gonçalo Campos Henrique, Catarina 

Silva, Manuel, Maria Carvalho, Rita neves. Ajuda das alunas Dália Costa, Gabriela Mina, 

Marta Nogueira (que preencheram uma folha). 

Os alunos Manuel e Benjamim não entregaram as folhas com as assinaturas. 

 Substituição da palestra 

Caso não seja possível realizar a palestrar iremos tentar realizar um vídeo com o professor 

João Henriques onde poderá fazer uma breve introdução sobre energias renováveis e 

responder algumas questões preparadas. 

Assinaturas Anexo 4 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


