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ASOC – MODELO DO RELATÓRIO DA 1.ª AULA 
 
 
NOME DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO* 

Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor 

 
TURMA (ANO DO CURSO) * 

10º ano – 17 alunos 

 
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS* 

Ensino Profissional 

 
 
PROFESSOR DE REFERÊNCIA (NOME)* 

Elsa Cristina Gonçalves Brito Boinas 

 
Nome da equipa* 
 
“Os Monxelitos” 
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Logótipo da equipa* (formato JPG) 
 
Anexar aqui a imagem do logótipo realizado para identificar a vossa equipa. O logótipo 
deve representar o tema e o projeto escolhido para a pesquisa. Despertem a vossa 
fantasia! 

  

 
E-mail da equipa* 

Turma10g202122@gmail.com 

 
 
Conta Twitter* 
Indicar a conta Twitter (URL) de referência da equipa. O nome da conta Twitter NÃO 
pode conter as palavras “ASOC”,“OpenCohesion”, “At the School of OpenCohesion” e 
deve, possivelmente, remeter ao nome da equipa ou ao objeto da pesquisa. 

monxelas_projeto 

 
Outra conta de redes sociais (p. ex., página do Facebook, conta do Instagram, conta do 
Flickr, etc.) 
Indicar, se existente, outra conta de rede social (URL) de referência da equipa. O nome 
da conta NÃO pode conter as palavras “ASOC”, “OpenCohesion”, “At the School of 
OpenCohesion” e deve, possivelmente, remeter ao nome da equipa ou ao objeto da 
pesquisa. 

monxelas_projeto 

 
 
 
Website 
Indicar, se existente, um website (URL) de referência da equipa. O nome do website 
NÃO pode conter as palavras “ASOC”, ““OpenCohesion”, “At the School of 
OpenCohesion”. 

A realizar 
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Título da pesquisa* 
 

Monxelas – Centro Cultural de Montargil 

 
A pesquisa em 140 caracteres* 
 

Requalificação da antiga Casa do Povo para Centro Cultural e Cinema para atração, 
promoção e desenvolvimento do património natural e cultural da vila de Montargil. 

 
Nome do projeto escolhido* 
 

Centro Cultural de Montargil 

 
Link para o projeto escolhido* 
 

A realizar 

 
Código do projeto escolhido 
 

ALT20-08-2114-FEDER-000138 

 
Tema do projeto escolhido* 
 

Ambiente 
Cultura e turismo 
Inclusão social 
Cidades e áreas rurais 

 
 
Tema do projeto escolhido* 
 
Indicar o tema relacionado com o projeto escolhido: 
o Pesquisa e inovação 
o Agenda digital 
o Competitividade empresarial 
o Energia 
o Ambiente X 
o Cultura e turismo X 
o Transportes  
o Emprego 
o Inclusão social X 
o Infância e idosos 
o Instrução 
o Cidades e áreas rurais X 
o Reforço da Administração Pública (AP) 
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Natureza do investimento do projeto escolhido 
Indicar a natureza do investimento relacionado com o projeto escolhido: 
o Aquisição de bens e serviços X 
o Infraestruturas X 
o Incentivos às empresas 
o Contribuições para as pessoas X 
o Contribuições de capital 
o Não disponível 
 
 
Blog Post: relatar a pesquisa escolhida* 
 
A realizar 
 
 
Imagem do blog post - 1* (formato JPG) 
 
A realizar 
 
 
Imagem do blog post – 2* (formato JPG) 
 
A realizar 
 
 
Imagem do blog post – 3* (formato JPG) 
 
A realizar 
 
 
 
Tela* 
 

Descrição do projecto de 
acompanhamento civíco  
 
Monitorização do Projeto de 
requalificação e ampliação do anti
go edifício da Casa do  Povo de 
Montargil, 
com  valências e caraterísticas de 
Centro Cultural e Cinema, 
implementado num território de 
baixa densidade populacional do 
Município de Ponte de Sor, para 

Dados de 
contexto  
 
Território: Vila 
de Montargil, 
concelho de 
Ponte de Sor, 
distrito de 
Portalegre, 
Alto Alentejo. 

 

Pojecto e Temas 
escolhidos 
“Monxelas" – a 
valorização da 
Arte e da 
Cultura no 
desenvolviment
o, inclusão social 
e fixação da 
juventude no 
interior do país 
 

Pessoas 
versadas sobre o 
tema a envolver 
no território  
 
Município de 
Ponte de Sor 
 
Associação 
Cultural de 
Montargil 
 

Formato de 
comunicação e 
estratégia de 
envolvimento  
 
Entrevistas 
 
Inquéritos por 
questionário 
online 
 
Coffee break 
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promover a atractividade, a 
fixação de novas gerações, a 
integração social e 
intergeracional, com a criação e 
dinamização de programas 
culturais em rede com o restante 
município e outros, numa lógica 
de serviço para as pessoas, assim 
como a competitividade, a 
conservação, proteção, promoção
 e o desenvolvimento do 
património natural e cultural do 
território, numa perspectiva de 
sustentabilidade ambiental e 
energética. 
 
O custo total do projeto foi de 
€742.934 
Fundo Total Aprovado foi de 
€631.494, com financiamento do 
FEDER e o valor restante foi 
fornecido pelo Município de Ponte 
de Sor. 
 

Festival Sete 
Sóis Sete Luas 
 
Fundação Casa 
de Bragança 
 
Jornal “A Ponte” 
 
Jornal 
“Horizontes” do 
AEPS 

para 
divulgação do 
Projeto  

Pesquisas adicionais: escolham 3 entre os métodos 
de pesquisa adicionais ( ver slide “escolher uma 
técnica de pesquisa”) 
 
A desenvolver 

Valor para a comunidade:  
Esta pesquisa tem como impacto a valorização das 
contribuições comunitárias, no desenvolvimento local 
e regional, permitindo a divulgação de um espaço 
cultural acessível à população e ao serviço das 
pessoas atractivo a novas manifestações culturais, 
elas sim potenciadoras de revelação de novas soft 
skills e oportunidades de inclusão social e 
intergeracional.  
Este projecto destina-se à população em geral, 
promovendo a fixação de novas gerações, atores 
culturais, população juvenil e sénior. 

 
A pesquisa desenhada 
Anexar aqui a imagem criada pelo Designer e pelo Storyteller escolhida para 
representar o percurso da vossa pesquisa (timeline, diagrama de fluxo ou mapa 
conceptual). 
A imagem deve ser no formato .jpg (1MB no máximo). 
 
A desenvolver 
 
NOTA: os campos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios 


