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

Agrupamento de Escolas de Sousel
TURMA (ANO DO CURSO) *

10ºB (15 alunos)
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS*

Curso Profissional Técnico de Indústrias Alimentares e Auxiliar de Saúde

PROFESSOR DE REFERÊNCIA (NOME)*

Elisabete da Silva Pereira
Nome da equipa*
Escrever aqui o nome escolhido para a equipa. ATENÇÃO: o nome NÃO deve conter as palavras “ASOC”,
“OpenCohesion”, “At the School of OpenCohesion”.

SouEuro Jovem

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*

soueurojovem.2020@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.

https://twitter.com/SoueuroJovem
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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.

https://www.instagram.com/soueurojovem/?hl=pt

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”.

Título da pesquisa*
Escrever aqui o título da pesquisa. ATENÇÃO: o título deve deixar entender o tema e o objetivo da
pesquisa com um máximo de 5 palavras, deve intrigar e estimular a vontade de ler. Usar jogos de palavras,
metáforas e figuras retóricas livremente. CONSELHO: Inspirem-se em títulos de jornais e publicações
online, perguntem à vossa professora de italiano ou aos autores da vossa revista escolar!

Europa Investe em Sousel!
A pesquisa em 140 caracteres*
Partindo do título escolhido, adicionem uma breve descrição da pesquisa. ATENÇÃO: o texto não pode
ultrapassar os 140 caracteres, ou seja, o comprimento de um tweet normal. Poderão usar também o
mesmo texto para realizar o primeiro tweet na vossa conta da turma e lançar a vossa campanha de
comunicação social para o envolvimento do território na vossa pesquisa.

Europa Investe em Sousel!
O grupo de trabalho escolheu como projeto o Parque Urbano de Sousel, que visa
como principal objetivo a segurança.
Esta via é estruturante e prevê-se de elevado tráfego, sendo uma das prioridades
visada e a mais importante de todas a segurança de todos os seus utilizadores. Com
esta operação pretende-se que principalmente as crianças e toda a comunidade escolar
e desportiva possam em segurança aceder aos respetivos equipamentos. Pretende-se
dotar de recursos estas áreas deficitárias de acessos e proceder à implementação de
medidas que assegurem a sua sustentabilidade e redução de poluição ambiental. Com
a presente via pretende-se criar hábitos mais saudáveis promovendo e priorizando o
acesso pedonal a todos os equipamentos localizados no parque urbano, evitando desta
forma o excessivo uso de transporte automóvel, criando hábitos de vida mais
saudável e um acesso direto ao centro da vila.

Nome do projeto escolhido*
Inserir aqui o título do projeto escolhido, tal como se vê na ficha do projeto.

Parque Urbano de Sousel
Link para o projeto escolhido*
Inserir aqui o link (URL) para a ficha do projeto escolhido.
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Código do projeto escolhido
Copiando e colando, inserir aqui o Código Único do Projeto que encontra na ficha do projeto

ALT20-07-1406-FEDER-000021
Tema do projeto escolhido*
Indicar o tema relacionado com o projeto escolhido:

O projeto tem a ver com os seguintes temas: ambiente; infância e idosos; infraestruturas e
contribuições para as pessoas.

Tema do projeto escolhido*
Indicar o tema relacionado com o projeto escolhido:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pesquisa e inovação
Agenda digital
Competitividade empresarial
Energia
Ambiente
Cultura e turismo
Transportes
Emprego
Inclusão social
Infância e idosos
Instrução
Cidades e áreas rurais
Reforço da Administração Pública (AP)

Natureza do investimento do projeto escolhido
Indicar a natureza do investimento relacionado com o projeto escolhido:

o
o
o
o
o
o

Aquisição de bens e serviços
Infraestruturas
Incentivos às empresas
Contribuições para as pessoas
Contribuições de capital
Não disponível
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Blog Post: relatar a pesquisa escolhida*

Imagem do blog post - 1* (formato JPG)
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Imagem do blog post – 2* (formato JPG)

Imagem do blog post – 3* (formato JPG)
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Tela*
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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).

NOTA: os campos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios
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