Switch UP
Uma escola sustentável

REGULAMENTO 2018/2019
1. PROJETO SWITCH UP

Os Projetos Sociais Educativos Galp são de abrangência nacional e promovem, nas escolas, o desenvolvimento sustentável.
Através da constituição de clubes, as escolas têm a oportunidade para desenvolver ideias, projetos e atividades e implementar ações
que contribuam para promover o consumo sustentável, nomeadamente nas vertentes relacionadas com a energia.
O Switch UP é um projeto social educativo da Galp destinado aos alunos do Ensino Secundário. O projeto promove a constituição de
clubes nas escolas incluindo qualquer uma das ofertas formativas - Cursos Científico-Humanísticos, Cursos com Planos Próprios,
Cursos Artísticos Especializados, Cursos Profissionais, Ensino Secundário na Modalidade de Ensino Recorrente ou Cursos
Vocacionais, a partir dos 15 anos e seus professores - e dinamiza um concurso que motiva os alunos a desenvolverem ideias que
visem resolver um problema relacionado com os temas do projeto na sua comunidade.

2. OBJETIVOS

O Projeto Switch UP tem como objetivo promover, junto de crianças e jovens, a mudança de comportamentos para o desenvolvimento
sustentável, na escola e na comunidade envolvente. Para isso, os alunos deverão identificar um problema relacionado com os temas do
projeto na comunidade, desenvolver uma solução inovadora e submeter o seu projeto para avaliação pelo júri Switch UP.
Inerentes a esta mudança de comportamentos, pretende-se:
Promover uma ação colaborativa entre os alunos;
• Despertar a iniciativa e o empreendedorismo;
• Promover o debate e a discussão de ideias e opiniões;
• Conferir formação e ferramentas de trabalho úteis para a concretização das atividades e projetos (atuais e futuros);
• Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, operacionais e de comunicação;
• Estimular a criatividade e espírito crítico;
• Capacitar os alunos para o desenvolvimento de projetos com impacto social e ambiental positivo e sustentável na escola e/ou
comunidade.

3. METODOLOGIA

Trabalhar por projetos é um empreendimento coletivo, realizado por um grupo de jovens e orientado por um adulto, que promove a
investigação, levando à procura de respostas para as perguntas formuladas. Este tipo de trabalho pressupõe que todas os jovens se
possam envolver e tenham um papel ativo, que pode variar consoante as suas características, capacidades e interesses.
Vantagens de uma aprendizagem através da metodologia de projeto:
• Construir competências, desencadear a aquisição de saberes e saber-fazer;
• Dar sentido aos saberes e às aprendizagens a partir da implementação de práticas sociais;
• Estimular a curiosidade;
• Promover o conhecimento empírico;
• Proporcionar tomada de consciência de si próprio;
• Promover a capacidade de trabalhar com os outros;
• Desenvolver a capacidade de comunicar.

4. TEMAS

O Switch UP pretende explorar com os alunos do Ensino Secundário os seguintes temas, a trabalhar pelas escolas no âmbito dos projetos
a submeter a concurso:
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, relacionados com o consumo sustentável (ODS 12) em particular de recursos
naturais e energia (ODS 7 e 13), promovendo a proteção da vida marinha e terrestre (ODS 14 e 15);
• Transição Energética, focando os diferentes tipos de energia, as suas utilizações e desafios associados e as alterações
climáticas; a importância da inovação e digitalização no contexto da mudança de paradigma energético;
• Mobilidade Sustentável.
• Pegada Ecológica (Ex.: redução do consumo de plásticos).
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5. ADESÃO AOS PROJETOS

Para a participação no concurso, as escolas devem seguir os seguintes passos:
a) Definir clubes de alunos (até 6 alunos cada), cada um orientado por um ou dois professores, responsáveis pelo
acompanhamento dos seus clubes ao longo do ano letivo;
b) Os clubes poderão ser formados em contexto de turma (poderão existir um ou mais clubes na mesma turma) ou em contexto
livre (os elementos do clube podem ser de diferentes turmas e anos);
c) Inscrição – para cada clube deve ser preenchido um formulário de inscrição disponível no e-mail de apresentação dos projetos
recebido pelas escolas ou enviado um e-mail para contacto@galpswitchup.com até 9 de novembro de 2018 com os seguintes dados:
• Agrupamento
• Nome da Escola
• Morada da Escola (incluir código postal)
• Nome do Professor Responsável
• E-mail
• Contacto Telefónico
• Número de Alunos Total da Escola
• Número de Alunos no Clube
Para qualquer questão poderá contactar a equipa do Serviço Pedagógico Switch UP através do 213 153 066.

6. DINÂMICA

Os Projetos Sociais Educativos Galp visam promover a sensibilização das crianças e jovens para a adoção de atitudes e mudança de
comportamentos em prol da melhoria da comunidade escolar e envolvente.
a) Após a inscrição e para dar início às suas ideias de projeto, as escolas secundárias receberão:
• Guião de Apoio: “Como desenvolver um projeto?”
b) Numa segunda fase, já com as ideias de projeto pensadas e em modo inspiração, as escolas receberão:
• Tutorial: Vê o teu projeto tornar-se realidade! – passos para desenvolvimento de um projeto;
• Formulário “O meu Clube”, no qual deverão identificar os problemas existentes na comunidade envolvente e que ideias ou
soluções consideram mais adequadas para os resolver;
• Visita Switch UP, realizada por voluntários do Universo Galp, em que os alunos deverão apresentar as suas ideias e respetivos
projetos, de modo a que o voluntário da Galp possa orientar o projeto para a reta final do concurso. As visitas estarão
disponíveis apenas para as 100 primeiras escolas a formalizar a sua inscrição.
c) Na fase final, os professores receberão um e-mail para preenchimento do Relatório Final “Vê o teu projeto tornar-se
realidade!” que confirma a participação no concurso.
d) Serão selecionados 10 projetos finalistas para participar no Energy Bootcamp onde acontecerá a última fase do concurso: um
pitch durante o qual os finalistas irão defender o seu projeto perante um júri que definirá o vencedor.

7. FASES DO PROJETO

O projeto que será desenvolvido pelos alunos deverá respeitar as seguintes fases:
1. Identificar um problema
O que está a acontecer à sua volta? Identificar um problema relacionado com os temas do projeto que abranja a comunidade
envolvente (pessoas e/ou entidades) e que pretendam resolver.
2. Desenvolver a solução
Como resolver o problema identificado? Chegou o momento de ter ideias e discuti-las.
3. Prototipagem
Será que a ideia resolverá o problema? Para encontrar essa resposta, deverão criar um protótipo, hipótese ou piloto da solução.
4. Entrar no concurso!
Basta preencher o Relatório Final “Vê o teu projeto tornar-se realidade!”.

8. AVALIAÇÃO

A avaliação dos trabalhos ocorrerá em duas fases:
1. Pré-seleção: serão selecionados 10 projetos finalistas do Ensino Secundário.
2. Energy Bootcamp: os 10 clubes finalistas e os seus professores irão passar o dia na sede da Galp a partilhar ideias, a aprender
com as equipas dos outros ciclos de ensino que participaram nos projetos educativos Galp e a apresentar os seus projetos. No
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final do dia, serão conhecidos os projetos vencedores, os segundos e terceiros lugares de cada ciclo de ensino.
Agenda:
A. Sessão de boas-vindas e introdução dos mentores.
B. Treino do pitch e da apresentação do projeto.
C. Pitch de 3 minutos para cada finalista.
D. Momento descontração.
E. Revelação dos vencedores, segundos e terceiros lugares.
A avaliação dos trabalhos terá como critérios:
• Relação e adequabilidade das ações implementadas no âmbito dos temas do projeto, demostrando conhecimento adquirido;
• Adequabilidade entre os problemas identificados e as soluções aplicadas;
• Potencial de impacto efetivo das ações na escola;
• Originalidade, criatividade e inovação evidenciada na transmissão de ideias;
• Potencial de replicabilidade, continuidade e sustentabilidade das ações planeadas.
Acrescendo a estes critérios, será valorizada a inclusão e exploração de vertentes tecnológicas e/ou digitais nos projetos desenvolvidos
pelas escolas, sendo possível a participação simultânea de um projeto Switch UP no programa educativo tecnológico “Apps for Good”
(http://cdi.org.pt/apps-for-good/).

9. JÚRI

O júri é composto por representantes do Conselho de Administração da Galp, da Fundação Galp e dos promotores e parceiros dos Projetos
Educativos Galp, nomeadamente Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, ADENE – Agência para a Energia, APA –
Agência Portuguesa do Ambiente, Comissão Nacional da UNESCO Portugal, DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia.

10. PRAZOS

As escolas deverão cumprir os seguintes prazos:
• Inscrição – até 9 de novembro de 2018
• Formulário “O meu Clube” – até 22 de fevereiro de 2019
• Realização de Visitas Switch UP – entre janeiro e março de 2019
• Relatório Final “Vê o teu projeto tornar-se realidade!” – até 5 de abril de 2019
• Energy BootCamp – maio de 2019

11. DIVULGAÇÃO E PRÉMIOS

Os prémios têm como objetivo reconhecer o mérito das escolas, professores e alunos que, em conjunto, conseguiram desenvolver um
projeto consistente e relevante para a comunidade escolar e/ou envolvente.
1º Lugar - Prémio “Energia cria Energia”
Escola: Financiamento para implementação do projeto vencedor no valor máximo de 7.000 EUR (sete mil euros)
Professor: 1 Tablet + 1 Galp Ready no valor de 250 EUR (duzentos e cinquenta euros) [até 2 professores]
Alunos: Experiência de Inovação Social [até 6 alunos]
2º e 3º Lugar
Professor: 1 Tablet + Galp Ready no valor de 250 EUR (duzentos e cinquenta euros) [até 2 professores]
Alunos: Experiência de Inovação Social [até 6 alunos]
A Fundação Galp e a Galp procederão à divulgação dos projetos vencedores nos seus Websites e Redes Sociais e as equipas vencedoras
serão contactadas por e-mail com os respetivos resultados.

12. MONITORIZAÇÃO

Com o objetivo de acompanhar a implementação do projeto vencedor, no período de junho a dezembro de 2019, realizaremos:
• Memorando de entendimento: assinado entre a Fundação Galp, a Galp e as direções das escolas premiadas e, eventualmente,
outras entidades que sejam envolvidas localmente. Sistematiza o que é o projeto vencedor, o plano financeiro e a verba atribuída,
o modelo de execução da mesma e os relatórios necessários.
• Mentoring: a Fundação galp e a Galp será responsável, pelo aconselhamento, monitorização e acompanhamento da
implementação do projeto no terreno.
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13. DIREITOS DE IMAGEM

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo dos projetos e sobre os registos de som, imagem ou vídeo realizados no
âmbito do projeto Switch UP são da titularidade da Fundação Galp, ao abrigo do regime da obra por encomenda.
A Fundação Galp e a Galp não se responsabilizam por qualquer exibição de conteúdos, sons, imagens ou vídeos que sejam divulgados por
outrem, sem a sua autorização prévia, ainda que relacionados com o projeto.

14. REGULAMENTO GERAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS

O tratamento de dados pessoais no âmbito do projeto Switch UP é realizado de acordo com as disposições constantes na Política de
Proteção de Dados e de Privacidade que se encontra disponível nos websites da Fundação Galp e da Galp.

15. CONTACTOS

(+351) 213 153 066 | contacto@galpswitchup.com | galp.com | fundacaogalp.com
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