
Descrição dos Projetos do Concurso Nacional PAPTICe 
 
Curso Profissional GPSI (Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos) 
 
Projeto “FingerMed Plus” 
Aluno: João Rito 
Categoria B: Artefactos (Hardware, Redes, Robótica e eletrónica) 
Professora Orientadora: Isabel Oliveira 
Descrição: 
“Este projeto consiste num “array” de sensores biomédicos construídos na 
plataforma de uma luva com uma pequena braçadeira. Tem como intenção 
fazer triagem rápida e eficiente de vítimas em acidentes graves e de grande 
escala (ex: terramoto, tsunami) através do toque. 
Em primeiros socorros, os agentes médicos costumam ter vários aparelhos 
diferentes para verificar os sinais vitais. Esta luva incorpora uma matriz 
eletrónica com sensores básicos, mas essenciais para fazer uma triagem 
rápida em situação de catástrofe, ou até mesmo dar a habilidade de alguém 
sem treino médico para verificar tais sinais vitais. Visto que é eletrónica, tem o 
potencial de ser sincronizado com uma base de dados.” 
Projeto vencedor – 1.º Prémio na categoria de Artefactos 
 
Projeto “Arkaider, a unity game” 
Aluno: Serge Silva 
Categoria C: Multimédia 
Professor Orientador: João Silva 
Descrição: 
“O meu projeto é o resumo de toda a minha experiência adquirida tanto na 
escola como fora dela. É também um conjunto interligado que se pode chamar 
de hub, vai desde a página web criada para uma exposição assim como os 
jogos que o integram, todos interligados por uma base de dados. 
A capacidade de criar uma plataforma que integra e interliga vários softwares é 
uma ideia inovadora. Podemos pensar na ideia de um portal de um jogo que é 
um mundo próprio integrando o nosso mundo, real e virtual.” 
 
 
Curso Profissional de Multimédia 
 
Projeto “Redes Sociais, documentário”  
Aluno: Margarida Pratas 
Categoria C: Multimédia  
Professor Orientador: Rui Mouro 
Descrição: 
“Este vídeo consiste num documentário sobre as redes sociais. Duas raparigas 
retratam duas pessoas na vida real. A rapariga que está sempre ao telemóvel 
retrata uma pessoa viciada nas redes sociais e a outra, que vai vivendo a sua 
vida normal sem precisar de estar permanentemente ao telemóvel, retrata a 
pessoa não viciada. A ação passa-se em suas casas, num ambiente com 
amigos, na comunidade local. Entre esta história irá decorrer ainda um voice 



over e a entrevista de dois jovens adultos locutores de rádio, um deles é o 
famoso youtuber Conguito.” 
 
Projeto “Doc Multimédia, documentário sobre o ensino profissional” 
Aluno: Diogo Domingos 
Categoria C: Multimédia 
Professor Orientador: Liliana Leal 
Descrição: 
“Este vídeo consiste num documentário sobre o Curso Profissional Técnico de 
Multimédia. Contém entrevistas (vários pontos de vista) envolvendo todo um 
tema (a escolha de um curso profissional), e é isso que nos leva para a parte 
do pensamento e da imaginação da pessoa que está a ver este documentário. 
O meu grande objetivo é influenciar as pessoas a seguirem este curso para 
realizarem os seus sonhos e para poderem dar asas à sua imaginação. Neste 
documentário sobre o curso, onde eu falo sobre os vários projetos que 
desenvolvi ao longo do curso, existem pequenas demonstrações dos mesmos 
e entrevistas que fiz a colegas meus.” 
 

 
João Rito, a apresentar o seu projeto Finger Med plus 
 

 
Momento de subida ao palco dos nossos alunos e docentes responsáveis. Ao 
centro, o aluno vencedor do 1.º prémio de “Artefactos”, João Rito, e, ao seu 
lado, mais à direita na imagem, a professora orientadora, Isabel Oliveira, 
coordenadora do Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de 
Azambuja. 


