
 

 

Calendário do Curso 

O curso À Descoberta dos Materiais é composto por cinco sessões de 3h (em horário a 

combinar), de acordo com o programa apresentado a seguir: 

Dia / Duração Tema Docente 

19/07 – 3h Materiais Plásticos Eduarda Gomes 

20/07 – 3h Materiais Cerâmicos António Labrincha 

21/07 – 3h Vidros Arlete Carvalho 

22/07 – 3h Materiais Metálicos Manuel Ribeiro 

23/07 – 3h Materiais e Energia João Abrantes 

 

O curso funcionará com um número mínimo de 6 alunos e o máximo de 15 alunos. 

Todos os temas incluem: 

- uma sessão de introdução teórica de 50 min 

- uma sessão laboratorial de 120 min. 

 

Conteúdo dos temas: 

Materiais Plásticos – Na sessão teórica será abordada a relação entre as características 

químicas e estruturais dos materiais plásticos e as suas principais propriedades e 

comportamentos. Na sessão laboratorial serão produzidos dois tipos de materiais 

plásticos: um Nylon e uma espuma de uma resina fenólica. 

 



Materiais Metálicos – Na sessão teórica serão abordadas as principais propriedades 

dos metais e ligas metálicas. Na sessão laboratorial serão caracterizados diferentes 

tipos de materiais metálicos através de ensaios de tracção. Elaboração das curvas 

Tensão/Extensão e determinação dos respectivos Módulos de Elasticidade. 

Materiais e Energia – Nesta sessão, promover-se-á a discussão sobre o papel dos 

materiais relativamente às tecnologias de produção, armazenamento e transporte de 

energia. A sessão laboratorial será dedicada à energia do hidrogénio, nomeadamente 

às pilhas de combustível. A produção do hidrogénio será assegurada por um painel 

solar fotovoltaico, associado a um electrolisador, que por sua vez será convertido em 

energia eléctrica por uma pilha de combustível. 

Materiais Cerâmicos – Na sessão teórica abordar-se-ão as principais propriedades de 

diferentes materiais cerâmicos. Na sessão laboratorial obter-se-ão peças cerâmicas 

obtidas por enchimento de moldes de gesso, realizar-se-á a sua vidragem (e possível 

decoração) e posterior cozedura das mesmas. 

Vidros – Depois de explicadas as propriedades e aplicações dos vidros demonstra-se 

laboratorialmente o processo de fusão do vidro/vidrado, bem como, a utilização de 

corantes e pigmentos usados industrialmente em peças utilitárias e decorativas. 

 

 


