
Este trabalho:

• constituiu uma experiência muito gratificante, onde os testemunhos de alguns dos participantes permitiram concluir que o módulo ministrado foi útil e bem-sucedido,

• sublinhou a importância da comunicação e divulgação de ciência como forma de transmitir conhecimento de maneira clara, eficaz e apelativa, a um público leigo em relação ao tema, mas 

também que as suas formações muito distintas, experiências individuais e maior disponibilidade torna a atividade mais enriquecedora e frutuosa,

• mostrou que as atividades práticas são particularmente motivadoras convocando os participantes para a ação, a partilha de experiências e a abertura ao questionamento. 

As Universidades Sénior existem não só para possibilitar a transmissão do conhecimento a uma população mais idosa, como também de combater a solidão e de promover um envelhecimento ativo, 

com dignidade e qualidade de vida, (Machado e Medina,2012). Este tipo de atividades permite não só ir ao encontro das expectativas da população-alvo,  como ajuda a fomentar o companheirismo, 

a solidariedade e a amizade entre todas as partes envolvidas.
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Procedimento Experimental

Este projeto inscreveu-se no âmbito duma colaboração entre o grupo STOL-Science

Through Our Lives da Universidade do Minho e a USRCPV (Universidade Sénior do Rotary

Club da Póvoa de Varzim) que tem como missão principal a educação não formal de

Ciência em regime de voluntariado. O trabalho foi idealizado como um projeto cultural,

científico e educacional que visa a comunicação da ciência de um tema pertinente ao

utentes da universidade sénior.

Assim, em articulação com os estudantes séniores foi estabelecido um módulo sobre

hidroponia para dar a conhecer noções e aplicações básicas desta técnica, passando

também alguma experiência prática na montagem de um sistema.

Hidroponia é o cultivo de plantas sem recurso a solo, em que os nutrientes inorgânicos

necessários ao crescimento provêm de uma solução nutritiva, podendo haver um

substrato inerte que funciona como suporte para a planta, onde se desenvolve a raiz

(Sengupta e Banerjee, 2012). Existem vários tipos de sistemas que se podem dividir em

sistemas estacionários, como o sistema de pavio, ou sistemas circulantes, como o de

gotejamento (Roberto, 2003).
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Aula de 60 minutos, no dia 9 de Junho na USRCPV, com a 

participação de 29 alunos. Os alunos muito motivados e 

participativos colocaram várias questões tais como os cuidados 

a ter com as suas hortas hidropónicas ou as plantas que seriam 

mais adequadas.

Foram realizadas várias reuniões preliminares para seleção, 

conceção e construção dos sistemas hidropónicos mais 

adequados à montagem com os alunos na USRCPV. 

Um protocolo de montagem para o sistema de pavio foi 

preparado para apoio no workshop.

Explicação geral sobre os sistemas a montar e objectivos: 

comparação do sistema tradicional com solo (controlo) com o 

sistema hidropónico estacionário do tipo pavio, utilizando como 

substrato vermiculite (ver resultado em baixo). 

Preparação das culturas de alface e montagem do sistema.
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