
 

Quando surgiu 

SB DESIGN, equipa nascida em 2008, na Escola Secundária Soares Basto (agora Agrupamento de Escolas Soares Basto), 

formada por alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia, completa este ano, 8 anos de existência!  

Foi uma iniciativa de professores Fernando Ferreira, Isabel Costa (professora bibliotecária) e José Rosa (atualmente diretor 

do Centro de Formação de Associação de Escolas de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis), após a necessidade 

sentida na Escola e mais concretamente na Biblioteca Escolar, a nível de design de elementos gráficos para divulgaçao de 

eventos. 

Quem envolve 

SB DESIGN "Soares Basto Design" envolve alunos das várias turmas de multimédia: 10º, 11º e 12ºs anos, sendo coordenada pelo 

Diretor de Curso, o Prof. Fernando Ferreira. 

O que faz 

Design de produtos para a comunidade escolar e instituições envolventes, como Autarquias, Bibliotecas escolares, 

Associações culturais, IPSS's, ... 

Como faz 

A equipa tem vindo a trabalhar no contexto de ensino e aprendizagem na sala de aula, utilizando a metodologia de trabalho do 

projeto, utilizando estratégias e metodologias práticas e criativas. A cada ano com novas turmas, a equipa é atualizada com 

novos elementos. 

Porquê esta equipa? 

Este é um projeto de alta relevância pedagógica, onde os estudantes podem realizar projetos em parceria com outras 

instituições, proporcionando maior utilidade ao seu trabalho, maior motivação e enriquecimento dos seus portefólios, assim 

como o desenvolvimento do espírito empreendedor, importante para o futuro.  

Evolução 

Em 2009, a equipa ampliou o seu apoio a entidades fora da Escola. Os pedidos têm aumentado, sempre com respostas 

positivas, com concretização de dezenas de projetos e participação em diversos concursos nacionais e internacionais (com 

vários prémios e distinções). 

Em 2011 lançamos a nossa página no Facebook, a nossa principal ferramenta de divulgação dos nossos produtos. Fazemos este 

ano 5 anos, bodas de madeira! 



Em 2012, devido às necessidades sentidas em outros níveis, evoluímos para "SB Design Multimédia ", respondendo a outras 

áreas da multimédia (web sites, filmes, edição áudio, …). Destacamos o projeto "Ponto final", uma campanha publicitária contra 

a violência doméstica, que envolveu a Santa Casa da Misericórdia Hall, a Câmara Municipal de Oliveira Azeméis, a Direcção-

Geral de Reinserção Social e dos Serviços Prisionais.  

Além de desenvolver habilidades técnicas dos alunos, conseguimos melhorar as suas qualidades humanas como a 

solidariedade, a partilha e a cooperação. A Escola tem-se assim aberto à comunidade. 

Em 2013, esta equipa foi reconhecida em Espanha, num evento promovido pela Universidade Portucalense, numa conferência 

internacional, como um projeto inovador (estudo de caso) no campo da utilização das TIC na educação, no âmbito do projeto 

europeu ICT Ways  

Em 2014, introduziu uma nova resposta, dedicada à área social ", SB design Solid@rio | design para todos", para oferecer 

serviços a instituições que se dedicam a trabalho sem fins lucrativos, nas áreas sociais para as pessoas com necessidades 

especiais, como as IPSS’s. Esta resposta está em linha com o compromisso dos municípios no sector social e 

empreendedorismo social. Neste momento estamos a colaborar com a AJUDARIS, com o projeto Histórias para Pensar – 

escritas por jovens autores. 

Lançamos, ainda o apoio à distância, através do Skype, para maior facilidade de comunicação entre professores, alunos e 

parceiros. 

Em 2015 abraçamos o projeto UNESCO, apresentando um projeto de ligação da multimédia aos ideais da UNESCO, fomos 

selecionados e somos agora parceiros da Rede de Escolas Associadas UNESCO, tendo já concretizado diversos projetos, com 

destaque para as comemorações do Ano Internacional do entendimento global, com o projeto ‘Comer, beber e sobreviver’. 

Onde estamos 

SB Design Multimédia está disponível em www.facebook.com/sbdesign2011 e pelo email sbdesign@soaresbasto.pt 

Balanço final 

O balanço é extremamente positivo, pois tivemos imensas solicitações e foram dadas respostas prontas e com qualidade. O 

impacto na comunidade escolar tem sido crescente, o reconhecimento tem vindo de várias instituições. 

 

Professor Fernando Ferreira, coordenador 

 

 


