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E 
ste é o mote de um projeto pioneiro do 

Núcleo de Estudantes de Medicina da 

Associação Académica de Coimbra 

(NEM/AAC), com o objetivo de ensinar 

aos mais pequenos as bases em Suporte Básico 

de Vida (SBV), de forma descontraída e divertida.  

No âmbito do projeto “A Brincar, a Brincar” – Edu-

cação para a Saúde”,  decorreu no  Hospital Pe-

diátrico de Coimbra, no dia 21 de outubro de 2015, 

uma ação com a participação dos alunos do 2º ano 

da E.B.1 dos Olivais, acompanhados por um pelu-

che, que seria o seu modelo de SBV. 

As técnicas  de SBV foram ministradas por alunos 

de Medicina (FMUC), previamente formados com o 

apoio de docentes da FMUC e médicos do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

Foi uma manhã inesquecível, com caráter lúdico e 

formativo, muito enriquecedora para todos os parti-

cipantes. Desde hemorragias, passando por fratu-

ras e acabando nas manobras de SBV, estes jo-

vens “doutores” despertaram nestes meninos e 

meninas valores fundamentais de proximidade e 

de partilha com quem possa precisar. 

A brincar, sentiram-se grandes e saíram maiores 

porque, entre outras mais-valias, aprenderam a 

tomar decisões que podem salvar vidas.  

 Texto EB1 dos Olivais 

N 
o dia 12 de outubro, a comemoração 

do Día de la Hispanidad, também de-

nominado Día de la Raza, abrange 

todos os países hispânicos. Esta data 

marca o descobrimento da América por Cristóvão 

Colombo, a 12 de outubro de 1492, e pretende 

destacar a cultura hispânica, celebrando a união 

das etnias, dos povos e dos continentes. 

Os alunos de espanhol da nossa escola assinala-

ram esta festa da hispanidade com a exposição 

de trabalhos, no átrio do bloco E, onde revelaram 

um pouco das vastas manifestações culturais dos 

povos hispânicos. 

N 
a tradição cultural e religiosa do país de 

“nuestros hermanos”, Espanha, o dia 

seis de janeiro, Día de Reyes, é o dia 

em que as famílias se reúnem e trocam 

presentes (regalos), sendo o dia mais importante 

desta quadra festiva. Ora, os alunos de espanhol, 

de forma simples, mas genuína, também oferece-

ram à comunidade educativa o seu presente, atra-

vés da elaboração de postais de boas festas e da 

apresentação dos seus desejos para este novo 

ano, que estiveram expressos numa exposição, no 

átrio do bloco E. 

O 
s alunos da EB1 de Montes Claros, 

preocupados com a problemática dos 

resíduos para a preservação do meio 

ambiente, e no âmbito do projeto Eco-

Escolas, durante o 1º período deste ano letivo, rea-

lizaram atividades diversificadas nas suas turmas, 

destacando-se a construção de pequenos Ecopon-

tos, para a recolha de material de desperdício. 

Realizou-se também uma sessão de sensibilização 

para a redução de resíduos, desenvolvida pela 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coim-

bra, do Departamento da Saúde Ambiental, no âm-

bito da comemoração da Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos.   

Paralelamente, os alunos compilaram, numa pe-

quena brochura, algumas medidas a tomar para a 

poupança de energia. 

N 
o dia 6/11/2015, às 11h 06m, participá-

mos no exercício público de cidadania, 

no âmbito do risco mínimo. 

Esta iniciativa foi promovida pela Auto-

ridade Nacional de Proteção Civil e pretendia dar 

a conhecer os procedimentos a adotar durante e 

depois da ocorrência de um sismo. 

À hora indicada e durante cerca de um minuto, 

imaginámos que, subitamente, a terra começava 

a tremer. Imediatamente, levantámo-nos e abrigá-

mo-nos debaixo das mesas, encolhidos, seguin-

do, assim, as orientações dadas pelo folheto, que 

tínhamos explorado uns minutos antes, para situ-

ações destas: baixar, proteger e aguardar.  

Passado este tempo, regressámos aos lugares e 

conversámos sobre o assunto.  

Foi importante fazer este simulacro? Sim, porque, 

caso aconteça na realidade um sismo, já sabe-

mos como agir.  

 Texto coletivo do 6ºG 
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Q 
uando nós, a turma C do 9º ano da es-

cola E.B123 Martim de Freitas, nos  des-

locámos até ao departamento de Quími-

ca no âmbito da Semana da Cultura Ci-

entífica, foi- nos colocada a seguinte questão pelo 

Sr. Dr. Sérgio Luís e pela Sra. Dra. Emília Azenha: 

“Como é que a Química salvou as baleias e os 

elefantes?” 

 

Azeite ou óleo de baleia 

As baleias possuem uma grossa camada de tecido 

adiposo que as protege das águas frias. Até ao final 

do séc. XIX, essa gordura era principalmente utili-

zada para fornecer combustível para a iluminação 

das casas e ruas, também era utilizado como lubri-

ficante e na fabricação de sabão. 

 

Marfim 

Os elefantes possuem presas que são feitas de um 

material muito valioso, o marfim. Até há pouco tem-

po atrás as bolas de bilhar eram feitas de marfim. A 

procura continua deste material quase levou os 

elefantes à extinção. 

A Química salvou as baleias e os elefantes da ex-

tinção desenvolvendo novos materiais sintéticos 

que substituíram aqueles que eram provenientes 

destes animais. O marfim foi substituído pelo plásti-

co e a gordura de baleia por um novo composto 

sintético. E assim a Química salvou estas duas es-

pécies da extinção! 

 Texto Yasmim Rocha, 9ºC 

V 
iolência no namoro… “descreve um 

conjunto de comportamentos e/ou atitu-

des violentas, repetidas ou pontuais, 

cometido por um dos elementos da rela-

ção ou por ambos, e que visa controlar e estabele-

cer uma relação de dominância sobre o outro. 

Esta violência é também exercida de múltiplas for-

mas, podendo ser física, psicológica, sexual ou ou-

tras formas como aceder a contas eletrónicas, 

humilhar a pessoa com quem se namora peran-

te outras pessoas ou ter ciúmes excessivos. 

Em Portugal sabe-se que um cada cinco jovens 

reconhece ter sido vítima de comportamentos emo-

cionalmente abusivos numa relação de namoro (v. 

Gabinete de Atendimento à Família). De acordo 

com vários estudos, os principais motivos que le-

vam um jovem, independentemente do seu sexo, a 

manter-se numa relação de namoro em que existe 

violência são o medo e a vergonha.”  

https://www.casa-qui.pt/index.php/perguntas/32-

como-saber-se-sou-vitima-de-violencia-no-namoro 

No dia 5 de janeiro realizou-se uma palestra e de-

bate- “ A violência no namoro”- em três sessões, 

para todos os alunos do oitavo ano de escolarida-

de, promovida pela  equipa do PES com e dinami-

zada pelas  médicas Drª Márcia Filipa Gaspar Soa-

res, Drª Isa Cruz e a Enfermeira Cláudia do Centro 

de Saúde de Celas. Foi um momento de reflexão e 

partilha de vivências sobre esta realidade.  

 Texto Coletivo - 6ºB 

E 
m pé, num campo atapetado de erva flo-

rida, uma jovem senhora, com ar tranqui-

lo, observa a paisagem que a circunda. 

De cabelo apanhado, com um corpete 

vermelho por cima de uma blusa branca e uma saia 

também vermelha, a senhorita segura um braçado 

de erva florida.  

À direita, surgem dois pedregulhos arredondados 

incrustados na terra. Um pouco mais afastado, 

avista-se uma pequena e escura canoa que parece 

adormecida sobre a água calma e transparente de 

um lago. 

Dentro da embarcação distinguem-se dois vultos 

que estão parados a descansar enquanto o seu 

reflexo se espelha na superfície da água. 

Mais atrás, erguem-se duas grandes e escarpadas 

montanhas. Numa das encostas da montanha mais 

verdejante, uma pequena cascata de água límpida 

e cristalina espreita por entre o arvoredo resplande-

cente e escorre até ao lago.  

Ao longe, escondida na neblina que a envolve avis-

ta-se outra montanha coberta de neve.  

https://www.casa-qui.pt/index.php/perguntas/32-como-saber-se-sou-vitima-de-violencia-no-namoro
https://www.casa-qui.pt/index.php/perguntas/32-como-saber-se-sou-vitima-de-violencia-no-namoro
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P 
rojeto de sensibilização para as pessoas 

infetadas ou afetadas pelo VIH/SIDA que 

a Fundação Portuguesa “ A Comunidade 

Contra a Sida” desenvolve em parceria 

com o Hospital Pediátrico de Coimbra 

No âmbito do Projeto Nacional da Educação pelos 

Pares que o CAOJ de Coimbra-Fundação Portu-

guesa “A Comunidade Contra Sida” (FPCCSIDA) 

implementa em Escolas do Ensino Básico e Secun-

dário, a escola EB 2,3 Martim de Freitas tem vindo 

a participar no Projeto “Diga Sim à Prevenção, Diga 

Não à Discriminação”, que esta fundação desenvol-

ve em parceria com o Hospital Pediátrico de Coim-

bra.  

No ano letivo 2014/2015, estiveram envolvidas, pa-

ra além de outras escolas/turmas do concelho de 

Coimbra, as turmas do 8º B e 9º B da Escola B 2,3 

Martim de Freitas, sob a orientação da professora 

de Educação Visual, Dra. Cristina Cortez, com a 

realização de diversos trabalhos, quer de caráter 

individual quer de grupo, visando a sensibilização 

da comunidade para esta problemática.  

Os trabalhos sujeitos a concurso, foram avaliados 

por um júri constituído por entidades de diversas 

áreas científicas tendo sido atribuído o 3º prémio a 

um trabalho realizado por alunos/as da Escola EB 

2,3 Martim de Freitas.  

A entrega de prémios teve lugar no auditório do 

Hospital Pediátrico de Coimbra,  no dia 9 de janeiro 

de 2016, integrada na cerimónia do  Evento Social 

deste Hospital,   com o lema “Vamos Cantar as Ja-

neiras”.   

Estiveram presentes no evento Carolina Monteiro e 

Ana Teresa Fonseca, alunas da turma B do 9º ano 

da Escola EB 2,3 Martim de Freitas no ano letivo 

2014/2015, autoras do trabalho a quem foi atribuído 

o 3º prémio, bem como a professora que apoiou e 

orientou a realização dos trabalhos, a Dra. Cristina 

Cortez.  

Todos os trabalhos realizados pelos/as alunos/as 

encontram-se expostos no corredor da entrada e no 

átrio do Hospital Pediátrico de Coimbra.  

O 
 HPV vírus do papiloma humano é um 

vírus sexualmente transmissível com a 

capacidade de infetar todas as pessoas, 

independentemente do seu sexo, idade, 

etnia ou localização geográfica.  

Existem duas formas de prevenção do cancro do 

colo do útero: a vacinação contra o HPV e o ras-

treio. A vacinação protege as mulheres da infe-

ção pelos dois tipos de HPV mais agressivos, o 

HPV 16 e o HPV 18, sendo disponibilizada através 

do Plano Nacional de Vacinação num esquema de 

duas doses a administrar a raparigas entre os 10 e 

os 13 anos de idade inclusive. Como a vacina não 

protege contra todos os tipos de HPV continua 

a ser necessário realizar o rastreio. 

No dia 19 de janeiro realizou-se uma palestra e de-

bate- “A prevenção do cancro do colo do útero” 

- em três sessões, para todos os alunos do sétimo 

ano de escolaridade, promovida pela equipa do 

PES e dinamizada pela Enfermeira estagiária Ale-

xandra Rodrigues e a Enfermeira Cláudia da UCC - 

Centro de Saúde de Celas.  

Agradecemos a todos a colaboração prestada. 

  Texto Equipa responsável do PES - projeto crescer saudável 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5_ofK2rXKAhVBwxoKHSQWBwYQjRwIBw&url=http://www.arsalgarve.min-saude.pt/portal/?q%3Dnode/2210&psig=AFQjCNHx0Kv4Qq5qpB2W_VFXO1rke7GmFg&ust=1453286895632518
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A 
 Fundação Portuguesa do Pulmão, De-

legação de Coimbra, comemorou no 

dia 16 de novembro” Dia Mundial do 

Não Fumador”, estando presentes nes-

te evento, o diretor do Agrupamento de Escolas 

Martim de Freitas, bem como as professoras de 

Ciências Naturais e responsáveis pelo Projeto de 

Educação para a Saúde.  

 A Organização Mundial da Saúde designou a 

problemática do tabaco, que mata todos os anos 

cerca de 6 milhões de pessoas, como a 

“Epidemia Global do Tabaco”.  

Neste contexto, a Fundação Portuguesa do Pul-

mão, realizou um "Estudo sobre hábitos tabágicos 

em meio escolar", no Concelho de Coimbra 

(inquérito aos alunos do 7.º ao 12.º ano), tentando 

caracterizar esta realidade e assim contribuir para 

fundamentar atuações preventivas. 

Neste âmbito, alguns alunos da nossa Escola 

participaram no referido estudo, o que agradece-

mos à Fundação Portuguesa do Pulmão, a opor-

tunidade de envolver os alunos nesta problemáti-

ca, com o objetivo de futuramente podermos 

atuar numa prevenção mais eficaz. 

No dia 26 de novembro, a Escola Martim de Frei-

tas teve o privilégio de receber o Dr. João Rui 

Almeida, Vice-Presidente da Delegação de Coim-

bra da Fundação Portuguesa do Pulmão, zona 

centro, que dinamizou uma palestra subordinada 

ao tema “Malefícios do Tabaco”, nas turmas A, B 

e C do 7ºano.  

Durante a sessão foram abordados vários efeitos 

relacionados com os malefícios do tabaco, provo-

cados pelo monóxido de carbono, a nicotina, o 

alcatrão e várias outras substâncias canceríge-

nas, para além das substâncias irritantes.  

Na sessão, foi realçada a importância do tabaco 

como causa principal do Cancro do Pulmão 

(90%), estimando-se que em Portugal morrem 

cerca de 12 mil pessoas por ano, por doenças 

relacionadas com o tabagismo.  

A 
 Maternidade Bissaya Barreto (MBB) é 

certificada pela UNICEF como hospital 

amigo dos bebés, pela promoção, su-

porte e apoio ao aleitamento materno. 

Neste contexto dinamiza anualmente a “Semana 

do Aleitamento Materno”, dedicada à divulga-

ção dos benefícios do aleitamento materno à co-

munidade, nunca esquecendo os jovens. 

No dia 6 de outubro de 2015, os alunos da turma 

9ºC visitaram a maternidade. A visita de estu-

do começou por uma pequena palestra onde aler-

taram para a importância e para os benefícios 

que o aleitamento materno tem para com a mãe e 

o bebé, e a diferença entre este leite natural e os 

complementos lácteos. 

De seguida, as enfermeiras apresentaram a ma-

ternidade, mostrando as várias seções, como a 

zona das mães com gravidez de risco ou com 

doença, a zona onde os prematuros permanecem 

nas incubadoras (Unidade de Cuidados Intensi-

vos Neonatais), a sala de partos, a sala onde tra-

tam os recém-nascidos e, por fim, os quartos on-

de as mães ficam após terem os filhos.  

A Dra. Adelaide Taborda, médica pediátrica da 

MBB e responsável por esta visita, teve ainda a 

preocupação de dinamizar na nossa escola no dia 

7 de janeiro palestras para transmitir aos res-

tantes alunos do nono ano a importância do 

aleitamento materno. 

"O aleitamento materno é como se fosse a 

água,  

regando uma semente para dar bons frutos!" 

 

A equipa responsável do PES agradece a todos a 

colaboração prestada. 

 Textos Equipa responsável do PES - projeto crescer saudável 
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N 
o dia vinte e seis de 

janeiro chegou final-

mente o dia da 

inauguração da Bi-

blioteca da Escola! 

Com as recentes obras de remo-

delação, a Escola de Santa Cruz 

foi beneficiada com uma Bibliote-

ca, dotada dos respetivos mobiliá-

rio e equipamento, além de um 

número considerável de novos 

livros. O espaço funcionou no ano 

letivo passado, mas foi enriqueci-

do, no decurso do atual 

(principalmente no primeiro perío-

do), com um trabalho perseveran-

te e criativo de catalogação e res-

tauro dos livros da escola antiga, 

de organização e decoração. 

 Assim, foi na presença da Coor-

denadora da Rede Concelhia das 

Bibliotecas Escolares, Helena 

Duque, do Adjunto do Vereador 

da Educação da Câmara Munici-

pal de Coimbra, Alcino Silva, da 

Diretora Adjunta, Fátima Félix, da 

Coordenadora das Bibliotecas 

Escolares do Agrupamento, Lúcia 

Teixeira, e sua equipa, de algu-

mas Representantes dos Encar-

regados de Educação dos alunos 

e dos docentes das AEC, dos 

corpos docente e discente que o 

Diretor do Agrupamento, Alberto 

Barreira, iniciou a cerimónia com 

um discurso que salientou a im-

portância da existência da biblio-

teca no novo edifício escolar e da 

leitura na formação dos jovens.  

De seguida, a Biblioteca foi pre-

senteada com uma pintura alusi-

va ao evento, da autoria de dois 

membros da equipa do Centro 25 

de Abril, com um documento que 

continha as assinaturas de todos 

os alunos, que souberam surpre-

endentemente guardar tão bem o 

segredo…  

Cortada a fita da entrada do es-

paço, tiveram lugar as atividades 

programadas: os nossos incon-

fundíveis amigos Mínimos com a 

sua “Aventura na Biblioteca” ensi-

naram e relembraram as regras 

para uma adequada utilização da 

biblioteca; o visionamento do ví-

deo de “A Maior Flor do Mundo” 

emudeceu todos e as palavras de 

José Saramago lançaram um de-

safio para a escrita de uma nova 

história. A entoação da canção “O 

livro” por todos os alunos espa-

lhou mais alegria e o seu refrão 

“O livro eu vou ler…” deixou uma 

promessa no ar. 

Posteriormente, o lanche partilha-

do, oferenda da comunidade edu-

cativa e diligentemente disposto 

no Polivalente pelos Assistentes 

Operacionais da Escola, deu con-

tinuidade aos festejos e ao conví-

vio entre todos.  

Por fim, o momento tão ansiado 

concretizou-se: a presença do 

escritor José Fanha proporcionou 

magia e encantou todos com a 

narração de uma das suas histó-

rias, com partilha das suas expe-

riências fantásticas e com as su-

as respostas às questões curio-

sas dos alunos. 

Por outro lado, a distribuição de 

um marcador de livros e um pan-

fleto sobre as regras a adotar na 

Biblioteca reforçaram o espírito 

do dia e constituem mais uma 

marca indelével da motivação 

para a leitura.    
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Texto Armando Semedo 

C 
omo  é habitual, no 

final de cada período, 

encontra-se uma ex-

posição de trabalhos 

dos alunos de Educação Visual e 

de Expressão Plástica, na Sala 

de Exposições da Escola. Esta 

exposição apresenta um vasto 

conjunto de trabalhos realizados 

nas aulas das referidas discipli-

nas e tem por base obras de arte 

de grandes mestres da pintura 

moderna e contemporânea. Po-

demos apreciar trabalhos basea-

dos em pinturas de nomes como: 

Picasso, Miró, Paul Klee, Salva-

dor Dalí, Cézanne, Van Gogh, 

entre outros. A interpretação pes-

soal dos nossos alunos, cheia de 

cor  e de intenção, revela a veia 

artística e um apurado sentido 

estético que se pode apreciar nos 

trabalhos expostos. À semelhan-

ça de mostras anteriores, mais 

uma vez podemos desfrutar de 

um conjunto de trabalhos que 

demonstram a capacidade, o em-

penho e a atitude dos nossos 

jovens artistas. 

Não deixem de visitar a exposi-

ção. 

Contamos com a vossa presen-

ça! 

E 
stas olimpíadas são 

organizadas pela Or-

dem dos Biólogos e 

pela Agência Ciência 

Viva, com o apoio da Direção 

Geral da Educação/Ministério da 

Educação e Ciência. 

Um dos objetivos consiste em 

fomentar o estudo da Biologia e 

estimular o desenvolvimento de 

jovens talentos nesta área, cons-

tituindo um importante contributo 

para a promoção do ensino e do 

saber, sobretudo na sua vertente 

prática/experimental. 

No dia 3 de fevereiro de 2015, 

pelas 14.30 h, a nossa escola 

participou na 1ª eliminatória desta 

competição a nível nacional, na 

categoria de Júnior, para os alu-

nos do 9º ano. 

Dos 20 alunos que participaram, 

12 alunos foram apurados para a 

2ªeliminatória.  

A 2ª eliminatória realizar-se-á na 

escola no dia 13 de abril, às 

14.30. 

Parabéns a todos os alunos parti-

cipantes. 

 Texto Grupo Ciências Naturais 
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N 
os passados dias 19 e 20 de janeiro, como 

já é habitual nos últimos anos, os alunos 

da EB. 2/3 Martim de Freitas, e desta vez 

os 5º, 7º, 8º e 9º anos, deslocaram-se ao 

Auditório do IPJ de Coimbra para assistir às dramati-

zações: “A menina do mar”, uma adaptação da obra 

homónima de Sophia de Mello Breyner de Andresen, 

“Auto da Barca do Inferno” do Mestre Gil Vicente e 

“Bulling, um tema de hoje”, a última peça com o apoio 

do Instituto Português de Apoio à Vítima. Mais uma 

vez a Contrapalco Produções brindou-nos com exce-

lentes representações dos seus jovens atores e os 

nossos alunos estiveram atentos e muito cooperan-

tes. 

A todos os alunos envolvidos muitos parabéns pelo 

excelente comportamento e desta maneira, espera-

mos poder levar-vos, sempre que possível fora de 

portas, porque aprender também é isso! 

 Texto Grupo de Português 

O Auto da Barca do Inferno escrito por Gil Vicente 

é uma peça teatral, divida em cenas e atos, escrita 

em 1517. O cenário desta obra é um porto onde se 

encontram duas barcas, uma leva ao Inferno e a 

outra ao Paraíso, uma guiada por um diabo e a outra 

por um anjo, e sendo da decisão deles quem entra ou 

não em suas barcas. 

 

A Menina do Mar é o primeiro conto de Sophia para 

a infância e foi editado, pela primeira vez, em 1958. 

Tendo a praia como cenário, este conto revela-nos 

uma história de amizade entre um rapaz e a Menina 

do Mar. Cada um vive no seu mundo, o rapaz na terra 

e a menina no mar, mas a curiosidade de ambos leva

-os a querer partilhar essas diferenças: a menina fica 

a saber o que é o amor, a saudade e a alegria; o ra-

paz aceita viver com ela no fundo do mar. 

 

“Bullying - Uma História de Hoje” 

Um espetáculo baseado em quadros quotidianos que 

trata uma realidade bastante presente nos nossos 

dias de forma  comovente , sensível e emocionante. 
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A 
 XI Semana da Dança, 

integrada no Projeto a 

dançar é que a gente 

se entende…dá conti-

nuidade ao iniciado em 2002 e 

vem ao encontro dos objetivos 

definidos no documento experi-

mental sobre Dança, elaborado 

pelo Ministério da Educação, com 

base nas novas Orientações Cur-

riculares para o 3º Ciclo. Nomea-

damente a criação do ponto de 

vista artístico e de produção de 

um espetáculo onde a Dança 

tenha um papel preponderante, 

com o intuito de promover junto 

dos alunos, a criação de uma 

primeira “ cultura coreográfi-

ca”, bem como de hábitos de 

frequência de espetáculos. Com 

a orientação da professora Paula 

Ruas, responsável por todo este 

projeto, este ano vai envolver 

mais de duas centenas de alu-

nos, 10 turmas da opção de dan-

ça do 7º e 8ºanos e ainda o Clu-

be de dança da escola.  

Abriremos esta Semana no dia 

29 de abril (sexta-feira) com a 

comemoração do Dia Mundial da 

Dança. Esta comemoração 

consistirá na realização de aulas 

de sensibilização à dança para 

os alunos das turmas do 1ºciclo 

da escola. Nesse mesmo dia 

abriremos a exposição dos carta-

zes elaborados pelos alunos nas 

aulas de Educação Visual.  

No dia 2 de maio (segunda-feira) 

decorrerá um concurso de Dança 

aberto aos alunos da escola. O 

tema deste concurso será 

“Dançar é um direito que me 

assiste”, isto implicará que todas 

as coreografias apresentadas 

deverão ser elaboradas pelos 

alunos e com base neste tema. O 

grupo vencedor deste concurso 

apresentará a sua coreografia, na 

Gala desta semana.  

O dia 3 de maio (terça-feira), no 

intervalo das 10:15, será dedica-

do à apresentação na escola do 

segundo Flash Mob da Martim, 

tentando envolver toda a comuni-

dade educativa. 

No dia 4 de maio (quarta-feira) 

à tarde, decorrerá no pavilhão da 

Escola, um Workshop de Zumba 

Fusion, aberto a toda a comuni-

dade escolar. 

O dia 11 de maio (quarta-feira) 

à tarde será dedicado à apresen-

tação do segundo Flash Mob da 

Martim, num espaço público da 

cidade de Coimbra a definir pos-

teriormente, a ideia é levar a es-

cola ao meio envolvente. 

“Dançar é um direito que me 

assiste”, será também o tema 

escolhido este ano para o mo-

mento alto desta iniciativa, a Gala 

de Abertura, a realizar no dia 

13 de maio (sexta-feira), pelas 

21:30 no TAGV. Nesta Gala pre-

tendemos homenagear “ Os di-

reitos das crianças.” Neste sen-

tido, todas as coreografias apre-

sentadas serão elaboradas tendo 

como base o tema escolhido. 

No final desta Gala serão ainda 

homenageados os alunos que 

mais se distinguiram na opção de 

dança. Regressa o Prémio “ a 

dançar é que a gente se enten-

de”…que premeia um aluno por 

ano, que se destaque pelo seu 

interesse, empenhamento, traba-

lho e entrega à disciplina 

O encerramento da XI Semana 

da dança, culminará com a reali-

zação de um Mega jantar no dia 

14 de maio (sábado), no Res-

taurante Republica da Sauda-

de, aberto a todos os alunos da 

opção e clube de dança. 

Contamos contigo, porque a 

dançar é que a gente se enten-

de!... 

Texto Paula Ruas 
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H 
oje, no dia 3 

de março, na 

parte da ma-

nhã, às 11 

horas, houve um grande 

espetáculo com várias 

coisas muito divertidas 

e por isso quero parti-

lhar tudo convosco! 

 Neste espetáculo hou-

ve quatro atores muito 

simpáticos que, en-

quanto representavam, 

também dançavam de 

forma contemporânea. 

O teatro era sobre as 

estações do ano.  

 Como não havia fala e 

quase só gestos, tornou

-se muito mais divertido 

porque assim podíamos 

imaginar o que quisés-

semos. 

 Na primavera, as flo-

res começavam a nas-

cer, o que foi muito en-

graçado. No verão eles 

deitaram-se a apanhar 

sol, mas isso não lhes 

correu lá muito bem, 

porque ficaram todos 

queimados. Num dos 

acontecimentos do ve-

rão, até estiveram a 

cascar o milho. Um dos 

atores encontrou o 

“milho rei” e beijou a 

rapariga de que gosta-

va. 

 No outono, comeram 

castanhas e aqueceram

-se numa fogueira. Hou-

ve uma parte em que 

fizeram as vindimas e 

beberam o vinho, só 

que a reação deles… 

fartei-me de rir! 

 No inverno, ficaram 

todos com tanto frio que 

começaram a jogar ao 

“rei-manda” para se 

aquecerem. Começa-

ram a fazer desenhos 

nos vidros embaciados 

e riram-se tos de um 

dos desenhos.  

 Fizeram tantas brinca-

deiras que eu fartei-me 

de rir. Este foi o melhor 

espetáculo que eu já vi. 

 Texto Carolina Leston Mota 



 

 11 

N 
o âmbito da Semana 

Internacional do Cére-

bro 2016, decorreram 

no dia 17 de março no 

auditório da nossa escola, 3 pales-

tras para todos os alunos do 9º ano.  

As palestras foram dinamizadas 

pelo(as) investigador(as): Attila Ko-

falvi, Ana Ledo, Ana Teresa Viegas 

do Centro de Neurociências e Biolo-

gia Celular da Universidade de Co-

imbra (CNC). A interação dos inves-

tigadores com os alunos e professo-

res acompanhantes permitiu apro-

fundar os conhecimentos sobre o 

cérebro, sua estrutura e funciona-

mento, as suas principais funções 

na saúde e na doença, o desenvol-

vimento de doenças neurodegene-

rativas, o efeito das drogas - Cana-

bis ao nível cerebral e algumas me-

todologias usadas no estudo do 

cérebro.  

As sessões decorreram num ambi-

ente produtivo onde foram partilha-

das vivências, esclarecidas dúvidas 

e curiosidades. O balanço feito pe-

los alunos foi muito positivo. Agra-

decemos profundamente às cientis-

tas a disponibilidade em desloca-

rem-se à escola. Assim, foi possível 

aos nossos alunos enriquecerem os 

conhecimentos sobre a divulgação 

dos progressos e os benefícios da 

investigação científica na área do 

cérebro e ouvirem testemunhos do 

trabalho de investigação científica 

realizada no nosso país e as suas 

implicações a nível internacional.  

O Grupo disciplinar de Ciências Na-

turais agradece a todos a colabora-

ção prestada. 

 Texto Grupo Ciências Naturais 

N 
os dias 23 e 25 de feve-

reiro, as turmas do 6º 

ano do nosso agrupa-

mento realizaram uma 

visita de estudo ao Porto. 

No âmbito das disciplinas de Portu-

guês e de Educação Visual, os alu-

nos do sexto ano de escolaridade 

deslocaram-se ao Porto para assis-

tirem, no teatro Sá da Bandeira, à 

representação teatral “As aventuras 

de Ulisses”, pela Cultural Kid’s e 

visitarem os jardins do Palácio de 

Cristal.  

A assistência à peça teatral teve, 

por um lado, o objetivo de consoli-

dar conteúdos relacionados com a 

leitura orientada e a educação lite-

rária lecionados durante o 1º perío-

do e, por outro, antecipar conteúdos 

relativamente ao texto dramático e 

à representação.  

Já nos jardins do Palácio de Cristal, 

depois de um almoço piquenique, 

os alunos puderam apreciar a cons-

trução, em ferro e vidro, implantada 

no espaço ajardinado, assim como 

a paisagem debruçada sobre o 

Douro.  

Foi um dia de aulas diferente que 

permitiu novas aprendizagens na 

construção constante do saber.  
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N 
o dia 18 de fevereiro, 

a minha turma do 

5ºC teve o privilégio 

de ir visitar as instala-

ções da Rádio e Televisão de Por-

tugal (RTP), em Coimbra.  

Esta visita foi realizada no âmbito 

das comemorações do Dia Mundi-

al da Rádio, celebrado no dia 13 

de fevereiro e sugerida pela minha 

Encarregada de Educação para 

consolidação do tema lecionado 

nas aulas de Cidadania 

“Comunicação e os Media”.   

A ação teve como objetivos incen-

tivar os alunos a utilizar e decifrar 

os meios de comunicação; alargar 

e desenvolver a sua competência 

comunicativa global; adotar com-

portamentos e atitudes adequadas 

a uma utilização crítica dos media 

e promover a interação escola/

comunidade/meio. 

Quando chegámos às instalações 

da RTP, fomos recebidos pelo co-

ordenador da delegação de Coim-

bra, que proferiu algumas pala-

vras.  

Com esta visita tivemos a oportu-

nidade de conhecer os estúdios de 

gravação da Rádio (Antena 1) e 

da televisão. Na parte da televisão 

conhecemos, ainda, a REGIE, on-

de se enviam as reportagens, o 

estúdio grande onde se fazem os 

diretos para o “Bom dia”, “Jornal 

da Tarde” e “Telejornal” e por fim 

estivemos nas salas de edição a 

visualizar como se monta uma 

reportagem.  

Tivemos, também, a oportunidade 

de gravar no estúdio da Antena 1 

a música “Alcácer do Sal” com a 

ajuda da nossa professora de 

Educação Musical. 

Antes de acabar a visita foi-nos 

entregue um brinde e aos profes-

sores acompanhantes. 

Foi uma tarde diferente e muito 

divertida! 

Obrigada à RTP. 

 Texto Inês Freitas, 5ºC 
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E 
ra uma vez um arco-

íris, envergonhado, 

que, lá bem no alto, 

por entre as nuvens, 

fazia-se anunciar, sempre que o 

sol e a chuva mediam forças, 

numa batalha, já tão antiga como 

o próprio tempo!  

Quando isso sucedia, o arco-íris 

espreitava o céu e, timidamente, 

surgia por entre as nuvens que 

lhe aconchegavam a existência: 

sorria e nesse sorriso transpare-

cia toda a beleza das suas sete 

cores que engalanavam a paisa-

gem em seu redor.  

Era um lindo arco-íris, tímido, um 

pouco teimoso, mas com um 

coração grande, tão grande co-

mo o espaço que as suas cores 

pincelavam.  

Certo dia, em que o sol e a chu-

va acordaram mais rezingões e a 

batalha parecia não terminar, o 

arco-íris, impedido de regressar 

ao conforto macio do aconchego 

das nuvens, pairou por mais tem-

po na curva do céu, intensifican-

do as cores que o compunham. 

Olhou e reparou numa pequena 

nuvem branca, com ar triste que 

chorava gotas de água. Aproxi-

mou-se de mansinho e, num sus-

surro, para a não assustar, per-

guntou-lhe, com voz meiga, por-

que chorava ela. A Nu-

vem, extasiada com as co-

res intensas que emanavam da-

quele arco, parou o choro, lim-

pou as lágrimas a um farrapinho 

que se soltara de si própria e, 

numa vozi-

nha amedrontada, contou-lhe a 

sua história: durante um passeio 

pela imensidão do céu, distraíra-

se com a paisagem que observa-

va a seus pés. Lá em baixo, via 

pessoas que corriam atarefadas, 

com ar sisudo, como se procu-

rassem o desconhecido e, sem 

se aperceber, fora ficando para 

trás. As outras nuvens tinham 

continuado o passeio e ela per-

dera-se das suas irmãs e não 

sabia como as encontrar.  

Então, o arco-íris pegou na pe-

quena nuvem, colocou-a nas 

suas costas arqueadas e, bri-

lhando com toda a intensidade 

que conseguiu, coloriu o céu, 

matizando-o de cores fortes e 

vivas.  

Em baixo, as pessoas, despertas 

pelas cores de um arco-íris tão 

belo e vivo, pararam a azáfama 

da correria em que viviam e ob-

servaram-no, admiradas por ve-

rem, no meio do seu arco, uma 

pequena nuvem tão colorida, 

irradiando luzes de várias tonali-

dades.  

De repente, parecia que o céu se 

tinha enfeitado de cores mil para 

festejar o fim da briga entre o sol 

e a chuva. A beleza que emana-

va daquela pequena nuvem, en-

cavalitada nas costas de um ar-

co-íris, despertou a atenção de 

todas as outras nuvens que de-

pressa correram procurando o 

foco da luminosidade.  

A pequena nuvem, reconhecen-

do as suas irmãs, desceu das 

costas do arco-íris, lançou-lhe 

um sorriso aberto, acenou-lhe e 

correu para se juntar ao enubla-

do do céu.  

 O arco-íris, feliz por ver a alegria 

da pequena nuvem, espreguiçou

-se e, aproveitando o final da 

briga entre o sol e a chuva, reti-

rou-se para o aconchego da sua 

existência. 

Cá em baixo, todos os que teste-

munharam tamanha beleza jura-

vam que nunca tinham visto um 

arco-íris tão belo e intenso nas 

suas cores. Ouvindo-os, o arco-

íris sorriu e, descansando a ca-

beça numa fofa almofada de nu-

vens, adormeceu.  

 Texto Luz Câmara 
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O  Parlamento dos Jovens é uma iniciativa 

institucional da Assembleia da República, em colabora-

ção com outras entidades, nomeadamente o Ministério 

da Educação e Ciência e desenvolvida ao longo do ano 

letivo. 

 

A participação das Escolas neste programa tem como 

objetivos: 

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela parti-

cipação cívica e política; 

Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras 

do debate parlamentar; 

Promover o debate democrático, o respeito pela diversi-

dade de opiniões e pelas regras de formação das deci-

sões; 

Proporcionar a experiência de participação em processos 

eleitorais; 

Incentivar a reflexão e debate sobre um tema, definido 

anualmente. 

 

Este ano o tema em debate é: racismo, discriminação 

e preconceito. 

O tema referido fez organizar os alunos do 7º,  8º e 9º 

anos da nossa escola, em 5 listas concorrentes, às elei-

ções dos deputados que serão realizadas no dia 12 de 

Janeiro de 2016, na sala de formação. 

Apelamos a todos os alunos da Escola 2/3 Martim de 

Freitas, que se informem das propostas que irão ser 

apresentadas por essas listas, durante a campanha elei-

toral, entre os dias 1 de dezembro e 11 de janeiro, com a 

finalidade de, no dia referido, votarem devidamente infor-

mados. 
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 Membros                      Lista A 
 Ana Beatriz Neves Rosário, 8ºC  

 Ana Carolina Dias Pinto, 8ºC  

 Catarina Freire Miguel, 8ºC 

 Filipa Alexandra Pancas Lopes, 8ºC 

 Mariana Rodrigues Craveiro, 7ºC 

 Carina Rosandra da Rocha, 8ºC 

 Mafalda Beatriz Pinto Simões, 8ºC 

 Ana Filipa Barbosa Leão de Vasconcelos, 8ºC  

 Lara de Brito Caldeira, 8ºC 

 Gonçalo Nogueira Leitão, 7ºC 

 

 

Considerando que: 

Atualmente o racismo, preconceito e descriminação estão mais presentes na sociedade escolar tendo em conta que 

cada vez mais alunos oriundos de outras culturas são incluídos nas nossas escolas, embora isto não queira dizer 

que estejam integrados. 

Uma das grandes causas para esta problemática, deriva da falta de conhecimentos por parte dos alunos que, por-

menores como a diferença entre religiões, cor, orientação sexual ou até mesmo na diferença de bens materiais, não 

contam para o carácter de uma pessoa, e que no fundo somos todos iguais. 

Infelizmente no nosso país, devido ao racismo, preconceito e descriminação , existem casos de bullying, onde as 

crianças que sofrem deste ato são agredidas quer fisicamente quer psicologicamente, o que faz com que os alunos 

deixem de acreditar em si próprios e guardem sentimentos de revolta, incapacidade e dor. 

 

Propostas: 

 

1. Sensibilizar as pessoas sobre o racismo, o preconceito e sobre a multiculturalidade, criando projetos abertos a 

toda a comunidade escolar orientados para esta temática, de forma a que todos possam participar e se sentir inte-

grados como parte da solução e não do problema. 

 

2. Turmas em que o número de raparigas e rapazes fosse equilibrado, com pessoas de várias cores e religiões, in-

cluindo crianças oriundas de outros países, de maneira a existir diversidade de culturas, o que contribui para uma 

sociedade com “mente mais aberta”. 

 

3. Melhorar as condições e apoios psicológicos às vitimas de bullying de forma a que exista um serviço de proximi-

dade entre os profissionais, neste caso psicólogos, e aqueles que deles necessitam 
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Membros                     Lista B 
Carolina Pires 9°C 

Gabriela Campos 9°C 

Daniela Lopes 9°C 

Alexandra Macedo 9°C 

Ana Beatriz Marques 9°C 

Maria Silva 9°C 

Mariana Martins 9°C 

Beatriz Soares 8°C 

João Maurício 9°C 

Gustavo Fontes 9°C 

Propostas: 

1. Realização de trabalhos sobre o tema "Racismo, Preconceito e Discriminação", para exposição na escola. 

 

2. Realização de campanhas de sensibilização e palestras sobre o tema. 

 

3. Criação de um projeto, integrado na aula de cidadania, para posterior debate. 

 

4. Realização de visitas de estudo com objetivo de conhecer novas culturas. 

Membros                     Lista C 

Beatriz Tomé nº13  9ºB 

João António Rodrigues nº16  9ºB 

André Duarte nº8  9ºB 

Ana Teresa Dias nº7  9ºB 

Beatriz Alves nº11  9ºB 

João Cruz nº17  9ºB 

Maria Matilde Marques nº20  9ºB 

Matilde Marques nº21  9ºB 

Pedro Paulo Alves nº24  9ºB 

Sara Rocha nº25  9ºB 

Propostas: 

1. Criação de uma plataforma online de denúncia de casos de bullying e discriminação. Esta estaria ligada à dire-

ção de cada escola e as denúncias seriam feitas da forma mais anónima possível. 

 

2. Partilha de culturas e tradições entre elementos da comunidade escolar através da interligação do tema com as 

diferentes disciplinas e através da dinamização de atividades fora de aula. 

 

3. Desenvolvimento de ações de sensibilização tais como palestras, nas quais poderiam estar psicólogos e /ou ex 

vítimas de discriminação/ bullying para expor o seu conhecimento sobre a matéria. 
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Membros                      Lista D 

Inês José Melo Marques, nº11, 9ºA 

Daniela Santos Neves Rodrigues, nº7, 9ºA 

Eduarda Marques F. Silva Ramos, nº8, 9ºA 

Lara Mendes Monteiro, nº15, 9ºA 

Catarina Morais C. T. Empadinhas, nº6, 9ºA  

Rafaela Santos Carneiro, nº20, 9ºA 

Gabriel Alexandre de O. Fontes, nº10, 9ºA 

Ana Catarina Silva Teixeira, nº3, 9ºA 

Letícia Demigio F. Pereira, nº17, 9ºA 

Ana Margarida B. V Mexia   Leitão, nº5, 9ºA  

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Pela imensa variedade de indivíduos e multiplicidade de crenças e maneiras de pensar e de agir, a nossa socieda-

de encontra-se exposta a um mundo de preconceito e discriminação. Portugal não é exceção pois, quer pelas ca-

racterísticas da população originária, quer pelo efeito da multiculturalidade, encontra-se nas condições de surgirem 

deste tipo de conflitos. Dedicamos, devido âmbito do projeto “Parlamento do Jovens” a nossa especial atenção a 

conflitos desta natureza que possam surgir em contexto escolar, uma vez que é nesta situação que nós, alunos, 

nos encontramos – na escola. É, evidentemente mais comum em certas escolas, mas acontece um pouco por todo 

o lado e não desejamos de modo algum que estes problemas continuem a ocorrer pois podem ser solucionados se 

tomadas as medidas adequadas. Outro problema levantado é a fraca eficácia das medidas tomadas pela escola e 

que contribuem, assim, para que continue a ser algo recorrente. Desta forma, pretendemos desenvolver um con-

junto de propostas que visem a solucionar e superar este tipo de situações nas escolas portuguesas e até possam, 

de alguma maneira ser usadas noutro contexto para além do ensino. 

 

Propostas: 

1. Instalação de uma caixa opaca, em cada bloco da escola ou em três locais mais discretos no caso de ser uma 

escola de apenas um edifício. As vítimas de algum tipo de violência, física ou verbal, ou qualquer outro tipo de dis-

criminação ou maus tratos deverão preencher um pequeno papel dobrado, disponibilizado junto à caixa, que será 

adereçado à psicóloga da escola e no qual deverá estar expressamente escrita a ocorrência verificada, podendo 

recorrer-se ao anonimato. A psicóloga deverá ler os papéis e proceder como melhor entender no caso de a carta 

estar identificada. Se for anónima a psicóloga poderá efetuar um alerta geral em todas as turmas avisando como 

irá proceder se se voltar a verificar. Deverá também ser aumentada a vigilância de modo a reduzir os locais como 

potencial para dar lugar a situações de agressão física.  

2. Aumento da rigidez das medidas adotadas perante estes problemas. Aplicação, no momento da ocorrência, de 

processo disciplinar, informando os encarregados de educação imediatamente. Esta penalização quando ocorrida 

três vezes, deverá ser alvo de proposta de suspensão que deverá ser aprovada caso o professor diretor de turma 

de ambos os alunos (vítima e agressor) se mostrarem a favor ou quando o diretor de turma de vítima (que repre-

senta a opinião desta, que pode preferir ser boa, de modo a que o agressor não se torne mais agressivo) e um 

membro da direção executiva se mostrarem a favor. O aluno em causa será obrigado a frequentar sessões junto 

da psicóloga de modo a reduzir a sua agressividade e as sessões só cessarão quando o aluno de mostrar signifi-

cativamente mais respeitoso.  

3. Desenvolvimento de um programa de Educação pelos Pares com vista, mais uma vez a diminuir a ocorrência 

destas situações. Para os sétimos e oitavos anos constará de 20 sessões levadas a cabo nas aulas de cidadania, 

de carácter opcional. Serão executadas por profissionais da escola segura uma vez por semana em datas a com-

binar com os diretores de turma. Os alunos do nono ano terão cinco sessões com vista a preparar aulas sobre o 

tema em grupos de alunos. Deverão, em datas a combinar, apresentar os seus trabalhos aos alunos do segundo 

ciclo (quinto e sextos anos), promovendo assim sessões de modo a mentalizar os colegas mais novos sobre o te-

ma, utilizando as informações adquiridas nas sessões promovidas pela Escola Segura. Será deste modo um pro-

jeto que se aplica a todos os anos de segundo e terceiro ciclos. Terá sempre em vista a eliminação deste tipo de 

conflitos.  
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Membros                      Lista E 

Tomás Costa, nº 22-8º G 

Catarina Rajado, nº6- 8º G 

Mariana Magalhães, nº 17- 8º G 

Laura Pinheiro, nº:14- 8ºG  

Filipe Santos, nº:7 ´- 8ºG 

Nuno Caridade, nº18 - 8ºG 

Leonor Serra, nº:14- 8ºG 

Filipa Santos, nº:4 - 8ºG 

Pedro Santiago,nº20 - 8ºG 

Isabel Pinheiro,nº:16- 8ºG 

 

Propostas: 

1. Realização de mais atividades de partilha (exemplo: palestras) para sensibilizar os alunos a tomar ódio ao racis-

mo e ao preconceito; 

 

2. Criação de uma plataforma online onde os alunos poderão enviar mensagens anónimas sobre os seus proble-

mas, respondidas pela psicóloga escolar; 

 

3. Realização da recolha de bens (vestuário, alimentos, etc.) aberta durante todo o ano letivo. 

PARTICIPA ! 

VOTA DIA 12 

DE JANEIRO 
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A Deputada Ana Cristina Mesquita 
esteve na nossa escola 

N 
o dia 11 de janeiro 

de 2016, pelas 

10h30min, os 

membros das listas 

participantes na 

atividade “Parlamento de Jo-

vens” e respetivas turmas estive-

ram presentes, no Auditório, num 

debate com a deputada da CDU, 

Ana Cristina Mesquita, para dia-

logar com alunos sobre o funcio-

namento da Assembleia da Re-

pública e a importância deste 

Projeto para a formação da Cida-

dania. 

 O Diretor do Agrupamento de 

Escolas Martim de Freitas, pro-

fessor Alberto Barreira e o pro-

fessor Filipe Xavier agradeceram 

a presença da deputada e felici-

taram os membros das listas pe-

lo empenho demonstrado no de-

correr das atividades. 

De seguida, duas alunas da lista 

C (Beatriz Tomé e Sara Rocha) 

apresentaram uma breve biogra-

fia da deputada Ana Cristina 

Mesquita. 

Acabadas as apresentações, foi 

a vez de a deputada apresentar 

um pouco da sua vida profissio-

nal (é licenciada em História/

Arqueologia) e como deputada 

na Assembleia da República, 

pois estava a iniciar essas fun-

ções e nos elucidar sobre alguns 

mitos associados à vida na políti-

ca. 

Com a sua simpatia, cordialidade 

e discurso fácil conquistou plena-

mente a nossa atenção. Parti-

lhou a sua evolução política, des-

de os treze/catorze anos, partici-

pou em Associações de Estu-

dantes e as razões da sua entra-

da para a Juventude Comunista 

e  para a CDU. 

Respondeu durante cerca de 

uma hora a várias questões que 

os alunos apresentaram, defen-

dendo que a juventude em Portu-

gal tem futuro, assim como a Es-

cola Pública, devendo o Governo 

reduzir o número de alunos por 

turma. 
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 Eleições  

N o dia 12 de janeiro, decorreram, 

na Sala de Formação da nossa escola, en-

tre as 9 e as 17 horas, as eleições para o 

Parlamento dos Jovens, tendo surgido 5 

listas concorrentes. 

O ato decorreu com muito civismo, tendo 

votado todos os alunos do 5º ao 9º ano. 

A lista vencedora foi a B, com 316 votos, 

que elegeu 10 deputados, seguida da lista 

C, com 179 votos e 10 deputados eleitos, a 

lista D obteve 80 votos e 5 deputados, a 

lista A 76 votos e 5 deputados e a lista E 

com 52 votos e 1 deputado eleito. 

Esta atividade foi muito participada e moti-

vante para os alunos. 
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N 
o dia 18 de janeiro, entre as 14.30 e as 
17.00 horas, estiveram presentes, na 
Sala de Formação, os 30 deputados elei-
tos com as seguintes finalidades: 

1. Escolher as três propostas a apresentar à ses-
são Distrital; 

2. Eleger os 3 deputados à referida sessão Distri-
tal; 

3. Eleger o candidato à presidência da Mesa da 
sessão Distrital; 

Após um debate bastante vivo e crítico entre os 30 
presentes, foram aprovadas as seguintes propos-
tas: 

Considerando que: 

1. A discriminação de género e raça não po-
dem estar presentes em sociedades  
democráticas evoluídas; 
2. Apesar da condenação desses fenómenos 
estar presente na legislação em vigor, os ca-
sos de discriminação, preconceito e racismo 
continuam a verificar –se  na nossa sociedade; 
3. Acontecimentos recentes têm vindo a agra-
var/ incentivar as tendências para discrimina-
ção de certos estratos religiosos ou raciais por 
parte de grupos espontâneos ou organizados; 
4. A discriminação, preconceito e racismo são 
particularmente graves quando exercidos so-
bre crianças e jovens, com menores capacida-

des para se defenderem dessas agressões físi-
cas ou psicológicas; 
5. As escolas são espaços privilegiados de con-
vivência social e de formação, tanto de alunos 
como das comunidades a que pertencem , de-
vendo oferecer um ambiente de segurança e pro-
teção; 
6. A educação, o desenvolvimento e o respeito 
são elementos essenciais no combate ao pre-
conceito, discriminação e racismo.  
 
Medidas propostas: 
1. Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar 
para a não discriminação de género e de raça e pa-
ra as vantagens do multiculturalismo, através de 
projetos que envolvam uma multiplicidade de ativi-
dades, dentro e fora da sala de aula e abertos à co-
munidade.  
2. Garantir formas expeditas de os elementos da 
comunidade escolar exporem os seus problemas de 
relacionamento social, junto da Psicóloga e da dire-
ção de cada Escola, com reserva da identidade, se 
pretendido.  
3. Melhorar as respostas da sociedade aos casos de 
preconceito, discriminação e racismo, perante as 
suas vítimas e respetivos agressores.  
 
 

Em seguida, foram eleitos os seguintes deputados: 

Efetivos: Beatriz Tomé (9ºB) e João Rodrigues (9ºB) 

Suplente: André Duarte (9ºB). 

Candidato à Presidência da Mesa da Sessão Distrital: 
Pedro Paulo Alves (9ºB). 
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N o dia 3 de fevereiro, pelas 15 horas, decorreu 

na delegação do IPJ, de Coimbra, as eleições para a 

mesa da sessão distrital. 

O nosso candidato, Pedro Paulo Alves teve um desem-

penho muito meritório, tendo representado muito bem a 

nossa escola, mas não conseguiu ser eleito para a me-

sa. 

D ecorreu no dia 22 de fevereiro entre as 

9.30 e as 17.30, no auditório do Centro Cultural de 

Tábua a sessão distrital do Parlamento dos Jovens. 

 

A nossa escola conseguiu, mais uma vez, ser uma 

das quatro escolas que irão representar o círculo de 

Coimbra, nos dias 2 e 3 de maio, na sessão nacional 

do Parlamento dos Jovens. 

 

As nossas felicitações aos 3 jovens deputados—

Beatriz Tomé, João Rodrigues e André Duarte, pelo 

seu grande empenho e meritória prestação nesta 

sessão. 
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O Regresso dos Vencedores à 

Escola 
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 CÍRCULO DE COIMBRA  

 

Projeto de Recomendação à Assembleia da República  

 

Os deputados do círculo de Coimbra recomendam à Assembleia da República a ado-

ção das seguintes medidas:  

1. Investir na introdução de temas como os direitos humanos, o racismo, o preconcei-

to e a discriminação, nos currículos ao longo do percurso escolar obrigatório, de forma 

dinâmica e adequada à idade e maturidade dos alunos.  

2. Criação e divulgação de uma plataforma a nível nacional de apoio à vítima de dis-

criminação atinente a um secretariado de política de promoção de igualdade racial e 

social.  

3. Ações de formação para professores e auxiliares de ensino com o objetivo de ensi-

nar a identificar e resolver problemas ligados à discriminação de forma mais correta e 

eficaz.  

4. Dinamização de uma semana de integração ao aluno no início do ano letivo, que 

visa integrar os novos alunos através de apadrinhamentos e atividades lúdicas promo-

vidas pela autarquia e dinamizadas pela escola.  

 

Aprovado na Sessão Distrital de Coimbra, realizada a 22 de fevereiro de 2016.  
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Dias 2 e 3 de 

maio, cá vamos 

nós! 



 

 26 

Mariana 
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A 
 Perturbação do 

Espetro do Autis-

mo (PEA) é uma 

condição geral para 

um grupo de desordens com-

plexas do desenvolvimento do 

cérebro, antes, durante ou 

logo após o nascimento. Es-

ses distúrbios caraterizam-se 

pela dificuldade na comunica-

ção social e comportamentos 

repetitivos. Embora todas as 

pessoas com PEA partilhem 

essas dificuldades, a sua pro-

blemática irá afetá-las com 

diferentes intensidades. As-

sim, essas diferenças podem 

existir desde o nascimento e 

serem óbvias para todos; ou 

podem ser mais subtis e tor-

narem-se mais visíveis ao lon-

go do desenvolvimento. 

As PEA podem estar associa-

das a défice intelectual, dificul-

dades de coordenação motora 

e de atenção e, às vezes, as 

pessoas com autismo têm pro-

blemas de sono e distúrbios 

alimentares e podem apresen-

tar outros problemas como 

défice de atenção e hiperativi-

dade, dislexia ou dispraxia. Na 

adolescência podem desen-

volver ansiedade e depressão. 

Algumas pessoas com PEA 

podem ter dificuldades de 

aprendizagem no seu percur-

so de vida, desde a escola, 

até aprender atividades da 

vida diária, como, por exem-

plo, tomar banho ou preparar 

a própria refeição. Algumas 

pessoas com autismo poderão 

ser autónomas, enquanto ou-

tras poderão precisar de apoio 

especializado ao longo de to-

da a vida. 

O autismo é uma condição 

permanente, a criança nasce 

com PEA e torna-se um adulto 

com PEA. 

U 
ma pessoa pode 

apresentar 

um  problema, uma 

disfunção ou um 

grupo de sintomas em “grau” 

maior ou menor. Uma pessoa 

com défice cognitivo é, antes 

de tudo, uma “pessoa” e não 

um “défice”. Neste sentido, um 

indivíduo “com” PEA não “é” 

um “autista”. Um rótulo classi-

ficatório não é capaz de captar 

a totalidade complexa de uma 

pessoa, nem, muito menos, a 

dimensão humana irredutível 

desta. 

“E 
sse con-

ceito onde 

o indiví-

duo não é 

autista e 

sim um indivíduo que sofre as 

consequências dessa pertur-

bação é um marco no desen-

volvimento social e de trata-

mento às pessoas que têm o 

diagnóstico de PEA. Damos 

um novo paradigma a essa 

condição, pois assim não pen-

samos o indivíduo de forma 

reduzida, mas como alguém 

que sofre as consequências 

de um transtorno. Sendo as-

sim passamos a entender que 

dentro desse individuo com 

PEA existe uma pessoa que 

deseja, que sente, que en-

tende, que ouve, que cheira, 

que gosta e que desgosta - 

Adriana Godoy”. 

 Textos Maria Teresa Alves | Cristina Lobo 
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   Autismo afeta cada indivíduo de forma diferente…

                                         autismo = inteligência 

O que sabemos até hoje… 

. Perturbação desenvolvimental crónica 

. Incidência de 3/4 rapazes para 1 rapariga 

. Prevalência de 1 para 1000 

. Causa e cura desconhecidas 

. Ainda não há cura, mas a investigação continua 

. Muitos tratamentos, mas o educacional mais eficaz 

. Ocorrência em irmãos estimada em 4,5%: 50 a 100 vezes maior do que na população.  geral 

. Concordância em gêmeos monozigóticos: 95% 

 Texto Maria Teresa Alves | Cristina Lobo 
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Algumas caraterísticas da criança/jovem com  
                 Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) 

Pouco, ou nenhum, interesse pelas brincadeiras 
dos seus pares, ou por brincadeiras interativas. 

Pode aparentar agressividade. 

Pode ficar a chorar sem ser 
capaz de chamar alguém. 

Pode não gostar de ser 
abraçada ou beijada. 

Pode não se aperceber de 
quem entra ou sai da sala. 

Dificuldades em … 
Apontar comunicação não verbal falar 
com o outro compreender o que dizemos 
Levar “à letra” o que dizemos 
Ecolália 

Pode ser desatenta em 
relação ao ambiente. 

Dificuldades no contacto visual. 

Pode levar as mãos das 
pessoas para aquilo que 
quer. 
“pessoas = ferramentas” 

Ausência da noção de perigo. 

Alinhar 

Acender e apagar 
a luz 
ininterruptamente. 

Fixação no reflexo da luz. 

Comer objetos não comestíveis 
como roupas, paredes …   
“pica” 

Balançar ou estalar os de-
dos na frente dos olhos. 

Fixação em objetos 

Balancear 
estereotipias 

Rodopiar 

Brincar com partes do 
brinquedo, por exemplo, 
girar as rodas de um 
carrinho. 
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