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É possível fazer melhor. As
escolas ficariam a ganhar.

Tem a Palavra

Este ano, a Artefactos tem a sua
primeira publicação em outubro,
coincidindo, desta forma com o
arranque do ano letivo. A falar
de coisas já feitas, não deixa de
lembrar algumas coisas importantes
para o futuro, tendo em conta os
tempos que estamos a viver.
Assim, este número destina um
especial destaque ao Projeto
Parlamento dos Jovens e à edição
de 2022 em que alunos da nossa
escola tiveram um papel relevante.
A Educação, mesmo tendo,
em Portugal, um dos mais
baixos financiamentos da União
Europeia, em percentagem da
riqueza produzida, continuará
a ter um papel fundamental na
preparação dos mais novos
para fazerem face a essas
dificuldades. Um dos intrumentos
fundamentais para tal é o
desenvolvimento de capacidades
para distinguir o bom do mau
e do assim-assim, o belo do
horrível e do mais-ou-menos... e,
dessa forma, ajudar a preparar
cada um para pensar no caminho
que deve e quer seguir. Tendo
por tema as fake news, os nossos
Deputados" revelaram serem
capazes de darem a resposta que
lhes era pedida a "que fazer?".
A Educação assume neste plano
um papel muito especial, a pensar
no bem comum, ao contrário de
quaisquer tentativas para que se
centre a Educação no aprender a
obedecer e a seguir.
Professores e pessoal não docente
têm, por isso, um papel fundamental
em todo este processo e, por esse
motivo, devem ser respeitados
pela sua função imprescindível
na preparação dos mais novos e
na sua formação como pessoas,
cidadãos inteiros.
2
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Em outubro, no dia 5, comemorase o Dia Mundial do Professor
sob os auspícios da Internacional
da Educação e da UNESCO.
Este ano o lema é "A Profissão
Docente transforma a Educação",
chamando a atenção para
que se queremos uma melhor
Educação devemos apoiar os
seus professores, perceber as
suas dificuldades e garantir a
satisfação dos seus direitos. Ora,
em Portugal, um dos problemas
mais graves que se vive nas
escolas é a falta de professores.
Pegando no que atrás se disse,
reflitamos sobre quais podem
ser as razões para que uma das
profissões mais reconhecidas
pela população portuguesa,
apenas é atrativa para uma
percentagem muito pequena dos
alunos do ensino secundário. Só
5% admite pensar em enveredar
por essa profissão.
Por norma, as razões invocadas
para esta recusa estão nos
horários excessivos, os baixos
salários, o volume de trabalho
burocrático, a falta de perspetivas
de estabilidade profissonal,
as elevadas despesas com a
deslocação para fora das áreas
de residência ou o elevado
desgaste provocado pelo
exercício continuado de uma
profissão constantemente sujeita
a mudanças, reformas, projetos,
bem como a um excessivo
número de alunos por turma e de
alunos por professor.
Que este ano sejam dados
passos para que as escolas
mudem com as necessárias
alterações das condições de
trabalho e de vida dos docentes.
São as escolas que ficam a
ganhar! | Luís Lobo
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tem a palavra

Voltamos à Escola
Alberto Barreira,
Diretor do Agrupamento de Escolas
Martim de Freitas

Os mais recentes
acontecimentos no mundo,
designadamente, a guerra
que se instalou na Europa,
trouxeram novas nuvens
de incerteza para o futuro
coletivo. A crise migratória,
a que se juntou uma
crise económica global,
num momento em que
tentávamos recuperar da
pandemia, vieram agravar as
perspectivas de crescimento
e de progressivo regresso à
normalidade.
Todavia, depois de dois
anos particularmente
difíceis e com muitas lições
aprendidas sobre Covid 19,
creio ser seguro acreditar
que este ano letivo será, a
esse respeito, muito mais
tranquilo.
Foi com base nesse pressuposto
que o planificámos. A expectativa
de regresso a rotinas e
procedimentos anteriores à
pandemia dá-nos a motivação e
energia para voltarmos a pensar
em projetos, atividades e ideias
inovadoras que enriqueçam o diaa-dia da Escola.
Contudo, por mais entusiasmante
que seja a possibilidade de
podermos estar e aprender
juntos, não devemos ignorar
que a pandemia ainda não
terminou. Por isso, todos
devemos estar vigilantes e fazer

uso de todos os ensinamentos
que fomos recolhendo ao longo
dos últimos anos. Estamos hoje
mais conscientes das nossas
obrigações individuais e melhor
preparados para, em conjunto,
fazer face a qualquer adversidade
que possa surgir. Como tal, é
tempo de viver plenamente a
escola, de aproveitar a riqueza
do convívio com a restante
comunidade educativa nos
oferece.
É ainda importante que
estejamos informados, que
sejamos capazes de fazer
juízos sustentados e que não
nos deixemos influenciar pelas
recorrentes e sempre numerosas
pseudonotícias que abundam
nas redes sociais. Como é
sabido, a informação constitui um
referencial determinante no curso
da história da nossa civilização.
Uma escolha crítica e criteriosa
das fontes de informação que
usamos para a nossa tomada
de decisões ajudará a que
façamos opções responsáveis
e mais sustentáveis nos vários
domínios das nossas vidas. O
tema da edição deste ano do
parlamento dos jovens alerta-nos
exatamente para a importância
dos mais jovens assumirem uma
posição ativa sobre as Fake
news e do papel da escola na
capacitação dos mesmos para
enfrentar estas questões. O grau
de envolvimento dos alunos
participantes e o seu entusiasmo
dão-nos confiança nas suas

Estamos hoje mais
conscientes das
nossas obrigações
individuais e melhor
preparados para,
em conjunto, fazer
face a qualquer
adversidade que
possa surgir. Como
tal, é tempo de
viver plenamente
a escola, de
aproveitar a
riqueza do convívio
com a restante
comunidade
educativa nos
oferece.

capacidades de intervenção
social e cívica.
Neste tempos de maior
dificuldade é fundamental que a
colaboração entre se mantenha
intensa. Foi esse espírito que
nos permitiu minimizar o impacto
da pandemia e será esse o
caminho para podermos, em
cada dia, construir uma escola
mais participativa, mais solidária
e inclusiva, onde todos se sintam
representados e com a qual se
identifiquem.
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igualdade

O 25 de Abril e a condição feminina em Portugal

Realizou-se no passado dia
28 de abril, no Auditório da
EB Martim de Freitas uma
palestra dedicada às comemorações do 25 de abril. A
sessão teve como título “25
de Abril - A desigualdade
de direitos das mulheres. O
que falta fazer?”. A oradora convidada, a Professora
Maria Helena Dias Loureiro,
docente na Escola Secundária Avelar Brotero falou para
um Auditório bem composto
pelas turmas do 9º E e 9º G,
num total de 51 alunos.
A sessão teve como principal
atributo não se ter constituído
como uma mera exposição académica sobre o tema, uma vez
que sintetizou dados históricos
com uma perspetiva pessoal.
Cada tópico foi sendo ilustrado
com memórias pessoais da oradora, o que conferiu à palestra
um tom afetivo, vivo, que cativou
sempre a audiência.
Na sequência de uma expo-

mulher, não era possível sonhar
com um estatuto profissional igual
ao dos homens, com um casamento igual em direitos, com a
possibilidade de viajar livremente,
com a oportunidade de votar, com
o exercício de uma vida intelectual e cívica plena.
É curioso notar que em certas
sição na Avelar Brotero sobre o
partes da intervenção, como a
tema foi trazido para o Auditório
parte em que se debatia a desida nossa escola um estendal com gualdade salarial entre homens
fraldas gravadas com diferentes
e mulheres, os próprios alunos
motes que sintetizavam a condiiam questionando o alcance das
ção feminina no período prévio
mudanças ocorridas com a revoà revolução. O estendal causava
lução, notando que algumas das
uma impressão visual forte sobre questões ali tratadas continuam a
quem ia entrando para prestar
traduzir uma situação de profunda
atenção às palavras fortes da
desigualdade entre géneros nos
Professora Maria Helena Lounossos dias.
reiro. Frases como “Era proibido
Esse terá sido porventura o
ir de minissaia para o liceu e de
maior atributo desta conferência,
calças para a universidade” ou
chamando o passado para quesmesmo “As mulheres honestas
tionar o presente e o futuro. Nesnão tinham ouvidos” iam dispuse ponto concretizou-se de forma
tando a atenção dos alunos, por
plena o tema da conferência, que
entre uma sensação de alguma
a cada passo nos fez lembrar do
estupefação.
longo caminho que nos falta perO Estado Novo imiscuía-se
correr. A sessão foi desta forma
na esfera privada das mulheres
uma tradução plena do poder da
e condicionava os seus presenprópria História, que ao ser ensites e futuros, reservando-lhes
nada às novas gerações, concretisempre um estatuto subalterno e za num plano intelectual a junção
cerceando desde a juventude os
de vários patamares temporais,
seus sonhos e ambições. Para a
no sentido de se constituir como
mulher era imposto um rígido có- ponto de reflexão vivo, orgânico,
digo de conduta que se estendia
rumo à construção de uma socieda sua roupa interior à sua pose, dade justa e igualitária.
das suas obrigações domésticas
Núcleo de estágio de História da EB Martim de
aos atributos de personalidade
Freitas – César Adão e Luís Pinto
convencionados como ideais. À

Unindo conhecimento científico com experiências pessoais, a
Professora Maria Loureiro abordou temas tão distintos como a
condição social, familiar, profissional, sexual e política das mulheres
durante o período do Estado Novo. As ideias apresentadas
acabaram por servir de ponto de reflexão sobre a condição feminina
também no período pós-revolução e atual. Os alunos mostraram
sempre elevado interesse nas temáticas abordadas e foram
colocando questões ao longo da sessão que contribuíram para o
dinamismo do evento. (5.05.2022)
4
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escola em ação
EB Montes Claros no “Scratch4All”

Dois alunos com Menção Honrosa
Doze alunos das duas turmas
do 4.º ano de escolaridade do
Centro Escolar de Montes Claros
estiveram envolvidos no “Scratch
4 All” e, nessa qualidade, participaram no dia 22 de junho, do corrente ano, no Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra – ISEC,
na apresentação dos projetos
realizados.
Neste âmbito participaram 194
alunos, sendo que as atividades
relacionadas com o projeto se
enquadram na oferta complementar às escolas do 1.º ciclo de
Coimbra.
Os alunos da EB1 de Montes
Claros que participaram são:
Afonso Carvalhais, Ana Rita Carnim, Edissa Naeyli, Filipa Dinis,
Guilherme Albuquerque, Lourenço Matias, Luana Pereira, Manuel
Cerca, Maria Inês do Adro, Nuno
TeodósioSara Simões, Wamy
Albano.
“O projeto visa contribuir para
o sucesso escolar e combater
o abandono precoce da escola,
através da dinamização de atividades na área da robótica e
programação, introduzindo, dessa
forma inovação e criatividade no

sistema de ensino e, em simultâneo, promovendo a aquisição
dum conjunto de competências
específicas e transversais que
permitem uma preparação mais
eficaz dos alunos e uma maior
motivação para a aprendizagem.”

A água tens de poupar
Para o nosso planeta ajudar
É a atitude que deves manter
Para a tua própria espécie proteger.

A ÁGUA

Vamos a isso, amigos
Lutar contra os perigos
Que nós mesmos provocamos
Destruindo aquilo que amamos.
Para tal acontecer
Todos nós devemos ter
Cuidado e atenção
E usar sempre o coração.
Queres um mundo fantástico?
Então recicla o plástico
Em vez de o deitares ao mar
E tantos animais matar.

Aos participantes, em geral, aos
dois agraciados saúda-se pelo
bom trabalho realizado e pelo
empenhamento colocado na sua
atividade.

Alunos do 4.º ano, turma B, CE Montes Claros

Um grupo, constituído por Edissa Rita e Manuel Cerca, da turma
B do 4.º ano (Montes Claros) obteve uma menção honrosa.
A participação dos alunos do
1.º ciclo tem-se revelado muito
importante para os objetivos definidos neste projeto e, em termos
globais, para o processo ensino
-aprendizagem, sendo, por isso,
avaliada muito positivamente.

4.º B Martim de Freitas

Nos campos, com pesticidas
Tantas águas são destruídas
Só ficamos prejudicados
Com tais atos praticados.

Vamos, pois, todos avante
Levar o correto adiante
E contra tudo lutar
Para a nossa água salvar!

O fumo que das fábricas sai
E às nuvens chega e cai
Transforma qualquer chuvisco
A ser assim mais um risco.

Somos jovens, somos futuro,
E mesmo que seja duro
Nós não vamos desistir.
Temos, pois, que conseguir!

Um risco nada saudável
O fim da água potável
E sem água boa assim
O mundo dita o seu fim.

Lutaremos alegremente
E a vida seguirá adiante
Queremos a água pura
Pois só assim a vida perdura.
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Texto e Ilustração de Sara Cardoso

Quem conta um conto...

Uma noite diferente
Ana e Afonso são dois irmãos muito curiosos que
vivem perto de uma floresta. Dizem as pessoas da
aldeia que a floresta é mágica e assustadora…
Os dois meninos nunca tinham ido lá antes desta
nova aventura – ”descobrir o que há de tão mágico
naquela floresta.”
Carregados com lanternas, uma mochilinha com
lanche, pilhas e um bloco com caneta, lá foram eles
à conquista.
A floresta tinha muitas árvores frondosas, era muito fechada e escura fazendo sombras à luz da lua.

deu a menina.
E lá foram eles. Andaram… andaram… até que,
atrás de uma árvore, uma voz fininha e meiga
ecoou:
— Olá, venham comigo, vou ajudar-vos a descobrir o segredo da floresta mágica!
— Oh! Um gnomo! Será que podemos confiar
nele, Ana?
— Podem confiar em mim, eu não vos farei mal.
- tranquilizou-os o gnomo.
— Ok. - disse, entusiasmada, a menina. - Vai ser

Ana, muito corajosa, disse:

brutal!

— Afonso, vamos procurar a tal coisa misteriosa?

Pelo caminho, o gnomo contou-lhes que a Rainha
da Floresta era a fada “Maya”.

— Mas Ana, não tens medo? Está aqui muito escuro! Será boa ideia? - perguntou o irmão.
— Claro que sim, Afonso! Vai ser fixe… - respon6
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Ana estava felicíssima por poder conhecer a rainha, líder daquele sítio.

— Mas, para isso, preciso da vossa ajuda! - pediu
o gnomo.
— Está bem. - respondeu, prontamente, Afonso.
— Por mim, tudo bem. - acrescentou Ana.
Para encontrarem a fada rainha tinham um desafio pela frente – desvendar três pistas (enigmas)
que havia na floresta.
A primeira pista estava numa gruta. Havia, numa
parede, muitos símbolos desenhados e eles tinham
que descobrir qual deles pertencia à fada. Procuraram… procuraram… Até que Ana observou um
desenho muito harmonioso. Era de certeza este!
— Boa! Encontraram a primeira pista. Vamos
avançar. – sugeriu o gnomo.
Continuaram e foram ter a um lago, rodeado de
pirilampos. Era tão bonito!
Ana e Afonso tinham de encontrar, com
a ajuda da luz dos pirilampos, o
reflexo, no lago, do segundo
símbolo.
— Gnomo, é este! O
que significa? - perguntou o menino.
— Esse símbolo
significa amor e
verdade. - respondeu o gnomo.
Estava, então,
decifrada a segunda pista… Seguiram o seu caminho
e foram ter à porta de
um grande castelo. Era

SARA CARDOSO foi distinguida com
uma Menção Honrosa no Concurso Uma
Aventura… Literária 2022. Tal como previsto
no regulamento, os alunos cujos trabalhos são
distinguidos com Menção Honrosa recebem, além

onde vivia a fada Maya. Curiosos, entraram...
Tinham, agora, que descobrir o terceiro enigma
- a fechadura mágica que abriria a porta do quarto
da rainha, a qual funcionava apenas com sorrisos
verdadeiros, de crianças.
E assim aconteceu… Perante as gargalhadas dos
meninos, abriu-se uma grande porta de madeira. De
dentro, apareceu uma fada lindíssima, alta, de cabelos escuros, pele da cor do chocolate e olhos esverdeados. Com voz meiga, disse, delicadamente:
— Que bom conhecer-vos! Sejam bem-vindos ao
meu castelo.
— Prazer em conhecê-la também, minha rainha! acrescentou Afonso.
A Rainha, muito alegre, exclamou:
— Encontraram as três palavras mágicas! Harmonia, amor e verdade. Elas habitam os corações
das crianças e os adultos também as
deveriam viver!
— Estou fascinada! - confessou a Ana, irmã do
Afonso.
— Venham, temos
um belo jantar à vossa espera. - convidou
a rainha.
— Que fixe!! - disseram, em coro, os
dois irmãos.
E foi assim que aquela noite diferente se tornou na noite mais mágica
e especial dos dois irmãos.

do Diploma de Menção Honrosa, um livro (um por
trabalho) oferta da Editorial Caminho. A edição
deste ano (2022) em que se assinalam os 40
anos da coleção Uma Aventura, voltou a ser um
verdadeiro sucesso: 12. 798 trabalhos recebidos!
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escola em ação
RÓMULO - Centro Ciência Viva da UC

A propósito de uma semana ímpar
Ex.mo Sr. Diretor
Após usufruírem de uma semana
de experiências fantásticas no
Rómulo de Carvalho cumpre-me
informar o quão valioso foi este
período para os nossos alunos.
Compreendendo que foi uma
oportunidade única, cabe-me
a mim, enquanto responsável
pela turma agradecer a todos os
que estiveram envolvidos neste
processo educativo.
De realçar a excelente
organização das atividades,
o conteúdo das mesmas,
fundamental e adequadíssimo
para este ano de escolaridade,
a brilhante intervenção dos
professores envolvidos. Aqui
saliento as professoras Helena e
Joana, que nos acompanharam
na totalidade das atividades,
incluindo almoços, tentando,
a todo o custo, resolver os
problemas que surgiram
relativamente a estes. Também
a Doutora Manuela Carvalhas,
responsável por esta “escola de
experiências”, nos deu o seu
contributo valioso.
Não posso deixar de referir
a completa desorganização
relativamente às refeições,
sendo que não houve um
único dia em que as mesmas
tivessem corrido dentro da
normalidade. Efetivamente,
durante a semana, as crianças
nunca puderam usufruir
de uma refeição completa,
tendo as contrariedades sido
ultrapassadas graças ao esforço
conjunto de todos os presentes.
E aqui fica também um
enorme agradecimento a todos
os funcionários da “Cantina das
8
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Químicas”, que nos receberam
de braços abertos e nos
ajudaram e facilitaram em tudo o
que lhes foi possível.
A turma do 4º A da Martim
de Freitas tem a noção que esta
foi uma semana inesquecível,
onde para além das inúmeras
experiências que puderam fazer
com a eletricidade, luz, som,
etc, passando pela robótica e
programação, foram agraciados
com a fantástica sessão com
o Doutor Carlos Fiolhais, que
certamente irá ficar, para sempre,
na sua memória.
Também a ida ao Jardim
Botânico, visita à Universidade
e Museu Machado de Castro
concluíram com sucesso esta
agradável viagem.
Certamente que, após estes
anos de pandemia, em que
estiveram privados de tanto, este
foi um dos melhores presentes
que poderiam ter tido, neste
fecho de ciclo.
Em nome de todos os
meninos, pais e em meu
nome agradeço a todas as
pessoas e entidades que
nos proporcionaram esta
extraordinária experiência. O
nosso bem hajam.
Lurdes Cavaco, Professora do 4.º A, EB
Martim de Freitas

Rómulo de Carvalho (1906-1997), o professor de
Ciências Físico-Químicas (para muita gente mais
conhecido por António Gedeão, o poeta de
“Pedra Filosofal”), é um símbolo inigualável da
cultura científica em Portugal. Além de professor
de ciências e de poeta, juntando na mesma
pessoa duas sensibilidades diferentes, foi um
notável divulgador científico e um historiador
da ciência, da pedagogia e, em geral, da cultura
portuguesa. (https://www.uc.pt/iii/romuloccv/romulo)

Semana Rómulo
de Carvalho

Empolgante!
Na semana de 20 a 23 de
junho, o 4.º B da Martim
participou no Projeto
Rómulo de Carvalho,
promovido pelo Centro
Ciência Viva.
Foi uma semana empolgante, com
muitas atividades, aprendizagen e
divertimento. Fizemos experiências
com diversos materiais e tivemos
sessões de robótica. Fomos
visitar a parte mais antiga da
Universidade, a Sé Nova, o Jardim
Botânico onde, através de um
jogo muito engraçado, ficámos a
conhecer diferentes espécies de
árvores e terminámos com a visita
ao Museu Machado de Castro
onde muito aprendemos sobre a
cidade antiga.
Almoçámos na cantina das
Quimicas e tivemos sempre
tempo para nos divertirmos
com jogos e brincadeiras
engraçadas. As pessoas que
nos acompanharam foram muito
simpáticas e todas adorámos
esta semana!

EB1 Sta Cruz

Projeto MyPolis
No dia 2 de maio, a turma 3SC
da EB de Santa Cruz, esteve
presente num debate, contando
com a presença dos decisores
locais, nomeadamente o Vice
Presidente e a Vogal da União
de Freguesias de Coimbra. Esta
sessão decorreu na sequência do
envolvimento da turma no projeto
piloto dinamizado pelo MyPolis.
Os alunos estiveram envolvidos
num projeto, durante alguns
meses, no qual foram trabalhadas
várias questões relacionadas com
o Desenvolvimento Sustentável.
Após várias reflexões, trabalhos de
pesquisa e uma saída de campo,
os alunos apresentaram um
conjunto de questões-problema, às
quais aditaram diversas soluções,
apresentadas aos representantes
da União de Freguesias de
Coimbra. Delinearam um conjunto
de estratégias a serem melhoradas
ao longo da Avenida Sá da
Bandeira e Jardim da Sereia,
nomeadamente: colocação de mais
ecopontos ao longo da Avenida;
plantação de arbustos e flores nos
jardins da Avenida; a construção
de uma ciclovia; construção de
um recinto de exercício físico no
Jardim da Sereia; colocação mais
avifauna no Jardim da Sereia (ex:
pavões e ninhos nas árvores).
O mesmo trabalho também
foi realizado na escola, tendo
apontado algumas soluções
para os problemas encontrados:
substituição das torneiras
da escola por torneiras
temporizadoras, a fim de evitar
gastos excessivos de água;
colocação de vasos no recreio
da escola, a fim de melhorar o
espaço.

defesa das ideias apresentadas
pelos alunos junto dos
Decisores Locais. As propostas
apresentadas irão ser analisadas
pelos mesmos.

O debate foi bastante
enriquecedor, pois permitiu a
setembro 2022 | artefactos 9

visita de estudo

9.ºE - Explorando Portugal
Nos dias 19, 20 e 21 de abril,
a turma do 9.ºE lançou-se na
entusiasmante aventura “9.º E
- Explorando Portugal”.
Rumámos primeiro em direção à
Marinha Grande, onde visitámos
com enorme admiração o Museu
do Vidro.
Em seguida, almoçámos no
Parque da Cerca, aproveitando
para explorar as diversões que o
mesmo nos proporcionava.
De seguida, continuámos
caminho para a Nazaré, onde,
no parque de campismo “Orbitur
Valado”, montámos com destreza
as nossas tendas (no espaço S4).
Encaminhámo-nos então de
autocarro até à praia da Nazaré
e passeámos no vasto areal
banhado por ondas vibrantes.
Regressámos ao parque de

10
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campismo para comer um belo
petisco.
Depois de muito convívio,
finalizámos assim o 1.º Dia da
Aventura, adormecendo no meio
de amigos e da natureza.
No segundo dia dirigimo-nos, logo
pela manhã, para São Martinho
do Porto, onde realizámos
uma animadora atividade de
canoagem, promovida pelo
Centro de Formação Desportiva
do Desporto Escolar.
Para o almoço, fomos à EB2,3
c/ Secundário de São Martinho
do Porto, onde tivemos uma
experiência muito agradável.
Na parte da tarde, fizemos uma
longa caminhada passando pela
Duna de Salir, Alfândega Velha
e pela Capela de Santa Ana.
Jantámos no restaurante “Café

Palmeira” e regressámos ao
parque de campismo.
No terceiro e último dia, visitámos
o Museu do Surfista na Nazaré,
almoçámos na Escola Básica e
Secundária Amadeu Gaudêncio,
onde tivemos uma experiência
bastante diferente da outra escola.
Aproveitámos também para
escrever dois postais (um para
o diretor Alberto Barreira e outro
para a professora de português
Isabel Luro).
Após o almoço regressámos
para Coimbra, finalizando assim
a aventura “9.º E Explorando
Portugal”.
Cumprimos os objetivos que
estavam delineados, o que nos
proporcionou uma grande alegria.
(5.05.2022) |

escola em ação

EB1 Montes Claros - Eco-Escolas

Bandeira Verde (2020-21)
Atribuída pela sexta vez
Pela sexta vez, a EB1 de
Montes Claros, integrante
do Agrupamento de Escolas
Martim de Freitas, recebeu a
bandeira verde do Programa EcoEscolas. Para tal contribuíram as
preocupações ambientais com
o desperdício e com a redução
do consumo, o controlo sobre a
separação de lixos, bem como
com o aumento da consciência
ambiental dos seus alunos.
Disso são exemplo as atividades
realizadas com os alunos no
quadro do processo de ensinoaprendizagem e em iniciativas
voltadas para a comunidade
educativa.
Quem visita a Escola ou a
olha do exterior é incapaz de
não se sentir tocado por estas
preocupações com o futuro do
Planeta que, sendo a nossa casa,
a casa coletiva de todos nós, tem
de ser cuidado e preservado.
É este processo de cura e de
prevenção que está em marcha

na EB1 de Montes Claros que,
espera-se, dará bons frutos no
futuro. Por isso, a atribuição
deste “prémio”, deste galardão,
é justa, necessária e oportuna,
pois continuamos a assistir a um
progressivo agravamento das
condições de vida em resultado
de graves alterações climáticas.
Exemplo do trabalho realizado,
para além do envolvimento nas
diversas campanhas em marcha
a nível nacional e no concelho
de Coimbra, a EB1 de Montes
Claros realizou recentemente um
debate online com a projeção
de filmes de animação da
realizadora premiada pela ONU,
Marina Lobo, particularmente
relacionados com a preservação
da água – esse bem tão precioso,
e dos oceanos. São também
exemplo do trabalho realizado
com alunos, com resultados
muito positivos, a participação
nas várias iniciativas do EcoEscolas e no Concurso Anual,
organizado pela Faber-Castell

Martim de Freitas - 4.º B

Projeto sobre
as abelhas

Eco-lápis.
Esta atribuição da Bandeira
Verde refere-se, no entanto, ao
ano letivo 2020-21, uma vez que
a decisão quanto ao presente ano
letivo ainda não está tomada.
No dia 1 de junho, após decisão
da equipa de docentes da escola,
associando a comemoração do
Dia Mundial da Criança com a
defesa dos direitos humanos,
realizou-se a cerimónia pública do
hastear da Bandeira Verde pelos
representantes das onze turmas.
Todos os alunos cantaram uma
canção evocativa da defesa do
ambiente com os docentes e
pessoal não docente, envolvendo
os assistentes operacionais e a
equipa de monitores de tempos
livres.
Esta é mais uma vitória do
serviço público de ensino e da
Educação a pensar no futuro.
Parabéns para a EB1 Montes
Claros!

Tendo em conta o tema aglutinador deste ano,
“Eu, os outros e a Terra” relacionado também com
a Educação Ambiental para a Sustentabilidade, a
nossa turma realizou várias tarefas ao longo do ano
letivo, tornando-nos sempre mais conscientes da
necessidade do bem-estar ecológico.
Como exemplo, deixamos aqui o resultado
final do nosso projeto sobre as abelhas e
a sua importância para a vida do nosso
planeta.

Não esquecer, sem elas,
a vida não é possível!
setembro 2022 | artefactos 11

visita de estudo
Biodiversidade vegetal em Portugal

Conhecer as árvores da minha escola

No âmbito dos Domínios de
Autonomia Curricular (DAC),
as turmas do 5.º ano (D, E e F)
e 6º. ano (A, E e F), estiveram
envolvidas, este ano letivo, no
projeto Biodiversidade vegetal em
Portugal - Conhecer as árvores da
minha escola, desenvolvido pela
disciplina de Ciências Naturais.
Como preparação, os alunos
foram sensibilizados para o tema,
através de uma ficha informativa,
onde puderam aprender: que em
Portugal se encontram plantas
diversas e específicas de cada
zona, adaptadas às condições
climáticas e de solo de cada região;
a importância do papel das árvores
num ecossistema, tendo em conta
as funções que desempenham
(purificar o ar, influir na temperatura
e humidade da atmosfera, proteger
o solo da erosão, contribuir para
a purificação da água que se
acumula no subsolo, oferecer
refúgio e contribuir para a
conservação de numerosíssimas
espécies de animais
12
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vertebrados e invertebrados);
que aproximadamente 75%
do território nacional faz parte
do hotspot Biodiversidade do
Mediterrâneo. Dessa mesma
ficha, constava também o Bilhete
de Identidade de duas espécies
existentes em território nacional,
o Carvalho – Negral e o Carvalho
Alvarinho, com informação sobre
seu nome comum e científico;
família; tamanho; distribuição
nacional e mundial; tipo de
folha e de fruto. Seguidamente,
os alunos deram início ao
seu trabalho de campo, para
então concretizar a parte do
projeto: Conhecer as árvores da
minha escola. Começaram por
recolher elementos necessários à
identificação das árvores da Escola
Martim de Freitas, nomeadamente
quanto ao tipo de folha, forma e
casca do tronco, crescimento e
ramificação, tipo de flores, órgãos
reprodutores e frutos, com vista ao
preenchimento de um Bilhete de

Identidade de cada árvore.
Após a realização deste trabalho
de campo, foi possível criar
o Bilhete de Identidade para duas
árvores - a Tília e o Pinheiro
Manso.
Para concluir o projeto, irão ser
colocadas placas identificativas
em dez árvores da nossa escola,
onde irão constar: o nome comum,
o nome científico e a família a que
pertencem.

Na identificação das diferentes árvores da
escola, foi possível contar com a colaboração
de um elemento da Universidade de Coimbra,
da área da Biologia. Este projeto, teve ainda
a participação das disciplinas de Português e
Oficina Digital.

Ver vídeo em: https://www.canva.
com/design/DAFB1Hs5iks/uz_
OtRH1aynlg5dnTqNFSw/watch

REPORTAGEM

Parlamento dos Jovens 2022

Deputados querem
verdade na informação

Jornalista (TEXTO E FOTOS): Tomás Barateiro | 8º ano | EB Martim de Freitas | Círculo Eleitoral de Coimbra

Fase Nacional do Projeto Parlamento
dos Jovens 2021/2022 setembro 2022 | artefactos 13

A Abrir...

Passo a Passo...
Debate entre as listas

João Ferreira
Professor de História
Coordenador do Projeto
Os nossos jovens deputados
estão de Parabéns.
Foi um grande sucesso a
participação dos alunos da
Escola Martim de Freitas na
edição deste ano do Parlamento
dos jovens.
Subordinada ao tema “Fake News:
que estratégias para combater a
desinformação” o projeto avançou,
desde logo, com o concurso de
cinco listas a disputar as eleições
na fase escolar.
Os trinta e um deputados eleitos
decidiram na Sessão Escolar que
propostas iriam ser defendidas na
Sessão Distrital e quem as levaria.
A escolha não podia ser mais
feliz. Para além das propostas
levadas terem sido as mais
votadas, na Sessão Distrital,
também os nossos dois
deputados foram eleitos para a
Fase Nacional e um deles como
porta-voz do Círculo de Coimbra.
Na Assembleia da República os
nossos deputados mostraram
empenho e competência e
conseguiram que uma das
propostas do Círculo de Coimbra
figurasse na recomendação
final entregue aos Senhores
Deputados.
Foi, pois, uma participação
muito positiva da nossa escola
no Projeto Parlamento dos
Jovens e todos os participantes
estão de parabéns pelo apoio,
empenho e participação. Só com
a força de todos foi possível o
sucesso alcançado. Bem hajam.
Parabéns.
14
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Em 17 de janeiro houve debate
entre as listas candidatas às
eleições do Parlamento dos
Jovens, com 34 elementos das
diversas listas. Devido à situação
pandémica não foi possível alargar
o debate aos restantes alunos da
escola. Ao contrário de outros anos
não foi, também, possível contar
com a presença de um deputado
da República, a que não foi alheia
a dissolução do Parlamento.
Apesar das dificuldades, o
debate foi muito bom, com os
representantes das listas a
apresentarem as suas propostas
de forma muito empenhada e
com a discussão de ideias a ser
feita de forma muito correta no
plano democrático.
Este debate permitiu um
conhecimento mais aprofundado
das propostas das várias listas
e uma maior perceção das suas
potencialidades, mas também
das suas falhas. Ajudou a
preparar a Sessão Escolar.

Eleições

Em 20 de janeiro, foram a votos
cinco listas em defesa das suas
propostas para combater a
desinformação.
Muito bem organizado, o ato
eleitoral aconteceu com civismo,
tendo votado alunos do 5.º ao
9.º anos. Para o sucesso da sua
realização foi muito importante a
colaboração dos alunos que, com
grande espírito cívico e solidário,
estiveram nas mesas eleitorais a
receber os eleitores.
A grande vencedora foi a lista
B, mas todas as outras listas
elegeram deputados pois o seu
apuramento é efetuado através
do Método de Hondt.

Resultados apurados
Eleitores inscritos: 957
Votantes: 862

Votos brancos: 14
Votos nulos: 8
Votos obtidos por cada lista
Lista A: 133 - Número de
mandatos obtidos: 6
Lista B: 384 - Número de
mandatos obtidos: 10
Lista C: 84 - Número de
mandatos obtidos: 4
Lista D: 137 - Número de
mandatos obtidos: 6
Lista E: 102 - Número de
mandatos obtidos: 5
Foi um dia muito movimentado
na Martim de Freitas e um grande
exemplo cívico e democrático do
ato de votar.

Sessão Escolar
A sessão escolar, rodeada de
grande entusiasmo, realizou-se em
24 de janeiro no auditório da escola.
Após a tomada de posse dos 32
deputados eleitos procedeu-se à
escolha do presidente da mesa
para dirigir os trabalhos. O eleito foi
Guilherme Rocha, aluno do 9.º B.
Este, pediu aos representantes
das listas, que apresentassem as
suas propostas para o combate
às fake news.
Seguiu-se um intenso debate
e pedidos de esclarecimento
sobre o conteúdo das medidas
propostas.
Após uma acesa discussão de
ideias, os deputados mostraram
interesse em fundir algumas
propostas que continham
medidas idênticas. Então o
Presidente suspendeu a Sessão
para um período de negociação
entre listas sobre as respetivas
medidas e para eventuais
alterações de redação.
No final, o Presidente colocou
à votação as propostas
apresentadas, uma a uma.
Apuraram-se desta forma as
três medidas mais votadas iriam
ser apresentadas na respetiva

Sessão Distrital/Regional.
Seguiu-se a eleição dos
deputados efetivos que teriam
como missão defender a
proposta final da escola na
respetiva Sessão e de um
deputado suplente.
Os deputados escolhidos foram
Mariana Simões, do 8.º B,
Guilherme Rocha, do 9.º B, e
Tomás Barateiro do 8.º D.
Após a apresentação de
candidaturas à Mesa da respetiva
Sessão Distrital/Regional,
procedeu-se a eleição, por voto
secreto do candidato. A escolha
recaiu sobre a aluna Matilde
Saavedra do 8.º ano.
Passou-se, de seguida, à redação
da “Exposição de Motivos”, ou
seja, o conjunto dos argumentos
de defesa das medidas aprovadas
que deve constar do início do
texto com as medidas.
Finalmente, entre várias
sugestões, foi selecionado o
tema “Prevenir o abandono
animal” como proposta para
debate na próxima edição do
Parlamento dos Jovens.

Eleição para a mesa da
sessão distrital

Esta eleição ocorreu em 9 de
março no Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ).
Devido à impossibilidade da
Matilde Saavedra, selecionada
na fase escolar, coube à Laura
Fernandes representar a Escola
Martim de Freitas neste desafio.
Laura Fernandes, aluna do 8.º B,
defendeu muito bem as razões que
a levaram a propor-se para dirigir
os trabalhos da Sessão Distrital do
Parlamento dos Jovens.
Entre treze candidaturas, foi
eleito para presidente da Mesa
o candidato do Colégio Bissaya
Barreto. A Laura Fernandes foi a
quarta mais votada, resultado do
seu valor e empenho.
O escolhido para presidir a fase
distrital é, por inerência, candidato
à mesa da Sessão Nacional.

Projeto de recomendação
da EB Martim de Freitas

Lista A

Lista B

Lista C

Exposição de motivos
As fake news são um problema
grave na sociedade atual, pois a
divulgação deliberada de falsas
informações nos meios de comunicação social e redes sociais coloca
em causa o bom funcionamento das
instituições democráticas e o bom
nome das pessoas. É necessário e
urgente tomar medidas que combatam ou minimizem os danos
provocados pela divulgação de
informações falsas e criar condições
para que as pessoas possam aferir
da sua credibilidade.
Medidas Propostas
1. Promoção de ações de sensibilização para esclarecer e combater o
fenómeno das fake news.
2. Criação de série televisiva de
animação para explicar às crianças,
de forma lúdica, como identificar as
fake news.
3. Criação de rubricas nos meios de
comunicação social para desmentir as fake news mais recentes e
populares.
Círculo De Coimbra
Projeto de recomendação à
Assembleia da República

Lista D

Lista E

Os deputados do círculo de
Coimbra apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. Promoção de ações de sensibilização desde o 1.º Ciclo: “Educação
para os Media”, integradas nas
áreas de TIC, e Workshops para
pais, docentes e não docentes.
2. Criação de série televisiva de
animação para explicar às crianças,
de forma lúdica, como identificar as
fake news.
3. Aplicação de coimas e de tarefas cívicas e comunitárias a quem
(empresas ou indivíduos) publicar
conteúdos falsos ou ofensivos.
Aprovado na Sessão Distrital/Regional,
Coimbra, 28 de março de 2022
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A Viagem
Depois de a escola Martim
de Freitas ser eleita para
representar o distrito de
Coimbra na Assembleia
da República em Lisboa,
chegou o grande dia: a
viagem para Lisboa.
A nossa comitiva era composta
pela Deputada e Porta-voz do
Círculo de Coimbra, Mariana
Simões, pelo deputado Guilherme
Rocha e pelo jornalista Tomás
Barateiro, acompanhados pelo
professor João Ferreira.
À nossa delegação juntaram-se,
também, os deputados de Tábua
e de Cantanhede.
Eram 8:45 horas, do dia 9 de
maio, quando entrámos num
autocarro, junto ao terminal da
Rede Expressos (Av. Fernão
de Magalhães) em Coimbra, no
qual já vinham os deputados de
Aveiro.
A viagem foi demorada,
aproximadamente 4 horas,
pois foi necessário apanhar

a delegação de Leiria. Isto
foi muito bom pois permitiunos estabelecer contactos e
confraternizar com deputados de
outros distritos.
A hora prevista de chegada à

Assembleia da República, 13:00
horas, foi cumprida com rigor.
Pela frente esperava-nos uma
experiência de que nunca mais
nos esqueceremos.

A Chegada
Para entrar na Assembleia da República fomos submetidos a rigorosas medidas de
segurança, inclusive tivemos de passar pelo detetor de metais.
Já lá dentro, foi entregue um diploma de participação a todos os elementos envolvidos e
diverso material relacionado com o projeto Parlamento dos Jovens.
Sempre acompanhados
pelos canais televisivos,
deliciamo-nos com o
lanche de acolhimento,
servido de forma rápida
e eficaz. De seguida,
os participantes foram
direcionados para
diferentes percursos.
Os deputados iniciaram
os trabalhos debatendo,
na generalidade e
na especialidade,
os projetos de
recomendação
aprovados nos diversos
16
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círculos eleitorais,
sob orientação
de Deputados da
Assembleia da
República.
Os jornalistas,
após uma breve
preparação
dos trabalhos a
desenvolver no
dia seguinte, e os
professores foram
brindados com uma
visita guiada ao
Palácio de S.Bento.

A Visita
Guiada
A visita foi muito
interessante. Percorremos
as diversas dependências
do Edifício enquanto
nos explicavam as
transformações ocorridas ao
longo dos tempos.
Impressionou a decoração
composta por esculturas e
pinturas de grande interesse e
qualidade. Nesta visita destacouse a sala das Sessões onde
se reúnem os deputados para
legislar e fiscalizar o governo.

“O Palácio de S. Bento
foi, até 1833, um mosteiro
e que antes de acolher o
Parlamento teve diferentes
usos: recebeu alguns
condenados pelo Santo
Ofício, foi refúgio, alojou
regimentos militares e
serviu de depósito dos seus
destroços, foi Academia
Militar e até Patriarcal. Deu,
ainda, guarida ao Arquivo
Nacional da Torre do
Tombo, em consequência
do terramoto de 1755”
(in O Parlamento, Divisão das Edições
da Assembeia da República)
setembro 2022 | artefactos 17

O Trabalho
nas Comissões
Os deputados do Círculo de
Coimbra ficaram integrados nos
trabalhos da 2.ª Comissão com os
deputados dos Círculos dos Açores,
Castelo Branco, Bragança, Vila
Real e deputados de Braga, Viseu e
Leiria. Esta Comissão foi presidida
pelas deputadas Lúcia Silva (PS), e
Alma Rivera (PCP) e pela assessora
parlamentar Ana Vargas.
Aqui foram debatidos e votados os 5
Projetos de Recomendação a apresentar
em Plenário, um dos quais foi proposto
e defendido pelos deputados do círculo
de Coimbra (“Criação de série televisiva
de animação para explicar às crianças,
de forma lúdica, como identificar as fake
news”) que teve origem na fase escolar da
Escola Martim de Freitas.
Por fim foram escolhidas as perguntas
sobre diversas matérias dirigidas aos
deputados da República que iriam ser
feitas na Sessão Plenária. Uma das
perguntas selecionadas foi proposta pelo
Círculo de Coimbra.

18
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O Momento Cultural
Acabados os trabalhos nas Comissões, os participantes foram
brindados com um espetáculo musical da Lisbon Film Orchestra,
septeto que acompanhou os cantores Patrícia Duarte e David
Ripado, dirigidos pelo Maestro Nuno Sá.
Foi um momento muito alegre e divertido. Num dos temas,
cantámos todos juntos.

O Alojamento
No final do primeiro dia, foi servido o
jantar no espaço da Assembleia da
República.
Foi um momento relaxante e
delicioso que permitiu o convívio
entre todos os participantes e um fim
de dia bem passado.
Posteriormente fomos conduzidos ao
Hotel Lido, no Estoril, onde ficamos
alojados. Foi uma experiência
magnífica, que permitiu aprofundar o
convívio e o conhecimento entre os
participantes.
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Os trabalhos
em plenário
Os trabalhos em plenário
decorreram na Sala do
Senado e foram muito bem
dirigidos pelo presidente da
mesa, Vicente Gonçalves
Castro, deputado do círculo
de Braga, tendo a abertura
solene sido feita pelo Senhor
Presidente da Assembleia
da República, Dr. Augusto
Santos Silva que, num
discurso muito interessante,
esclareceu a temática das
notícias falsas.
De seguida, tomaram a
palavra o senhor Dr. João
Costa, Ministro da Educação,
e a Dra. Carla Castro, Vice
Presidente da Comissão da
Educação e Ciência.
No período destinado a perguntas
aos Deputados da Assembleia da
República estiveram presentes
Miguel Costa Matos (PS), Olga
Silvestre (PSD), substituída por
Jorge Mendes (PSD), Rita Matias
(CHEGA!), Rui Rocha (IL), Pedro
Filipe Soares (BE), Inês Corte Real
(PAN) e Rui Tavares (LIVRE).
Foram colocadas 16 perguntas às
quais os deputados procuraram
responder dentro dos tempos
exigidos pelo presidente da
mesa, de modo a não atrasar o
desenrolar dos trabalhos. A sétima
pergunta respondida pelo deputado
Rui Tavares foi feita pela porta-voz
do círculo de Coimbra.
Posteriormente passou-se à fase
de debate da recomendação
à Assembleia da República.
Houve possibilidade de discutir,
argumentar a favor ou contra as
medidas e propor a eliminação de
algumas propostas provenientes
das comissões. O debate foi
muito vivo com a participação
empenhada de todos os
deputados.
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“A designação Sala do Senado, apenas lhe foi
conferida no período da I República, sendo até
então designada por Sala dos Pares do Reino.
Durante o Período do Estado Novo, a sala acolheu
a Câmara Corporativa”
(in O Parlamento, Divisão das Edições da Assembeia da República)

Nas votações

Mariana Simões
Guilherme Rocha

Ao fim da manhã os jornalistas estiveram presentes numa
conferência de imprensa com Judith Menezes e Sousa, da TSF.

"Para seguir o futuro de jornalista têm de ler muito e de se
informar muito. Ser o mais direto possível quando contam
uma história, fazer com que a pessoa ouça com atenção".
"Para ser líder é muito importante saber ouvir, ter a
capacidade de tomar decisões e dialogar. E um dos valores é
a tolerância. Tentar perceber o que se passa".
setembro 2022 | artefactos 21
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FOTO DE GRUPO
No reinício dos trabalhos da tarde de
10 de maio, deputados e jornalistas,
participantes no Projeto Parlamento
dos Jovens 2021/22, registaram para a
posteridade o seu envolvimento numa
experiência inesquecível.
23da ARtv
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A voz dos
deputados
Integrado nas atividades da
Fase Final do Parlamento
dos Jovens 2022, era
importante ouvir os
deputados da República.
Saber o que pensam das
coisas que nos preocupam.
Por esse motivo, para além
de Augusto Santos Silva,
Presidente da Assembleia
da República, falámos
com quatro deputados,
tradicionalmente colocados à
direita e à esquerda políticas.
Os quatro deputados
ouvidos revelaram
preocupações com os
assuntos abordados.

fake-news. “Sejam os decisores
daquilo que vos interessa! Tem
de haver liberdade de expressão!
Se encontrarem uma notícia,
pesquisem mais sobre ela, não
fiquem pela primeira! Vejam quem
publicou!” - deixou como alerta.
Mudando de assunto, fomos ouvir
dois deputados da esquerda
parlamentar sobre a subida dos
preços dos produtos petrolíferos
e dos combustíveis.
por “ter noção de onde e quem
publicou a notícia”. Chamando
a atenção para o facto de ser
bom ser-se desconfiado, este
deputado considera a importância
de “sermos críticos e de termos
cuidado, pois a maioria delas
aparece nas aplicações mais
fechadas como o Whatsapp”

Para Augusto Santos Silva,
Presidente da Assembleia da
República, o Parlamento dos
Jovens é uma das melhores
iniciativas do parlamento
português e realiza-se há 27 anos.
Para este deputado eleito pelo
Partido Socialista, esta é a melhor
maneira de os jovens aprenderem,
na prática, como é que se tomam
decisões sobre assuntos que
são comuns, para responder aos
problemas que se colocam sobre
esses assuntos comuns.
Já Jorge Mendes (PSD),
questionado sobre como podem
as pessoas proteger-se das fake
news,
considerou que tal passa
24
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Noutra perspetiva, mas referindo-se à desinformação como um
problema, o deputado do IL,
Rui Rocha, dirigiu um apelo aos
jovens para que não deixem que
outros decidam sobre questões
essenciais como a opinião
quanto ao que fazer sobre as

Pedro Filipe Soares (BE),
questionado sobre "como
Portugal conseguirá vencer a
subida dos preços dos produtos
petrolíferos", disse que "temos
de substituir o petróleo, por
razões económicas, mas
também por razões ambientais".
Este deputado lembrou que no
imediato não é possível suprimir
a dependência dos combustíveis
fósseis, mas considera que
"podemos caminhar nesse
sentido, tendo uma mobilidade
mais sustentável. Investindo
no transporte coletivo e não
individual". Para isso, alertou,
"estes transportes vão ter de

abranger as zonas do interior".
Filipe Soares considerou que não
são só os transportes que nos
devem preocupar, lembrando
que "em nossa casa também
muito pode ser mudado, pois o
aquecimento global é ainda mais
rápido do que as piores notícias
que os cientistas achavam que
tinham".

Outro deputado ouvido na fase
final do Projeto Parlamento dos
Jovens foi Rui Tavares, do Partido
Livre. Também a este deputado
foram postas questões relacionadas
com alternativa aos combustíveis
fósseis e com a subida dos preços.
Rui Tavares, à pergunta sobre
"como Portugal pode diminuir
o consumo dos Combustíveis
Fósseis", para além de outras
considerações, afirmou que, para
o seu partido, "para diminuir o
consumo de combustíveis fósseis,
deveria haver preocupação em
criar um sistema de transportes
escolares baseado em mini
autocarros e carrinhas elétricas que
leve os alunos a casa e à escola."
Esta proposta, referiu, tem sentido,
pois "no futuro será uma poupança".
Rui Tavares entende que estas
medidas permitem que os pais e as
mães não tenham de tirar todo o dia
o automóvel para ir para os seus
empregos". O deputado único do
Livre defende, também, que "este
transporte deveria ser gratuito para
o horário escolar, mas, fora da hora
escolar (entre as 08:00 e as 10:00
e entre 16:00 e as 18:00), podia
ser utilizado para pessoas de mais
de 65 anos com dificuldades de
mobilidade. Para essas pessoas
seria, também, gratuito".

Perto do final dos trabalhos
Após o almoço e da foto
de conjunto, o Senhor
Presidente da Mesa deu
início às votações, tendo os
trabalhos decorrido, mais
uma vez, de forma animada
e com intervenções de
grande qualidade dos
deputados.
Terminadas as votações foi
elaborada a Recomendação
à Assembleia da República
composta por 7 medidas
e entregue ao Senhor
Deputado Eduardo Alves,
Coordenador do Grupo de
Trabalho Parlamento dos
Jovens da Comissão de

Educação e Ciência, que
agradeceu e enalteceu os
trabalhos realizados.
A sessão chegou ao
fim com as palavras de
agradecimento dos porta-voz dos vários círculos,
dos elementos da Mesa,
com um agradecimento
especial à fundadora do
Projeto Parlamento dos
Jovens a Senhora Dra.
Julieta Sampaio (presente
na sessão) e foi encerrada
de forma emocionada pelo
Presidente da Mesa que
mereceu uma enorme
ovação.

A opinião
dos deputados das escolas
No começo deste ano letivo, quis criar uma
lista para participar neste projeto.
Para mim, era importante fazê-lo porque
gostava de trabalhar como um verdadeiro
deputado, discutindo as minhas propostas
sobre os assuntos em debate e realizando
a campanha eleitoral. Mas nessa altura não
tinha ideia nenhuma de que iria chegar tão
longe neste projeto.
Quando se realizaram as votações para
eleger os 2 deputados que representariam
Tomás Barateiro, a escola na Sessão Distrital, ouvi o meu
nome como terceiro mais votado. Fiquei
Aluno do 8.º ano,
completamente surpreendido!
Jornalista da EB Participei na Sessão Distrital, embora sem
Martim de Freitas direito a voto. Ao ver que as nossas propostas
saíram vencedoras, fiquei satisfeito com a
aceitação do que propunhamos e vi aí uma oportunidade para se
chegar à fase nacional. E era verdade, no quadro das votações, a
barra da escola Martim de Freitas estava bastante mais à frente que
as outras. A felicidade que senti era enorme.
Fui convidado a participar na fase nacional como Jornalista. Na
verdade, não sabia com o que estava a lidar. Mas esta dúvida foi
diminuindo à medida que o tempo passava, pois ia obtendo mais
informações. Quand, o chegou o dia, foi mesmo uma experiência
espetacular.
Mal posso esperar por uma nova oportunidade para participar no
Projeto Parlamento dos Jovens.
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Guilherme Rocha

(Deputado efetivo na Sessão Nacional)
Quando comecei esta experiência não estava assim tão
interessado.
Esperava que as nossas propostas escolares fossem aprovadas
e que um colega meu, depois, fosse apresentá-las nas restantes
fases.
Mas depois fui eleito e vi a oportunidade que isso representava.
Esperava conseguir chegar à fase nacional para lá transmitir e
defender as nossas ideias.
Mas quando cheguei tive uma das melhores experiências que já
alguma vez tive.
Porque, para além de fazer aquilo para que tinha sido eleito,
apresentar as propostas, pude conhecer pessoas novas, fazer
amizades, e divertir-me desde o momento em que entrei no
autocarro para Lisboa até ao momento e que saí em Coimbra.
Quando me inscrevi não sabia exatamente no que me ia envolver
e até estava um pouco nervoso, mas agora mal posso esperar pela
próxima vez para que possa entrar, de novo, neste projeto.

Matilde Saavedra

(Candidato Lista D - Fase Escola)
Gostei muito da minha experiência na participação das listas do Parlamento dos
Jovens e sinto que é uma boa maneira de aprender a lidar com pessoas, perceber
melhor os assuntos debatidos no mundo e ajudar a debatê-los. Foi uma jornada
incrível ao lado de pessoas incríveis e acho que se outras pessoas estiverem
interessadas em experimentar devem fazê-lo e não se vão arrepender.

Francisco Pereira

(Candidato da Lista E - Fase Escola)
Em relação à participação no Parlamento dos Jovens, achei 100% positiva, muito
interessante, conheci muitas pessoas novas. A minha parte favorita foi socializar com
outras pessoas e participar nos debates. Acho que ganhei alguma experiência no
Parlamento dos Jovens.

Vicente Pinto

(Candidato Lista D - Fase Escola)
Eu gostei bastante de fazer parte das equipas que participaram nos debates. Houve
discussões sobre propostas e também gostei muito de fazer campanha eleitoral. Acho
muito interessante este Projeto do Parlamento dos Jovens.

José Cunha

(Candidato à Lista E - Fase Escola)
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Acho que este projeto é espetacular em que os jovens podem usar a sua voz para
mudar o país e talvez o mundo. E gostava de repetir para o ano. Ir a Lisboa talvez
não fosse boa alternativa, pois não iria lidar com a pressão. Mas gostava que
elementos da minha lista, tal como este ano, fossem a Lisboa.
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visita de estudo
Visita à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra

O que é o PH? O que é uma reação química?
No dia 13 de junho a turma
7º G da nossa escola foi
fazer uma visita de estudo à
Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra
(FFUC), organizada pela
nossa diretora de turma,
professora de físico-química e
acompanhados também pela
professora de português.
Quando chegámos, fomos bem
recebidos e fomos presenteados
com sacos roxos da faculdade,
com um lápis e com uma caneta.
A turma foi dividida em dois
grupos. Um dos grupos foi aos
laboratórios da faculdade e o
outro ficou na entrada a fazer
jogos sobre botânica.
Nos laboratórios, explicaram-nos
o que era o pH das substâncias
e ensinaram-nos como fazer
reações químicas.
Essas reações
químicas
consistiam na
mistura de dois
líquidos de cores
diferentes que
formavam novas
cores. No fim,
fizemos algumas
perguntas sobre
a faculdade
e tivemos a
oportunidade de
fazer a experiência
sozinhos.
Na parte da
botânica estivemos
a fazer um
pequeno jogo
que consistia na

separação de plantas mortais,
medicinais e comestíveis. Para
esta atividade o grupo foi dividido
em duas equipas e a vencedora
era a que fizesse a separação das
plantas mais rapidamente e que
tivesse tudo certo. As plantas
para separar estavam dispostas
numa mesa ao lado de um cartaz
que indicava as plantas mortais,
comestíveis e as medicinais, o
que nos serviu de grande ajuda.
O prémio do jogo, para a equipa
vencedora, era um frasco com o
símbolo da faculdade de farmácia,
que será colocado na sala do
7.º.G. Depois os grupos divididos
inicialmente trocavam.
Esta visita foi muito importante para
todos nós, porque aprendemos
coisas novas para o próximo ano
letivo e também foi muito divertida.
A turma 7.º G recomenda esta visita
extraordinária.

Esta visita foi
muito importante
para todos
nós, porque
aprendemos
coisas novas
para o próximo
ano letivo e
também foi muito
divertida. A turma
7.º G recomenda
esta visita
extraordinária.
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da vida & da escola

É da mudança que as coisas renascem
Armando Semedo
Presidente do Conselho Geral

Abrimos mais um ano
letivo com os mesmos
problemas que, ano após
ano, fazem parte de uma
normalidade anormal.
Alguns constrangimentos
e complexidades vão
sendo superados com o
esforço e a dedicação dos
professores, mas, do vasto
rol de situações recorrentes,
há, no entanto, uma questão
que não se ultrapassa
com a generosidade ou
com o profissionalismo
dos docentes, nem com o
voluntarismo das escolas:
a falta de professores. É
cada vez mais evidente
que o assunto é, de facto,
preocupante. E muita gente
ainda não se apercebeu
da verdadeira dimensão do
problema.
Um artigo publicado na revista
“VISÃO” de 5 de maio - “quem
quer ser professor” - dá-nos
uma perspetiva bastante clara
da situação dramática com
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que se vão deparar as escolas
portuguesas num futuro próximo.
Segundo estudos recentes, cerca
de 110 mil alunos estão em risco
de ficar sem aulas a, pelo menos,
uma disciplina, no decurso
deste ano letivo, e a breve
trecho, para agudizar a situação,
metade dos atuais docentes
estarão reformados sem que
haja outros para os substituir.
O desprestigio da profissão, a
instabilidade nas colocações, o
custo elevado das deslocações,
uma burocracia desgastante,
uma pesada carga horária e uma
tabela remuneratória baixa, faz
com que os jovens não sintam
atratividade pela profissão.
No ano letivo 2018/2019, por
exemplo, “diplomaram-se 6
pessoas em Física e Química; 18
em Matemática e 20 em Inglês…”
No referido artigo, cinco figuras
de reconhecida notoriedade
na área da educação abordam
esta questão. Cada uma, à sua
maneira, defende alternativas,
sugere medidas e aponta
caminhos. Falam, sobretudo,
sobre regras de contratação,
progressão na carreira, formação
de professores e salários. Do
que está escrito, registo, com

alguma perplexidade, que a
anterior Presidente do Conselho
Nacional de Educação, Maria
Emília Brederode Santos, por
quem tenho consideração
e respeito, defende, a título
pessoal, “o aumento provisório
do número de alunos por turma;
a criação de incentivos para que
os reformados voltem ao ativo, e
uma avaliação sobre o excesso
(ou não) de burocracia a que os
professores estão sujeitos”. Ora,
lamento dizê-lo, mas quando se
discute a redução de alunos por
turma para elevar a qualidade
do ensino, seria um retrocesso
absurdo e insustentável fazer
exatamente o contrário. Quanto
à criação de incentivos para os
reformados voltarem ao ativo, ou
me engano muito, ou a adesão
seria insignificante, meramente
residual, especialmente pelo
desgaste a que os docentes
estiveram sujeitos ao longo
dos últimos anos da carreira
e pela forma como foram
depreciados e desrespeitados,
particularmente durante o
mandato de Maria de Lurdes
Rodrigues à frente do Ministério
da Educação. Relativamente a
avaliar o excesso de burocracia

a que os professores estão
sujeitos, é assunto que não
merece comentários; só quem
não conhece por dentro o atual
funcionamento das escolas pode
argumentar assim.
Não é com remedeios que se
resolve o problema da falta de
professores; quando muito,
consegue-se atenuar e mascarar
a questão. É necessário e urgente
decidir, avançar e dar um novo
rumo ao atual estado das coisas.
É preciso intervir, fazer alterações
de fundo, mobilizar mais recursos
e investir financeiramente para
valorizar a escola pública.
É fundamental reconhecer
a dignidade do trabalho dos
professores e prestigiar a profissão
para que a escola continue a
ser um local privilegiado de
transformação social.
É da mudança que as coisas
renascem!

"há uma questão que não se ultrapassa com a generosidade ou com o
profissionalismo dos docentes, nem com o voluntarismo das escolas: a
falta de professores"
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escola em ação

Dia Mundial
da Árvore
Dia Mundial
da Poesia
A 21 de março comemora-se o
Dia Mundial da Árvore e também
o da Poesia. Os alunos do 4º
B da EB1 Martim de Freitas
decidiram então realizar este
trabalho onde, através da criação
de pequenos poemas individuais
pretendem assim homenagear
todas as árvores. /4.ºB M. Freitas

Poema
Ciclo da Água

No âmbito da História de Portugal a nossa turma trabalhou também
as áreas de Português e Educação Artística. Como exemplo temos a
elaboração de um poema coletivo sobre os descobrimentos e ainda
de caravelas, a lembrar as que na época foram utilizadas pelos
nossos navegadores. /4.º B M. Freitas

Este período letivo os alunos do 4º B da Martim de Freitas
escolheram como temas do seu projeto de Estudo do Meio,
o “Ciclo da Água” e “Continentes e Oceanos”. Os trabalhos
foram realizados individualmente ou em grupo, sendo
posteriormente apresentados à turma. E assim se aprende
de maneira diferente, desenvolvendo-se conhecimentos,
capacidades e atitudes. /4.º B Martim de Freitas
30
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escola aberta

Assim se
Canta na
Martim
Assim se Canta na Martim
foi um bem concretizado
projeto de música, canto e
expressão corporal, entre
outras formas de expressão
artística, que foi para a rua
e deu a conhecer muito
do que de bom se faz no
Agrupamento de Escolas
Martim de Freitas.
Com um público entusiasta,
composto pelas famílias dos
nossos alunos e por professores
e pessoal não docente da escola,
o espetáculo realizado teve um
nível muito acima da média,
a que os docentes envolvidos
na sua concretização nos vão
habituando.
Numa sala de espetáculos
improvisada, nem pareceu que a
falta de condições técnicas era
um obstáculo, tendo-se revelado,
mais, um desafio ganho na sua
plenitude.
Com os santos populares como
pano de fundo, a festa arrancou,
e prosseguiu por mais de duas
horas.
Só mesmo o adiantado da
hora fez com muito poucos
arredassem pé.
Estão todos de parabéns!
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