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Eis que chegámos ao fim de mais umas férias. 
A escola está prestes a encher-se de vida e de 
sentido, pois o Liceu, nos seus 130 anos de Histó-
ria, sempre foi um espaço construído por e para 
pessoas e é por elas que aqui estamos. Novas 
caras estão a chegar, ansiosas e curiosas para 
saber como será estudar e trabalhar aqui. Ou-
tras estão, por certo, entusiasmadas por reve-
rem os colegas bem como, esperemos, os pro-
fessores. Idealmente, todos teremos aproveita-
do estes dias de descanso para retemperarmos 
energias e ganharmos forças que nos ajudarão 
a enfrentar novos desafios, pois este ano leti-
vo, à semelhança do anterior, não estará, certa-
mente, isento de experiências e vivências úni-
cas, que exigirão uma responsabilidade acresci-
da da parte de cada um de nós.

Efetivamente, no ano que passou, provou-se, 
mais do que nunca, que a nossa determinação e 
resiliência são essenciais ao depararmo-nos com 
obstáculos e adversidades que nunca antes ima-
gináramos. E provou-se, também, que, quando 
chamados a responder a estas dificuldades, a co-
munidade educativa reinventou-se e correspon-
deu ao que lhe era pedido. Que este ano que ago-
ra começa continue a testemunhar que esta nos-
sa capacidade de adaptação está viva e permane-
ce, motivando-nos e inspirando-nos a perseguir-
mos os nossos sonhos e a sermos os alicerces 
que mantêm o Liceu esta escola plena de dinamis-
mo, de atividade, constituindo um exemplo para 
todos do que deve ser uma instituição de ensino. 

Este jornal é um exemplo deste dinamismo, 
pois apenas com o contributo da comunidade 
educativa se constrói. Alunos, professores e de-
mais elementos trabalham, entregam-se, criam 
(e divertem-se!) para que O Pregão e inúmeras 
outras atividades aconteçam e transformem o 
Liceu num espaço de aprendizagem, convívio e 
motivação. Mais que um edifício, o Liceu é um or-
ganismo vivo que pulsa, construído com as me-
mórias de todos os que por ele passam. Saiba-
mos continuar a evidenciar a nossa determina-
ção, força e vitalidade e, juntos, estaremos, com 
toda a certeza, à altura de novos desafios, es-
crevendo mais uma página da História da nos-
sa escola.

Termino deixando uma reflexão de Nelson Man-
dela, grande líder sul-africano e vencedor do 
Prémio Nobel da Paz: “A educação é a arma mais 
poderosa que pode usar para mudar o mundo”. 

É a educação que fornece as competências e 
as ferramentas necessárias para combater os 
problemas que surgem e nos permite lutar por 
um futuro melhor. Juntos, vamos mudar o mun-
do. Tenham um excelente ano letivo.

Prof.ª Susana Ribeiro
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A Escola Secundária Martins Sar-
mento manifesta o seu orgulho na 
prestação dos seus alunos relativa-
mente a projetos e atividades desen-
volvidas no âmbito extra curricular. 
Assim, destaca a aluna Marta Sofia 
Matos Castela Queirós Gonçalves, 
pelo seu laborioso e premiado de-
sempenho nas Olimpíadas Portu-
guesas da Matemática, nos últimos 
três anos. Em particular, neste ano 
a Marta irá participar na final, a rea-
lizar no dia 11 de Setembro. Foi, ainda, 
convidada para participar nas Olim-
píadas Internacionais de Matemática, 
que se realizarão neste mês. 

No ano letivo 2019/2020, a aluna, 
conquistou uma menção honrosa na 

primeira edição da Cyberspace Ma-
thematical Competition (CMC) e uma 
medalha de prata nas Olimpíadas de 
Química (prova realizada em grupo 
com os alunos Inês Borges Pina e 
João Henrique Dias). 

A Marta foi proposta para o prémio 
de mérito escolar nos três anos de 
frequência do ensino secundário e 
para o prémio de mérito de atitude 
no ano 2019/2020. 

Além do seu excelente desem-
penho escolar, tem vindo a investir na 
sua formação a vários níveis, tendo 
frequentado o curso de Computação 
Quântica, Qubit by Qubit (2020/2021), 
o curso de verão 2018/2019 da Univer-
sidade do Minho (Química Sob Inves-

tigação), o curso de verão 2018/2019 
da Universidade do Porto (Física) e 
o Projeto DELFOS (Universidade de 
Coimbra). Também participou na or-
ganização do projeto de voluntariado 
APA, que se destina a auxiliar alunos 
de todo o país que revelem dificul-
dades na aprendizagem, tendo pres-
tado auxílio a um aluno do 6º ano, re-
sidente no Alentejo.

Além da sua formação académica, 
a Marta não descurou outras valên-
cias. No âmbito desportivo, desen-
volveu as práticas de futebol fe-
minino (VSC) e de padel (desporto 
escolar).

Prof.ª Raquel Araújo

Marta Sofia Gonçalves 
Um percurso brilhante
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Concluído o Secundário, 
já consegues fazer um 
balanço destes três anos?
Encarei estes três anos como 
se fosse uma espécie de iní-
cio de percurso. Depois do 
ensino básico em que fala-
mos um pouco de tudo, o se-
cundário foi onde tive que 
optar por Ciências e Tecno-
logias. 

Foste proposta para 
prémio de mérito 
escolar nos três anos... 
Estamos perante uma 
aluna marrona?
Sinceramente não. Compa-
rado com muitos outros co-
legas, acho que nem sou 
muito estudiosa. Claro que 
tento estudar bem para os 
testes e estar atenta nas au-
las, mas faço-o com o obje-
tivo de aprender e não sim-
plesmente decorar para pas-
sar nos testes. 

Estes prémios 
motivaram-te?
Motivam-me a continuar a 
estudar, mas o meu estudar 
não é propriamente estar 
agarrada aos livros. É esfor-
çar-me o suficiente para en-
tender a matéria e, com isso, 
obter bons resultados nos 
testes.

O que fazes para 
além da tua formação 
académica da escola?
Várias coisas. Jogo futebol 
na equipa feminina do Vi-
tória Sport Clube e pratiquei 
padel no âmbito do desporto 
escolar.

Como é que consegues 
conciliar tudo isso?
De forma natural. Pratico 
desporto desde pequenina. 
Gosto de desporto e não é di-
fícil dedicar o meu tempo li-
vre a fazê-lo.

Como é que surgiu o 
gosto pela Matemática?
O gosto pela Matemática 
surgiu naturalmente. Cedo 
percebi que gostava de Ma-
temática e que gostava de ir 
mais além do básico e mais 
além daquilo que me ensi-
navam. Descobri isso nas 
Olimpíadas onde conquis-
tei uma medalha de prata 
quando estava no 8º ano. A 
partir daí, apercebi-me que 
era uma área de que gostava 
e, por isso, passei a dedicar-
-me mais. Fui até convidada 
a participar no projeto Del-
fos, que prepara estudantes 
para competições interna-
cionais de Matemática.

Na última entrevista 
ao O Pregão, afirmaste 
que a Matemática não 
é um bicho de sete 
cabeças. Porquê?
Quando as pessoas olham 
para a Matemática e não 
entendem de imediato o 
que lá está e o que se pre-
tende ficam com medo. 
Mas, se as pessoas quise-
rem mesmo entender e os 
professores forem efica-
zes a explicar o objetivo, a 
Matemática fica mais fácil. 
Mas tem que existir um es-
forço sincero em percebê-
-la. Se isso acontecer, acho 
que as pessoas vão come-
çar a gostar e a achar que 
não é tão complicado como 
muitos a fazem parecer. É 
uma área diferente das ou-
tras, porque exige mais ra-
ciocínio do que memori-
zação como acontece com 
as outras disciplinas.  

Pensas que a Matemática 
que se trabalha nas 
escolas é demasiado 
mecânica e poderia ser 
mais lúdica e atrativa 
para as crianças e 
jovens da tua idade?

Acho que sim. Tenta-se me-
canizar a Matemática e de-
corá-la e isso é errado. En-
sina-se para se fazer exercí-
cios e isso leva a que as pes-
soas tenham a tendência a 
trabalhar a Matemática para 
só a aplicar fazendo testes 
escolares. Isso não é saber 
Matemática. 

Alguém no Diário de 
Notícias dizia que a 
Matemática pode salvar 
o mundo, concordas? 
A Matemática é a base de 
tudo. É a base da Física, 
da Engenharia, da Infor-

mática, da Química. Estas 
áreas e tantas outras ligam-
-se. No fundo, é preciso en-
tender que todas estas áreas 
são fundamentais e que, em 
grande parte, é a Matemá-
tica que as liga.

A pandemia trouxe os nú-
meros para o centro das 
decisões políticas e de 
saúde. Ficou-se com uma 
imagem diferente da utili-
dade da Matemática a par-
tir daí?
Sem dúvida. Os números 
ajudam a tomar decisões 
com mais qualidade. Acho 

Tenta-se mecanizar a Matemática e 
decorá-la e isso é errado. Ensina-se para 
se fazer exercícios e isso leva a que as 
pessoas tenham a tendência a trabalhar a 
Matemática para só a aplicar fazendo testes 
escolares. Isso não é saber Matemática. 
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que a maioria das pessoas continua a 
não ter noção disso, mas os mais aten-
tos sim. 

Qual foi a sensação de teres 
sido premiada nas Olimpíadas 
Portuguesas da Química?
Sempre gostei muito de várias disci-
plinas. A Matemática nunca foi a mi-
nha única paixão. Para começar, sem-
pre gostei da Educação Física, de des-
porto, desde cedo. Mais tarde, após o 
7º ano, ganhei o gosto pela Física e pela 
Química, precisamente porque é uma 
forma diferente de abordar a Matemá-
tica, se calhar mais relacionada com o 
mundo e isso sempre me atraiu. Aca-
bei por participar nas Olimpíadas Por-
tuguesas da Química um pouco por 
acaso e adorei a experiência. No início, 
fiquei um pouco amedrontada por es-
tar perante tanta gente boa em Mate-
mática e senti, nessa fase, que o que sa-
bia não era suficiente porque não tinha 
estudado mais do que o que era pedido 
na escola. Ainda por cima era das mais 
novas que lá estavam porque a catego-
ria juntava o 8º e o 9º ano. Acabei por fa-
zer as provas e, depois de conversar com 
as outras pessoas, apercebi-me que até 
me tinham corrido bastante bem e que 
podia mesmo receber uma medalha. 
Quando disseram o meu nome, fiquei 
mesmo muito contente. 

Daí às Olimpíadas Internacionais 

foi um pequeno passo?
Sim. Tive acesso ao Projeto Delfos após 
a conquista da medalha e foi, nesse âm-
bito, que fui preparada para as Olimpía-
das através de testes e provas. Quando 
cheguei ao 12º ano, fui selecionada.

Como foi a sensação de 
representar Portugal?
Boa. Não foi propriamente novidade 
porque já tinha representado o nosso 
país há alguns anos nas Olimpíadas da 
CPLP. Nas Olimpíadas Internacionais 
senti uma pressão maior, mas a sensa-
ção foi muito boa, até porque senti que 
os meus conhecimentos, só por lá estar, 
já foram reconhecidos.
 
Participaste na organização do Projeto 
de Voluntariado APA (Alunos Por 
Alunos), fala-nos um pouco sobre isso?
A Apa é um projeto criado por uma 
amiga que está nos Estados Unidos a 
estudar. Durante a pandemia aperce-
beu-se de que os alunos estavam ainda 
com mais dificuldades em ser ajuda-
dos pelos professores. Decidiu, então, 
criar um projeto para ajudar esses alu-
nos. Fui convidada por ela para ser uma 
mentora e pertencer à organização. Fui 
a mentora de uma aluna do 6º ano, resi-
dente no Alentejo.

Concluído o curso secundário, 
o que se segue?
Ainda não tenho a certeza. Em princí-

pio, vou estudar Engenharia Informá-
tica porque é uma área que também 
gosto muito e porque também é a área 
do meu pai que sempre me influenciou 
para esses assuntos. Por outro lado, nos 
dias de hoje, a Informática é muito im-
portante porque está em todo o lado e, 
não sendo uma área em que mais me 
destaco, é uma área que me motiva a 
aprender muito mais e sinto que ainda 
não sei.  

Qual foi o papel dos teus pais ao 
longo da tua carreira académica?
Foram muito influentes. Sempre me 
apoiaram a participar em todas as com-
petições, mas nunca me pressiona-
ram a que conseguisse prémios. Sem-
pre me disseram para dar o meu melhor 
e, se isso não fosse suficiente para ga-
nhar, estava tudo bem, porque diziam-
-me que não precisava de saber tudo e 
isso foi muito importante para mim. 
Por causa disso, sempre fui para as pro-
vas calma e com a vontade de disfrutar 
das experiências.  

Última pergunta, a contar para 
avaliação e aquela que realmente 
importa: alguma vez houve 
copianço ou uma cábula levada 
para um teste de Matemática?
(Risos) Não, por acaso não. Nunca co-
piei. 

Prof. José Faria

Se pretendes ver 
publicado o teu artigo 
ou trabalho no jornal da 
escola, envia-o para o 
email: 
o.pregao@esmsarmento.pt 
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Opinião

Nos últimos anos, por todo o 
mundo, têm-se verificado cres-
centes manifestações, nas quais 

se exige uma maior atividade por parte 
dos governantes, no sentido de pre-
servar a integridade ambiental e ga-
rantir um futuro para as gerações 
vindouras.

Apresentando desde já o meu ponto 
de vista, por um lado, creio que o facto 
de este tema ser tão excessivamente 
abordado na comunicação social tem 
feito com que se torne banal. Por outro 
lado, a situação sanitária que o planeta 
atravessa fez com que as questões 
ambientais caíssem no esquecimento.

A necessidade de extinguir os com-
portamentos prejudiciais ao am-
biente já é flagrante há várias décadas, 
porém, o ser humano, por natureza, 
tem tendência a adiar os problemas 
que exigem um grande esforço, que, 
neste caso, teria de ser um esforço uni-
versal e perpétuo.

Contudo, é evidente que os pro-
blemas não se resolvem apenas 
porque todos os discutem ou porque 
estão presentes em todos os meios de 
comunicação social. Pelo contrário, o 
facto de um tema desta natureza estar 
presente em todo o lado acaba por pro-
vocar a sua vulgarização e surge uma 
quantidade interminável de “treina-
dores de bancada” que apenas falam e 
nada fazem. Neste momento, é urgente 
que sejam tomadas medidas drásticas, 
que poderão passar, nomeadamente, 
pela criminalização da reincidência de 
ações contra o meio ambiente e pela 
aplicação de penas mais severas aos 
crimes ambientais.

De há uns anos para cá, a emergência 
da preservação do ambiente intensi-
ficou-se, em muito devido às ações le-
vadas a cabo pela jovem sueca Greta 
Thunberg que, com apenas quinze 
anos, já era uma das principais ati-
vistas ambientais em todo o globo.

Esta ação de sensibilização que 
vinha sendo realizada foi então brus-
camente interrompida pela pandemia. 
Os governos têm agora outras preo-

cupações alegadamente mais impor-
tantes do que manter o equilíbrio nos 
ecossistemas terrestres. Até os jorna-
listas arranjaram um novo entreteni-
mento. Parece mais interessante e ren-
tável atacar os governos por causa das 
medidas que são ou não tomadas para 
travar a pandemia do que por causa da 
manifesta passividade relativa à emer-
gência ambiental.

Por outro lado, quando a situação 
pandémica estiver resolvida, creio que 
as pessoas levarão uma vida muito 
mais espiritual e que terão uma maior 
consciência relativamente à efemeri-
dade da existência do ser humano. To-
davia, existirão sempre aquelas pes-
soas que não admitem abdicar do con-

forto que sempre tiveram, mesmo que 
esse conforto hipoteque a existência 
das gerações futuras.

Por todas estas razões, é urgente al-
terar a mentalidade de gerações in-
teiras antes que se torne impossível 
evitar o destino que se afigura cada vez 
mais iminente.

A necessidade quotidiana da 
consciência ecológica

Beatriz Melo, 10º CT6

(...) 
De há uns anos para cá, a emergência da 
preservação do ambiente intensificou-se, em 
muito devido às ações levadas a cabo pela 
jovem sueca Greta Thunberg que, com apenas 
quinze anos, já era uma das principais ativistas 
ambientais em todo o globo.
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Tudo começa com os namoros 
entre crianças e/ou adoles-
centes, que são arrebatados por 

grandes paixões que, infelizmente, ra-
ramente são duradouras. Na minha 
opinião, amar é um pouco como ob-
servar uma planta a crescer. O amor 
tem o seu ritmo, precisa de atenção, 
de cuidados, de paciência e, tal como 
as plantas, no início é muito delicado 
e, devido a essa delicadeza, existe um 
momento destinado para tudo. Cada 
relação deve ser construída com base 
no respeito entre ambas as partes, 
tendo sempre em conta que amar não 
é apoderar-se do outro para se com-
pletar, é entregar-se ao outro para o 
completar. Todo este processo exige 
uma enorme maturidade e respon-
sabilidade que os jovens dificilmente 
evidenciam.

Chega, então, o momento em que os 
jovens decidem dar início à sua vida 
sexual propriamente dita. Tal como foi 
referido ao longo do ano no âmbito do 
PES, esta escolha deve ser muito pon-
derada e nunca irrefletida. Cada um 
deve fazer seja o que for “porque quer, 
como quer, com quem quer, onde quer, 
quando quer e devidamente infor-
mado”. Desde o início do ano, foi-nos 
apresentada a importância de nos in-
formarmos e de nos protegermos, de 
conhecermos os nossos limites e de 
respeitarmos os outros e, acima de 
tudo, a nós mesmos.

É importante compreender a im-
portância de utilizar os métodos con-
tracetivos, a fim de prevenir doenças 
(IST) que às vezes começam numa 
simples aventura de adolescentes e 
que acabam por nos marcar para o 
resto da vida. Os métodos contrace-
tivos, quando utilizados corretamente, 
previnem ainda um outro problema, 

as gravidezes precoces e indesejadas. 
É um facto que uma gravidez na ado-
lescência tem também consequências 
para toda a vida. É importante com-
preender que não é solução conceber 
uma criança sem a desejar e depois 
simplesmente abortar, como se de 
uma leviandade se tratasse.

Por tudo o que pudemos aprender 

com o PES ao longo do ano, deixo 
então uma palavra de agradecimento 
a todos os professores, nomeada-
mente, à professora Frederica Sam-
paio, por nos terem acompanhado, in-
formado e guiado nesta fase tão de-
terminante das nossas vidas.

Amor, paixão ou apenas ilusão?
Beatriz Melo, 10º CT6

Nos últimos anos, tem-se verificado que os jovens dão início à sua vida 
sexual cada vez mais cedo. Assim, torna-se importante promover a 

educação sexual em faixas etárias cada vez mais jovens e o melhor local 
para o fazer é, sem dúvida, a escola.

É importante compreender a importância de 
utilizar os métodos contracetivos, a fim de prevenir 
doenças (IST) que às vezes começam numa 
simples aventura de adolescentes e que acabam 
por nos marcar para o resto da vida. Os métodos 
contracetivos, quando utilizados corretamente, 
previnem ainda um outro problema, as gravidezes 
precoces e indesejadas.
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Ansiedade, transtorno obsessivo-com-
pulsivo, suicídio e depressão são ques-
tões que atormentam mais adolescentes 
do que pensamos. Mais ainda em tempos 
de pandemia, em que o isolamento social 
não permite identificar essas situações e 
dificulta o seu tratamento. 

Assim, o projeto de cidadania e desen-
volvimento de duas turmas da escola foi 
canalizado para esta questão, levando 
os seus alunos a refletirem e partilharem 
a sua reflexão entre si.

Começou-se com uma atividade reali-
zada em outubro, com a criação de car-
tazes, a celebrar o dia da saúde men-
tal e, em fevereiro e março, realizou-se 
um debate entre as turmas 12º CT7 e 12º 
CT5, por videoconferência pela plata-
forma Zoom. O debate foi moderado por 
três alunos (duas alunas do CT7, Lúcia 
Correia e Maria Eduarda; e um aluno do 
CT5, Rafael Mendes). Previamente, foi 
realizada uma pesquisa sobre todos os 
temas e subtemas, assim como o trata-
mento de dados e a análise de situações 
reais.

Durante a recolha de informação, fo-
ram selecionados subtemas e distri-
buídos por grupos de ambas as turmas, 
tendo sido nomeados porta-vozes para 
apresentar a pesquisa elaborada. Deste 
modo, os tópicos abordados na discus-
são incluíram a definição e a evolução do 
conceito, bem como a saúde mental em 
tempos de pandemia e ainda estereóti-
pos e preconceitos relacionados com a 
mesma. Além disso, o debate versou so-
bre algumas patologias do foro psico-
lógico, tais como: a ansiedade, o trans-
torno obsessivo-compulsivo, o suicídio 
e a depressão, e também os fatores de 
risco e de proteção. 

No decorrer da videoconferência, foram 
levantadas algumas questões mais polé-
micas, que causaram divergência de pon-
tos de vista. Entre estas, destaca-se a ques-
tão da “romantização” dos problemas men-
tais através dos media. A capa da Vogue foi 
utilizada como recurso para ilustrar esta 
ideia, assim como no suicídio se “roman-
tiza” através da história de amor trágica de 
Romeu e Julieta. Os alunos constataram 
que este aspeto era intemporal. 

Além disso, uma outra questão contro-
versa foi despoletada por um aluno do 

12º CT5, quando referiu que “O cancro 
mata, a saúde mental não”, o que gerou 
uma discussão acesa entre os demais. 
A esta intervenção contra-argumen-
tou uma outra aluna do CT7, com a se-
guinte expressão “A saúde mental mata 
e desgasta!”. Para além disso, após uma 
exposição da doença transtorno obses-
sivo compulsivo, vulgarmente conhe-
cido por TOC, surgiu uma discussão so-
bre como os media negligenciam ou não 
a patologia. Para este efeito, o programa 
“Acumuladores” serviu de exemplo. 
Do mesmo modo, suscitou uma polé-
mica que se prendeu com o facto de o re-
curso a medicamentos curar ou não uma 
doença mental. 

Assim, o debate finalizou com a inter-
venção das duas professoras que esta-
vam a assistir, que destacaram os fato-
res de risco e de proteção, como também 
a necessidade do conhecimento para en-
cararmos e abordarmos esta temática, 
na medida em que: “O conhecimento é a 
chave”. Por fim, aconselharam toda a co-
munidade escolar a visualizar o depoi-
mento pessoal da modelo Sara Sampaio, 
de modo a incrementar, mais ainda, a 
consciencialização da problemática. 

Diana Palas, Eunice Morais, 

Inês Ribeiro, 12º CT7

• 12º CT7

SOS: Saúde Mental

No decorrer da 
videoconferência, 
foram levantadas 
algumas questões mais 
polémicas, que causaram 
divergência de pontos 
de vista. Entre estas, 
destaca-se a questão 
da “romantização” dos 
problemas mentais 
através dos media.
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Ao longo do 1° e 2° períodos, a nossa 
turma, 11º SE3, da Escola Secundária 
Martins Sarmento, participou no projeto, 
intitulado “No Poupar Está o Ganho”, da 
Fundação Dr. António Cupertino de Mi-
randa, tendo sido uma experiência me-
morável, que nos servirá para o resto das 
nossas vidas.

Tudo começou com uma proposta da 
professora de Economia, Engrácia Bas-
tos, para embarcarmos nesta aventura 
como forma de enriquecermos o nosso 
conhecimento e usá-lo como base para 
muitas das decisões financeiras e de con-
sumo que teremos de tomar num futuro 
não tão longínquo como pensamos, pro-
posta que a nossa turma encarou com 
grande entusiasmo e aceitação imediata.

Chamar à atenção sobre a impor-
tância do dinheiro 

O projeto “No Poupar Está o Ganho” é 
um projeto de educação financeira que 
visa transmitir a todos os alunos, desde 
o pré-escolar até ao ensino secundário, 
conhecimentos de educação financeira, 
com o intuito de nos consciencializar a 
todos acerca da importância do dinheiro 
e transmitir competências para a tomada 
mais responsável de decisões, de forma a 
podermos tornar-nos consumidores res-
ponsáveis.

Pouco tempo depois de iniciarmos este 
projeto, enfrentamos o confinamento 
que, apesar das dificuldades e das limi-
tações que este nos impôs, nunca nos im-
pediu de continuarmos a trabalhar e, du-
rante toda esta nossa aventura, foram-
-nos propostos vários desafios, uns mais 
fáceis, outros mais complexos, mas em 
todos demos o nosso melhor e, como 
turma, quisemos sempre fazer sobressair 
o melhor de nós.

Começando pelo desafio de fevereiro, 
que tinha como tema “Seguros e Cidada-
nia”, este propunha-nos que escolhêsse-
mos um livro sobre literacia financeira, 
de forma a que, depois, pudéssemos es-
crever um texto respondendo a uma per-
gunta. O livro que escolhemos intitula- se 
“Armadilha Digital, é da autoria de Ana 
Maria Magalhães e Isabel Alçada. O livro 

fala-nos sobre os diversos riscos e perigos 
que a internet pode acarretar, trazendo 
consequências que, por vezes, podem 
deixar marcas negativas nas nossas vi-
das, como certos crimes praticados atra-
vés desta, como por exemplo, burlas on-
line, furto de identidade, invasão de con-
tas bancárias, entre outros, e ainda os ti-
pos de seguros que podem cobrir todos 
estes crimes. Este livro permitiu-nos re-
fletir sobre todos estes assuntos e aler-
tar-nos para que, no nosso future, pos-
samos ser mais cuidadosos, de modo a 
evitar que nos aconteça algo assim, e to-
dos devíamos estar a par destes assuntos, 
para que cada vez mais deixemos de ser 
elos fracos aos olhos de quem pratica es-
tes crimes.

Durante a nossa participação tivemos 
também a oportunidade de realizar fi-
chas, propostas pelos serviços educati-
vos do projeto sobre os mais diversos te-
mas relacionados com Economia e Ges-
tão, como Seguros, Crédito, Risco, Pla-
neamento e Gestão do Orçamento, Pou-
pança, Responsabilidade Financeira, 
Ética e Responsabilidade Social, entre 
muitos outros, que não só complementa-
ram as nossas aprendizagens deste ano 
como nos formaram como pessoas pre-
paradas para todos os desafios que a vida 
nos colocará a nível financeiro. Para re-
solvermos com sucesso todas estas fi-
chas, tivemos acesso a uma plataforma 
de e-learning, com todos os recursos edu-
cativos necessários, textos e vídeos. As 
fichas permitiram que competíssemos 
com outras escolas de uma forma saudá-
vel e motivadora e chegamos mesmo a 
atingir o 1° lugar no pódio.

Por último, outro dos projetos em que 
participamos foram as Olimpíadas de 
Educação Financeira, das quais saímos, 
com muito orgulho, vencedores! Tal de-
safio motivou-nos bastante e reflete o in-
teresse e dedicação que faz parte de nós 
como turma. Como prémio recebemos 
uma t-shirt alusiva ao projeto e um certi-
ficado de participação.

Ainda no decorrer desta nossa expe-
riência e para alegrar um pouco mais o 
nosso confinamento, tivemos o prazer 

da visita da Doutora Sónia Santos, res-
ponsável do Serviço Educativo da Fun-
dação, que nos guiou numa visita online 
ao Museu do Papel Moeda, onde tivemos 
a oportunidade de realizar diversos jo-
gos e atividades e também aprender al-
guns factos e curiosidades sobre as no-
tas e moedas, objetos tão básicos do dia 
a dia, mas que têm uma grande história 
por trás.

Em suma, a participação neste projeto 
desenvolveu em todos nós uma maior ca-
pacitação financeira, uma maior capaci-
dade de trabalho em grupo, assim como 
a melhor gestão do nosso tempo e a pre-
paração para a gestão das nossas pró-
prias finanças quando tivermos essa ne-
cessidade. Promoveu, ainda, o desenvol-
vimento das nossas competências digi-
tais, dado que tivemos de nos adaptar às 
circunstâncias da pandemia e do confi-
namento.

E, como não podia deixar de ser, fica 
aqui expresso, o agradecimento de toda 
a turma à Professora Engrácia Bastos por 
nos ter escolhido para participar neste 
projeto e por nos ter proporcionado uma 
experiência diferente e bastante enrique-
cedora, que certamente iremos valori-
zar ainda mais quando formos cidadãos e 
consumidores ativos.

Cátia Gonçalves, 11º SE3

→ 11º SE3

Projeto de Educação Financeira “No 
Poupar Está o Ganho”
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No passado dia 25 de março de 2021, 
durante a última aula de Economia do se-
gundo período, que decorreu na moda-
lidade síncrona, a nossa turma, 11º SE3, 
com a intermediação e incentivo da pro-
fessora Engrácia Bastos, teve a possibili-
dade de realizar uma visita guiada ao Mu-
seu do Papel Moeda, no âmbito da parti-
cipação no projeto de educação finan-
ceira “No Poupar Está o Ganho”. Dada a 
situação pandémica atual, ao contrário 
dos anos anteriores, a visita foi realizada 
virtualmente e orientada pela Dra. Sónia 
Santos, coordenadora do Serviço Educa-
tivo da Fundação Dr. António Cupertino 
de Miranda, no Porto.

Parte da visita consistiu num jogo in-
terativo, que qualquer um pode efetuar, 
acedendo ao site da Fundação, cujo ob-
jetivo é acumular o máximo de dinheiro 
possível, respondendo, acertadamente, 
a perguntas relacionadas com as várias 
moedas e notas, bem como outros temas 
integrados no programa curricular.

A história do papel moeda
Durante o percurso, foi-nos, ainda, 

apresentada a história do papel moeda, 
enquanto património fiduciário portu-
guês, e várias curiosidades sobre a Fun-
dação e o Museu, nomeadamente, o facto 
de deter a mais completa coleção de cé-
dulas em Portugal. Também a fantástica 
história de Alves dos Reis, o maior burlão 
de sempre, que fabricou 200 mil notas de 
500 escudos, enganando o banco Water-
low & Sons, e quase comprou o Banco de 
Portugal! Além disso, foram divulgadas, 
pela Dra. Sónia Santos, outras curiosida-
des, como o facto de a primeira letra que 
compõe o número de série numa nota es-
tar associada ao impressor, sendo a letra 
M a que corresponde a Portugal.

Apesar de online, a visita guiada foi bas-
tante interativa e educativa, e só temos a 
agradecer à Fundação Dr. António Cuper-
tino de Miranda, em particular à Dra. Só-
nia Santos, não apenas pela visita, mas 
também pelas atividades e desafios pro-
postos ao longo do ano letivo, desde as 
Olimpíadas de Educação Financeira, 
em que é de destacar o primeiro lugar 
da nossa turma, a nível nacional, assim 

como a conquista da segunda posição no 
ranking associado à participação nas ati-
vidades constantes da plataforma do pro-
jeto “No poupar Está o Ganho”, o que foi 
uma boa classificação! Porém, os agra-
decimentos não podiam ficar por aqui, 
um obrigado à professora Engrácia Bas-
tos pela oportunidade que nos proporcio-
nou ao eleger a nossa turma para este de-
safio, que serviu de complemento às nos-
sas aprendizagens.

Bruno Magalhães, Francisco Pereira 

e José Guilherme Silva, 11º SE3

No Museu do Papel Moeda 
encontra-se uma evolução 
dos diversos documentos 
representativos do dinheiro. O 
Museu foi inaugurado em 1996 
e define-se como um núcleo 
diferenciador da Fundação Dr. 
António Cupertino de Miranda, 
uma instituição privada, sem 
fins lucrativos, que tem por 
missão a realização de atividades 
educativas e culturais.

→ Educação Financeira 

Visita Virtual guiada ao Museu do 
Papel Moeda
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→ Projeto de Educação Financeira “No Poupar Está o Ganho”, 11º SE

Prevenir e proteger-nos do cibercrime
Na sequência da leitura do livro “Arma-

dilha Digital”, de Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada, fomos desafiados, pelo ser-
viço educativo do Projeto “No Poupar Está 
o Ganho”, da Fundação Dr. António Cuper-
tino de Miranda, no Porto, e pela professora 
de Economia, Engrácia Bastos, a produzir 
um texto que respondesse à seguinte ques-
tão: “Entre os riscos e perigos da internet 
quais são os mais frequentes, os mais graves 
e quais são os que se podem evitar?” e a con-
ceber um slogan para uma companhia se-
guradora que abrangesse este tipo de riscos.

Nunca como no decurso deste último ano, 
devido à pandemia e aos sucessivos confi-
namentos a que fomos forçados, ouvimos 
falar tanto da importância que a internet re-
presenta para os relacionamentos e como 
meio alternativo de acedermos ao consumo 
de diversos bens e serviços, porém, todos 
sabemos, também, que acarreta inúmeros 
perigos e ameaças para a nossa vida pessoal 
e, inclusivamente, profissional.

O cyberbullying 
Após uma breve ponderação, considera-

mos que alguns dos perigos mais frequen-
tes inerentes ao uso da internet prendem-se 
com o cyberbullying, furto de identidade, 
burlas online, invasão de contas bancárias, 
clonagem de cartões bancários, ataques aos 
sistemas informáticos das empresas, atra-
vés de um software nocivo – ransomware - 
normalmente seguidos de pedidos de res-
gate. Tal como o livro “Armadilha Digital” 
faz referência, todos estes perigos estão bas-
tante iminentes na sociedade, em especial 
o ataque a sistemas informáticos das em-
presas, acompanhados de pedidos de res-
gate, como tivemos oportunidade de cons-
tatar através do exemplo do que aconteceu 
à personagem principal Bia, que confiou 
numa pessoa que tinha acabado de conhe-
cer, o professor Zé Gonzaga, e, aos poucos, 
sem se aperceber, foi partilhando certas in-
formações confidenciais da sua vida pessoal 
e familiar que levaram a que este indivíduo 
mal-intencionado, possuindo capacidades 
de hacker, tais como o phishing, o roubo de 
identidade, o recurso a e-mails scam, bem 
como o malware, fizesse com que as empre-
sas da família de Bia fossem vítimas de cri-
mes cibernéticos.

Este é apenas um exemplo de um dos 
crimes mais frequentes e também mais 

graves a que todos estamos sujeitos 
atualmente. No entanto, com o conhe-
cimento que fomos adquirindo ao longo 
do tempo, como consequência do desen-
volvimento da investigação científica 
no âmbito do software, hardware e se-
gurança informática, é possível comba-
ter os hackers e evitar a nossa exposição 
a estes riscos, recorrendo à montagem 
de estruturas de gestão atentas à segu-
rança cibernética, verificando regular-
mente o sistema informático, fazendo 
logout de todas as contas nos dispositi-
vos, utilizando passwords robustas, de 
preferência não relacionadas com aspe-
tos pessoais da nossa vida e procedendo, 
regularmente, à sua mudança. Por outro 
lado, enquanto cidadãos nativos digitais 
devemos procurar estar bem informa-
dos quanto às diversas estratégias pre-
ventivas, ao nosso alcance, passíveis de 
nos defender contra eventuais intrusos 
nos nossos sistemas informáticos, no-
meadamente através do uso de antivírus 
atualizados e eficazes, antispyware, fire-
walls, entre outras ferramentas de pro-
teção de dados, devemos, ainda, ter to-
dos os cuidados para não clicarmos, de 
forma incauta, em links de emails des-

conhecidos, impedindo, assim, que se 
apropriem de informações sigilosas e 
relevantes e que as manipulem ou di-
vulguem com fins maléficos, pondo em 
causa a nossa privacidade, estabilidade 
emocional e económico-financeira. 

Concluindo, o combate ao cibercrime tem 
evoluído muito com o passar dos anos, não 
obstante, a maior parte dos hackers que co-
mete este tipo de crimes consegue escapar 
impune, mantendo o seu anonimato; con-
tudo, muitas vezes, não alcança os seus ob-
jetivos. A verdade é que já existem seguros 
que cobrem alguns destes riscos associados 
ao cibercrime, sobretudo destinados a em-
presas, uma vez que são alvos mais atrativos 
por parte de hackers, fazendo com que em-
presas e famílias estejam mais protegidas.

Em suma, enquanto cidadãos portugue-
ses, europeus e do mundo globalizado deve-
mos agir, preventivamente, na posse do co-
nhecimento atualizado, informado e ciber-
seguro. Se, mesmo assim, tivermos o azar 
de sofrer um ataque cibernético, devemos 
atuar em conformidade e acionar o seguro 
que tivermos contratualizado para a cober-
tura destes riscos, exercendo, desse modo, a 
nossa verdadeira cidadania.

11º SE3
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Soa melhor, não soa? Aqueles que pro-
curam refúgio, tem um entendimento 
diferente da palavra refugiado. A razão 
perder-se-á na sempre longínqua histó-
ria. Mas, um refugiado é isto mesmo, al-
guém que procura refúgio de algo me-
nos bom que lhe está a acontecer. Tal-
vez, desta forma, logo à partida o leitor 
não faça um juízo preconceituoso, de va-
lor, deste texto.

As planícies estendiam-se até tocarem 
nas montanhas que recortavam o fundo 
e optavam pelo branco nos seus cumes. 
Não fosse a mochila carregada, sobre-
tudo de recordações, e estaria a con-
templar um pedaço de paraíso, aqui, no 
Curdistão, entalado entre a Síria, o meu 
país, o Iraque e a Turquia. Era para este 
último que caminhávamos, na espe-
rança de que a Europa fosse já ali, depois 
das montanhas. 

Não foi bem assim... 
Poderia ter começado assim a narra-

ção, na primeira pessoa, do jovem Ab-
dul, o convidado pelo Clube Europeu 
Martins Sarmento, refugiado sírio a vi-
ver em Portugal.

Fuga à guerra e à perseguição 
política

Do nosso país, ele e a família conhe-
ciam nada, apenas o nome do embai-
xador Cristiano Ronaldo e, após dias de 
fuga até ao sul da Turquia, onde conse-
guiram um barco para chegarem à pro-
metida União Europeia (UE), em solo 
grego, conseguiram esse estatuto, o de 
refugiados, aquele que lhes permiti-
ria serem acolhidos legalmente na UE. 
Nesse momento, para eles, a palavra re-
fugiado era a mais preciosa que pode-
riam encontrar no dicionário.

A distribuição dos refugiados acolhi-
dos na Europa ditou que o Abdul e a sua 
família teriam o nosso país como des-
tino, como refúgio. Depois de explicar 
as razões que os levaram a fugir da Sí-
ria, (onde viviam bem e com um esta-
tuto social e uma riqueza acima da mé-
dia, o pai do Abdul é médico), essencial-
mente a guerra e as perseguições políti-
cas de que eram alvo, o nosso convidado 
explicou como foi a fuga, e como acaba-
ram por chegar a um país desconhecido, 
de língua e cultura muito diferentes, e 
como se sentiram perdidos. Uma sim-

ples ida ao supermercado era compli-
cada, quando não se consegue perceber 
nada do que está escrito nas embalagens 
e ninguém nos compreende, acabou por 
dizer. Ir à escola, uma tortura, não se en-
tendendo nada de cada aula e com uma 
integração muito difícil, motivada, so-
bretudo, pela dificuldade em conseguir 
falar português.

Situe-se, agora, o leitor na Síria, sem 
falar sírio e sem saber onde está no país. 
Apele à sua sensibilidade para com-
preender o que um refugiado sírio sente 
no nosso país. Não será nada fácil, cer-
tamente. O Abdul, num português agora 
quase perfeito, conseguiu o essencial. 
Transmitiu e fez sentir à audiência, na 
qual me incluo, bem como a turma 12º 
LH2 presente na sala e as turmas 12º LH1 

e 12º LH3 através de meios digitais, es-
tas dificuldades, para além da mágoa 
de quem vive bem no seu cantinho do 
mundo e dele é expulso pela maldade e 
desinteligência do Homem.

A organização “Change”, através da 
também convidada Dra. Marta Carva-
lho, completaram esta aula diferente, 
bem mais significativa certamente, que 
nos arrepiou a alma e nos despertou para 
a realidade dos refugiados no mundo.

Por último, acrescentar que esta ati-
vidade decorreu no programa de come-
moração dos 130 anos do Liceu de Gui-
marães/Escola Secundária Martins Sar-
mento, ao qual deixamos os nossos para-
béns.

Profª. Anabela Frade e Prof. Gabriel Ferreira, 

Clube Europeu Martins Sarmento  

→ Comemorações 130 anos: Palestra 

Aqueles que procuram refúgio

A Drª. Marta Carvalho representou o programa Change que pretende consciencializar 
os jovens para a contribuição positiva dos refugiados na sociedade e encorajá-los a 
agir e fazer a diferença nas suas escolas e comunidades.
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Lara Oliveira: 
No dia 10 de maio de 2021, 

a turma 12º LH2 teve o prazer 
de assistir à palestra intitu-
lada Realidade migratória e os 
refugiados, onde puderam en-
tender um pouco mais da rea-
lidade por detrás destes corajo-
sos migrantes que colocam em 
risco a sua vida numa tentativa 
de fuga, com o objetivo de al-
cançar uma vida melhor, mais 
digna, quer para eles quer para 
a sua família. 

A apresentação, palestrada 
por Marta Carvalho de uma 
ONG Internacional, foi intro-
duzida com uma pequena mos-
tra do trabalho da JRS (Serviço 
Jesuíta aos Refugiados), ONG 
internacional, que tem como 
principal função a integração 
dos migrantes e refugiados, 
através de centros de acolhi-
mento ou em casas, apoio so-
cial, psicológico, jurídico, labo-
ral e médico e o ensino da lín-
gua portuguesa. De maneira in-
terativa, é mostrado aos alunos 
situações, peripécias e esco-
lhas que os refugiados infeliz-
mente tem que vivenciar quer 
no seu pais de origem quer no 
país de acolhimento. 

Após a explicação da pales-
trante, o lugar de fala é dado ao 
jovem de 21 anos, Abdul, que 
aceitou compartilhar a sua his-
tória como refugiado acolhido 
em Portugal há quatro anos. O 
rapaz relatou a sua jornada e da 
sua família que, gradualmente, 
viram a sua vida confortável e 
digna na Síria desabar, o que 
os obrigou, num momento ini-
cial, a mudar de cidade cons-
tantemente, até sair defini-
tivamente do país para esca-
par da guerra. Da Síria à Tur-
quia e à Grécia, finalmente, Ab-
dul e a sua família chegaram a 
um país que lhes era desconhe-
cido, Portugal, onde foram aco-
lhidos pela JRS, que lhes ofere-

ceu uma casa e os auxiliou na 
aprendizagem da língua por-
tuguesa e noutras tarefas mais 
básicas como: andar de trans-
portes públicos, dirigir-se ao 
centro de emprego, no acesso 
ao ensino…. Apesar das dificul-
dades na integração e princi-
palmente na socialização, o jo-
vem comunica com um portu-
guês claríssimo, referindo que, 
após um ano e um mês, a sua 
família decidiu mudar-se para 
a Alemanha, para que o seu pai 
pudesse exercer a sua profissão 
de médico, dado que teve difi-
culdade em conseguir um tra-
balho na sua área em Portugal, 
mas o jovem decidiu ficar, pois 
o recomeço num outro país 
iria ser difícil, visto que Abdul 
já estava minimamente inte-
grado na comunidade portu-
guesa, país pelo qual demons-
tra um grande afeto. 

Em jeito de conclusão, apesar 
da história de Abdul não ser, fe-
lizmente, das mais trágicas que 
rapidamente foram noticiadas, 
é notória a sua enorme coragem 
e a da sua família por enfrenta-
rem um obstáculo tamanho e 
as dificuldades, apesar de me-
nos perigosas, aumentaram, 
pelo facto de terem sido obriga-
dos a recomeçar a sua vida num 
país totalmente desconhecido, 
onde as diferenças culturais 
são gritantes. No entanto, feliz-
mente para esta família, Por-
tugal mostrou-se um lugar ex-
celente e capaz de os acolher e 
pelo qual Abdul e a sua família 
demonstram um enorme gosto 
e agradecimento.

Fabiana Dias:
No dia 10 de maio de 2021, 

no âmbito do tema “Reali-
dade Migratória e os Refu-
giados”, a Escola Secundária 
Martins Sarmento teve o pra-
zer de receber dois convida-
dos especiais: Marta Carva-

lho, que veio representar JRS, 
uma ONG internacional com 
a missão de acompanhar, ser-
vir e advogar em nomes dos 
refugiados, e ainda Abdul, 
um refugiado sírio e um ver-
dadeiro sobrevivente.

A palestra teve início com a 
intervenção de Marta Carva-
lho, que apresentou aos alu-
nos informações elucidativas 
acerca da cruel realidade dos 
refugiados. A jornada des-
tas pessoas é repleta de sen-
timentos como incerteza, 
medo e desamparo. Além de 
terem de abandonar força-
damente o seu país de ori-

gem devido a guerras, confli-
tos, perseguições ou desas-
tres naturais, a luta continua 
nos campos de refugiados e, 
até mesmo, nos países que os 
recebem. Enfrentam proble-
mas como discriminação, ex-
clusão social e dificuldades 
no processo de adaptação.

Em seguida, Abdul teve a 
oportunidade de relatar co-
rajosamente toda a sua expe-
riência e a da sua família, per-
mitindo aos alunos ter uma 
nova perspetiva do que é ser 
um refugiado. Abdul nas-
ceu e cresceu na Síria e lá vi-
via confortavelmente com a 

Realidade Migratória e os Refugiados 
sob o olhar do 12º LH2

Abdul e a restante família fizeram a travessia para 
a Europa através da Turquia, (...) usando barcos de 
borracha sobrelotados. Pouco tempo depois são 
enviados para a Grécia, através de outro barco nas 
mesmas condições, onde permaneceram durante 
meses a aguardar que algum país os acolhesse.
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sua família. Contudo, com o eclodir da 
guerra e a implantação de um regime re-
pressor no país, esta família não teve ou-
tra opção a não ser fugir e procurar um 
lugar seguro para habitar. Nos destro-
ços do seu país deixaram os seus bens, 
as suas memórias e a sua vida. Atraves-
saram países como a Turquia e a Grécia, 
onde viveram durante meses em cam-
pos de refugiados, enquanto esperavam 
e ansiavam por um futuro melhor. Aca-
baram por ser acolhidos por Portugal e, 
com a ajuda da JRS, conseguiram inte-
grar-se na sociedade portuguesa. Ape-
sar da sua família decidir procurar uma 
nova vida na Alemanha, Abdul escolheu 
ficar, elogiando constantemente o nosso 
país e o povo português.

 Esta experiência mostrou-se extrema-
mente enriquecedora, dado que propor-
cionou aos alunos novos conhecimentos 
acerca das diversas realidades existen-
tes no mundo e, dessa forma, potenciou 
uma maior consciencialização e solida-
riedade para com os refugiados.

Salvador Lopes e Íris Martins:
No passado dia 10 de Maio, a Escola Se-

cundária Martins Sarmento recebeu Ab-
dul, um jovem refugiado sírio de vinte e 
um anos, atualmente a viver em Portu-
gal, que veio falar dos obstáculos que um 
refugiado enfrenta, em geral - através da 
sua experiência pessoal, numa palestra 
que pretendia educar os estudantes so-
bre esta realidade.

Após uma introdução pela palestrante 
Marta Carvalho - uma jovem que tra-
balha com uma ONG Internacional de 

apoio a refugiados - que nos explicou to-
das as nuances, particularidades e com-
plicações desta realidade, o jovem Ab-
dul começou a sua intervenção a expli-
car a sua história.

Abdul nasceu na Síria e, quatro anos 
após o início da guerra, ou seja, em 2015, 
juntamente com o seu pai, mãe e irmãos, 
viu-se obrigado a abandonar o seu país 
natal, pela intensificação da violência, 
após várias mudanças de cidade, na es-
perança de que esta acalmasse. Esta de-
cisão fundamentou-se, também, pelo 
impasse que foi colocado ao pai deste jo-
vem, quando foi convocado para ajudar 
um grupo de rebeldes do governo, uma 
vez que é médico, e se recusou a fazê-lo, 
pois é contra o regime. Por todas estas ra-
zões, decidiu abandonar a Síria porque, 
caso contrário, ele e a sua família seriam 
perseguidos e, provavelmente, mortos. 

Abdul e a restante família fizeram a tra-
vessia para a Europa através da Turquia, 
tal como muitos refugiados, e, também, 
como é habitual, usando barcos de bor-
racha sobrelotados. Pouco tempo depois 
são enviados para a Grécia, através de ou-
tro barco nas mesmas condições, onde 
permaneceram durante meses a aguar-
dar que algum país os acolhesse. Viviam, 
inicialmente, num campo de refugiados, 
mas, a partir do momento em que foram 
“escolhidos” por Portugal, transitaram 
para um hotel pago por este país. 

Chegaram a Portugal há quatro anos 
onde, segundo o jovem, foram bem rece-
bidos. Confessou, ainda, que a experiên-
cia o tornou, ao início, uma pessoa dis-
tante e retraída, o que dificultou a sua 

adaptação e a socialização em Portugal, 
principalmente devido ao “choque cul-
tural” e linguístico. Para além disso, Ab-
dul acrescentou que não se adaptou à es-
cola, muito porque todas as disciplinas 
são lecionadas em português, o que aca-
bou por fazê-lo desistir. 

Contudo, também nos contou que, 
logo que chegou a Portugal, iniciou as 
aulas de português e da cultura portu-
guesa, acrescentando que este conheci-
mento veio a ser crucial na sua decisão 
de permanecer cá, quando o resto da fa-
mília decidiu mudar-se para a Alema-
nha após surgir uma oportunidade de o 
seu pai exercer, finalmente, a sua profis-
são de um modo digno.

Abdul concluiu, afirmando que vive, 
finalmente, uma vida estável, indepen-
dente e confortável em Portugal, tendo 
tido a sorte de vir para um país que o re-
cebeu com respeito e hospitalidade. Em 
geral, as suas palavras demonstram, so-
bretudo, gratidão. A história deste jovem, 
que se apresentou com um discurso des-
contraído, direto e informal, em formato 
de conversa, é uma verdadeira história 
inspiradora de superação que foi, de um 
modo geral, recebida com entusiasmo 
pelos estudantes, surpreendidos com o 
domínio da língua portuguesa que o jo-
vem apresentou e, rapidamente, se pre-
dispuseram a questionar e interagir com 
o nosso convidado. Esta interação reve-
lou-se um momento eficaz na educação 
e sensibilização dos alunos sobre este as-
sunto tão delicado e atual, como é o dos 
refugiados. 

12º LH2

Jornal ‘O Pregão’ 
online: issuu.com/opregao
impresso: biblioteca e sala de 
estudo
Pede uma cópia impressa na 
reprografia.
Se pretendes ver publicado o teu 
artigo ou trabalho no jornal da 
escola, envia-o para o email: 
o.pregao@esmsarmento.pt 
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No dia 15 de abril de 2021, pelas 9 ho-
ras, os alunos do 11º SE2, acompanhados 
pela Diretora de Turma, Engrácia Bastos, 
e pela docente de Português, Conceição 
Ferreira, assistiram a uma palestra (Webi-
nar), no âmbito do Projeto de Cidadania e 
Desenvolvimento, sobre a temática dos Di-
reitos Económicos e Sociais dos trabalha-
dores em regime de teletrabalho, dinami-
zada pelos Doutores Manuel Ferreira, Al-
cino Xavier e Paula Duarte, em represen-
tação da Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT), de Guimarães. 

Esta palestra foi introduzida pelo Doutor 
Manuel Ferreira, que teve a amabilidade de 
agradecer o convite formulado, via e-mail, 
pelo delegado de turma, Pedro Guimarães, 
e, de seguida, iniciou a explanação do con-
ceito de Teletrabalho, remetendo para o 
enquadramento legal e histórico, referindo 
a sua origem e evolução nos EUA e Europa, 
procurando, ainda, contextualizar o apa-
recimento tardio deste fenómeno no nosso 
país, e elencar as vantagens e desvanta-
gens para os trabalhadores e entidades em-
pregadoras. 

O que é o teletrabalho 
Entende-se por Teletrabalho a prestação 

laboral realizada com subordinação jurí-
dica, habitualmente fora da empresa com 
recurso a tecnologias de informação e co-
municação. O teletrabalho é um fenómeno 
que apareceu nos anos 70 do século XX, 
nos Estados Unidos da América, devido à 
crise petrolífera da altura, com o objetivo 
de reduzir o número de despedimentos dos 
trabalhadores e levou a que muitos traba-
lhadores exercessem as suas funções a par-
tir de casa. Em Portugal, a utilização do te-
letrabalho tornou-se comum com o surgi-
mento do vírus COVID-19, mas este fenó-
meno já tinha sido debatido aquando da 
crise financeira de 2008.

De seguida, foram-nos apresentadas al-
gumas vantagens e desvantagens do Tele-
trabalho. Este modelo de trabalho pode ser 
favorável aos trabalhadores, na medida em 
que não são obrigados a fazer os habituais 
movimentos pendulares, facilitando a exe-

cução de outras tarefas e a proximidade 
com o contexto familiar, permite que es-
tas relações sejam mais equilibradas com a 
vida profissional. Porém, pode conduzir ao 
isolamento dos trabalhadores e torna mais 
difícil uma possível promoção destes nas 
empresas. Para as empresas, com este re-
gime, as despesas com imóveis diminuem 
e há uma maior flexibilidade de espaços e 
horários, mas há um menor controlo sobre 
os trabalhadores e um aumento de despe-
sas com equipamentos, como computado-
res e internet. Para a sociedade, houve uma 
melhoria muito significativa do ambiente, 
com a redução dos níveis de dióxido de car-
bono, devido ao menor tráfego diário. Em 
contrapartida, pode haver uma exploração 
invasiva das empresas aos trabalhadores 
e pode causar doenças psicológicas, resul-

tantes do isolamento.
Na segunda parte da sessão, a Doutora 

Paula Duarte abordou a legislação vigente 
que versa o teletrabalho, tendo analisado 
alguns artigos do Código do Trabalho, as-
sim como do DL 10-A/2020 de 13 de março 
e do Decreto nº 6/2021 de 3 de abril. 

O Código do Trabalho prevê que o Tele-
trabalho é aplicável ao trabalhador da em-
presa e este pode ser requerido, sem opo-
sição da entidade patronal, pelos trabalha-
dores com filhos até aos três anos de idade 
e em caso de violência doméstica. Se esti-
verem reunidas todas as condições para 
a realização do teletrabalho, o trabalha-
dor não pode recusar a proposta de Tele-
trabalho. Os artigos 165º a 171º deste di-
ploma legal referem a obrigatoriedade do 
pagamento das despesas pelas empresas e 

• Webinar

Enquadramento legal do Teletrabalho 
segundo a Autoridade para as 
Condições do Trabalho
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a compatibilidade da função exercida com 
o Teletrabalho. Posteriormente, foi abor-
dada a Resolução do Conselho de Ministros 
nº38/2020, na qual o artigo 29º expressa 
que o regime de prestação subordinada de 
Teletrabalho pode ser determinado uni-
lateralmente pelo empregador, desde que 
compatível com as funções exercidas pelo 
trabalhador, sendo obrigatório a adoção 
deste regime até ao dia 31 de maio do cor-
rente. Na eventualidade de não se verificar 
esta compatibilidade, as empresas devem 
adotar medidas de organização em que as 
horas de entrada e saída dos locais de tra-
balho sejam mais desfasadas. 

Para finalizar, foram dadas dicas de pos-
tura para trabalhadores em teletrabalho, 
principalmente no campo da ergonomia, 
e foi abordado o Livro Verde sobre o Fu-
turo do Trabalho, que sugere o direito ao 
teletrabalho a quem tenha filhos com me-
nos de doze anos e propõe o direito à des-
conexão ou desligamento profissional para 
os teletrabalhadores, tendo implícito o di-
reito ao descanso por parte dos trabalhado-
res abrangidos pelo regime de teletrabalho.

O Doutor Alcino Xavier reservou-se à ex-
ploração de alguns aspetos do regime ju-
rídico da promoção da SST, patentes na 
Lei 102/2009 - respeitante à Segurança e 
Saúde no Trabalho -, tendo destacado que a 
prevenção de riscos inerentes ao teletraba-
lho deve ser acautelada pelo empregador. 
Também forneceu algumas recomenda-
ções para quem trabalha fora do escritório. 

Nos momentos finais da apresentação, 
foram esclarecidas algumas dúvidas que 
os alunos tinham sobre este tema, tendo os 
responsáveis da ACT apelado ao bom senso 
da parte das entidades empregadoras na 
interpretação das tarefas profissionais 
passíveis (ou não) de serem executadas em 
casa do trabalhador e partilhado algumas 
situações peculiares e ambíguas com que 
os técnicos da ACT foram confrontados ao 
longo das suas ações inspetivas no âmbito 
do teletrabalho. Acrescentaram que a ACT 
está um pouco condicionada na sua ação 
de fiscalização do teletrabalho, uma vez 
que não tem competências para visitar e/
ou inspecionar as casas dos trabalhadores, 
visto não ser uma autoridade policial. Con-

trariamente, o empregador tem competên-
cias para visitar o trabalhador no exercício 
das tarefas profissionais, em sua casa.

Concluindo, esta palestra foi muito im-
portante para os alunos perceberem este 
fenómeno no mundo do trabalho e enten-
derem os direitos que os teletrabalhado-
res têm enquanto exercem funções profis-
sionais enquadradas neste regime, pois es-
tamos convictos de que o teletrabalho será 
uma modalidade de trabalho a vigorar no 
futuro próximo, apesar de ter adquirido re-
levância com a pandemia Covid-19. Assim, 
quando integrarmos a vida ativa, estare-
mos mais conscientes do funcionamento 
do mercado de trabalho, em particular 
desta modalidade de trabalho, podendo, 
enquanto cidadãos informados, exercer de 
forma mais esclarecida os nossos direitos. 

O nosso agradecimento aos Doutores e à 
disponibilidade que a ACT demonstrou em 
colaborar connosco neste desafio lançado 
pela turma, em busca do aprofundamento 
de aprendizagens úteis à sociedade.

Pedro Guimarães, 11º SE2

Neste ano letivo foi-nos proposto, 
pela diretora de turma, docente Engrá-
cia Bastos, a realização de um trabalho 
no âmbito do Projeto de Cidadania & De-
senvolvimento, cujo domínio é “Direitos 
Humanos”, mais concretamente “Direi-
tos Económicos e Sociais: Direitos dos 
Trabalhadores em Teletrabalho”. Neste 
sentido, o grupo da turma 11º SE2 teve 
como tarefa a realização de um inquérito 
destinado aos professores que lecionam 
diferentes níveis de escolaridade.

Inicialmente, retiramos conclusões de 
artigos de revistas, legislação vigente, 
notícias e teses sobre a temática objeto 
de pesquisa. Através dessa análise, con-
cluímos que os trabalhadores têm direi-
tos e que o não cumprimento dos mes-
mos resulta numa infração da lei, por 
exemplo, o direito a condições de hi-
giene e saúde, o trabalho infantil e o di-
reito à segurança social.

Em período de pandemia, o teletraba-
lho veio como salvação para a economia 
a nível mundial, contudo, houve algu-
mas alterações a nível dos horários dos 
trabalhadores. O teletrabalho tem em 
vista a produtividade, bem-estar e con-

forto dos trabalhadores. Como qualquer 
outro modelo de trabalho tem vantagens 
e desvantagens, sendo que as vanta-
gens mais importantes são trabalhar no 
conforto do lar, reduzir o nível de polui-
ção e desenvolver a autonomia, por ou-
tro lado, como desvantagens, há uma di-
ficuldade em conciliar a vida profissio-
nal com a pessoal, o stresse acrescido e a 
falta de períodos de adaptação.

Neste inquérito, tivemos uma resposta 
muito positiva por parte dos professo-
res, cerca de 48 respostas, o que nos per-
mitiu formular opiniões e perspetivas 
distintas.

Podemos concluir que houve uma fá-
cil adaptação ao teletrabalho por parte 
do corpo docente, que o ensino à distân-
cia requer um horário de trabalho mais 
alargado e que, em relação ao primeiro 
confinamento, se verificou uma melho-
ria. Também tivemos algumas sugestões 
para melhorar o teletrabalho, tais como 
a melhoria das planificações, a melho-
ria das TIC e do método de trabalho, con-
forme as aulas (assíncronas ou síncro-
nas).

Verificamos, também, que muitos dos 

professores não conseguiram conciliar a 
vida pessoal com a profissional. Segundo 
as respostas dadas, as vantagens foram a 
melhoria da gestão do tempo, o desenvol-
vimento da autonomia, e a poupança em 
transportes/alimentação. Todavia, men-
cionaram algumas desvantagens, como o 
isolamento social, a sobrecarga de infor-
mações e o aumento do stresse.

Concluimos que o teletrabalho in-
fluencia muito a saúde mental, conse-
quência de vários problemas, como a di-
minuição da socialização, a fadiga, a an-
siedade, o stresse, entre outros. É de la-
mentar que muitos dos superiores hie-
rárquicos não se preocupem com os seus 
docentes.

Em suma, este trabalho deu-nos uma 
maior perceção do teletrabalho a ní-
vel da educação, e consciencializou-nos 
para a existência de muitos pormeno-
res ainda a reparar para que o ensino à 
distância seja viável, possibilitando, as-
sim, num futuro próximo, uma comple-
mentaridade entre o ensino presencial e 
à distância.

António Gonçalves; Bárbara Guimarães; 

João Pereira; Sofia Nunes, 11º SE2

→ Cidadania, 11º SE2 

A perceção dos docentes sobre o teletrabalho
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No dia 14 de maio de 2021, realizou-se 
o Peddy Paper Matemático, em modali-
dade virtual. A organização desta ativi-
dade do Grupo de Matemática integrou o 
programa da semana das comemorações 
dos 130 anos do Liceu e o plano anual 
de atividades da escola, tendo ficado a 
cargo da turma 12º CT7 sob a orientação 
da professora Lúcia Pinto. 

O Peddy Paper é uma atividade de ca-
ráter lúdico que envolve todos os alunos 
que voluntariamente desejem partici-
par, sendo, também, um importante veí-
culo de motivação para a aprendizagem 
da Matemática. 

Devido à situação pandémica que esta-
mos a vivenciar, esta atividade realizou-
-se em moldes diferentes dos habituais. 
Assim, os alunos não circularam pela es-
cola para a realização da prova, efetua-
ram a sua participação, com o máximo 
respeito pelas normas de segurança, sen-
tados à volta de uma mesa no espaço ex-
terior contíguo ao refeitório. A prova con-
sistiu na resolução de alguns desafios pro-
postos, recorrendo à navegação pela inter-
net. 

Participaram, nesta atividade, trinta e 
uma equipas formadas por quatro elemen-
tos cada, pertencentes à mesma turma. 
Nas turmas participantes estiveram re-
presentados os 10º, 11º e 12º anos de escola-
ridade, além de uma equipa do 1º ano dos 
cursos profissionais. 

 
O representante de cada equipa rece-

beu no telemóvel, à mesma hora, o link 
de acesso à prova, através de um Formu-
lário Google. As respostas também foram 
enviadas através do mesmo Formulário. A 
prova era constituída por problemas, de-
safios e questões de Matemática, relacio-
nadas com o quotidiano, num total de de-
zoito, tendo sido realizada em noventa mi-
nutos.

Prof.ª Lúcia Pinto

Eis alguns exemplos de questões 
que integravam a prova.
→ Ao caminhar ao final da tarde, 
uma senhora contou 20 casas à 
sua direita. No regresso, ela con-
tou 20 casas à sua esquerda. 
Quantas casas viu no total?
Resposta: _________________

→ Existem vários matemáticos emble-
máticos que ajudaram a construir a 
Matemática que hoje conhecemos. Vai 
à internet procurar algumas informa-
ções para conseguires resolver este 
exercício. 

Sendo: x o ano de nascimento de René 
Descartes; y a idade com que faleceu 
Leonardo Fibonacci; z metade da idade 
com que faleceu Pitágoras. 
Calcula: 2x2 + y - 4z

Resposta: _________________

→ Pretende-se construir um novo monu-
mento com formato de um paralelepí-
pedo. Sabe-se que:
• A medida da altura do monumento 

será igual à diferença da altura da 
Torre Eiffel e da metade da altura 
da Torre de Pisa.

→ Grupo de Matemática

Peddy Paper Matemático

A organização desta atividade do Grupo de Matemática integrou 
o programa da semana das comemorações dos 130 anos do Liceu 
e o plano anual de atividades da escola, tendo ficado a cargo da 
turma 12º CT7 sob a orientação da professora Lúcia Pinto.

2
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• A largura será igual à divisão da al-
tura do Cristo Redentor com o dobro 
da largura do Arco do Triunfo.

• O comprimento será igual à soma da 
largura e da altura vezes a diferença 
entre o número de divisões do Con-
vento de Mafra e o número de torres 
do castelo de Guimarães.

→ Com a ajuda da internet, determina o 
volume do monumento. Todas as contas 
realizadas devem utilizar valores arre-
dondados às unidades e o resultado fi-
nal deve ser apresentado em metros cú-
bicos.
Resposta: _________________

→ Um parque tem cinco acessos que 
são simultaneamente locais de entrada 
e de saída. A Mónica quer entrar por um 
acesso e sair por outro. De quantas ma-
neiras diferentes pode ela entrar e sair 
do parque?
Resposta: _________________

Equipa Nome Nome da equipa

Nº8
10º CT5

1 Alexandre Almeida
Os 4 matemáticos

3 Ana Laura Mota

5 André Saleiro 1º Lugar 
17 pontos em 18

12 Francisco Duarte

Nº10
10º CT5

2 Ana Silva
Diversão com Matemática

8 Diogo Cardoso 

11 Margarida Vale 2º Lugar 
17 pontos em 18

23 Tomás Almeida

Nº21
12º CT1

14 Leonor Ramos
Obreiros da Matemática

17 Manuel João Pereira

19 Marta Gonçalves 3º Lugar 
13 pontos em 18

20 Nuno Miranda

edição online em www.esmsarmento.pt

No âmbito das atividades promovidas 
pelo “Clube Higiene e Segurança na Es-
cola e no Trabalho”, da responsabilidade 
das professoras Ana Elisa Faria e Cristiana 
Lima, foi realizada, no dia 27 de maio, uma 
palestra subordinada ao tema: "Segurança 
e Integração no Mundo do Trabalho". 

Esta palestra teve como orador o Dr. Al-
cino Xavier, Técnico Superior da ACT (Au-
toridade para as Condições de Trabalho) 
na Área da Prevenção para a Segurança e 
Saúde no Trabalho e foi destinada aos alu-
nos do 2º ano do ensino profissional. Os 
alunos do 2º PM estiveram a assistir no Pe-
queno Auditório, tendo dois alunos dessa 

turma feito a gravação de toda a sessão, que 
ficou disponível na página da escola. No dia 
anterior ao da referida palestra, o professor 
Sérgio Coelho enviou o link para que os alu-
nos das outras turmas pudessem visualizá-
-la, por videoconferência, a partir das suas 
salas de aula, 

A palestra decorreu muito bem e foi ao 
encontro das expectativas dos alunos que 
iniciaram a sua “Formação em Contexto de 
Trabalho” no mês de junho.

Prof.ª Ana Elisa Faria e Prof.ª

Cristiana Lima

→ Clube Higiene e Segurança na Escola e no Trabalho 

Palestra sobre "Segurança e 
Integração no Mundo do Trabalho".
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Não é todos os dias que se pode afir-
mar que estivemos na presença de uma 
das personagens centrais da crise aca-
démica de 1969, pelo menos para nós jo-
vens desta “Geração Z”. Nós nunca coa-
bitamos com o regime totalitário repres-
sivo que manchou a História de Portu-
gal no século XX, daí não termos real no-
ção dos riscos que foi necessário enfren-
tar para assegurar a tão preciosa demo-
cracia e liberdade que hoje usufruímos. 
A nossa relação com este período histó-
rico encontra-se apenas associada aos 
contos dos nossos familiares e, obvia-
mente, à disciplina de História que cada 
vez mais se revela crucial, não só para os 
nossos conhecimentos como para a pas-
sagem deste tão importante testemunho 
intergeracional.

 Foi no âmbito desta curiosidade “acrian-
çada” que nós, alunos do 12º LH1, aceita-
mos o desafio colocado pelas professo-
ras Ana Ferreira e Gisela Freitas, de nos 
encontrarmos com o Dr. Alberto Martins 
para falar um pouco sobre as suas vivên-
cias estudantis durante o Salazarismo.

 Alberto de Sousa Martins nasceu na 
cidade berço no dia 25 de abril de 1945 e, 
durante a sua adolescência, frequentou 
o Liceu de Guimarães. Contou-nos que 
o Liceu era, então, uma instituição “eli-
tista” de renome, onde o movimento es-
tudantil era controlado e o regime do Es-
tado Novo não era motivo de conversa. 
Descreveu vivências dentro das pare-
des do liceu, desde histórias com cole-
gas a avaliações com professores e expli-
cou como eram vividas as festas Nicoli-
nas no seu tempo.

A década de 60 passou-a na cidade de 
Coimbra, na sua famosa universidade. 
Esta mudança de ares transformou o jo-
vem reservado, determinando o seu per-
curso na política. O interesse pela po-
lítica encontra-se por vezes escondido 
dentro de nós, à espera de tomar de as-
salto a nossa mente e o nosso coração e, 
no caso do Dr. Alberto Martins, foi no 
grupo universitário de teatro que esse 
envolvimento deu os primeiros passos. 
Depois de perder a timidez nos palcos de 
Coimbra e em atuações em Itália, candi-
datou-se à presidência da Direção-Geral 

da Associação Académica de Coimbra, 
tendo ganho as eleições (para sua sur-
presa).

Nesse mesmo ano, veio a dar-se um 
dos acontecimentos cruciais para a vida 
dos estudantes de Coimbra e de Alberto 
Martins. O Presidente da República, 
Américo Tomás e a sua “trupe” política 
viriam à inauguração do novo edifício 
das Matemáticas e, como tal, a Associa-
ção de Estudantes reuniu-se para deci-
dir como iria atuar face à presença des-
tes membros de tão grande importância 
diplomática. Alberto Martins disse-nos 
que neste encontro ficara decidido que 
deveria tentar pedir a palavra, se hou-
vesse condições para o fazer, situação 
que o reitor tinha previamente recusado. 

→ 12º LH1

Depois da Palavra: à conversa 
com o Dr. Alberto Martins

Alberto Martins nasceu na 
cidade berço no dia 25 de 
abril de 1945 e, durante a sua 
adolescência, frequentou o 
Liceu de Guimarães. Contou-
nos que o Liceu era, então, 
uma instituição “elitista” de 
renome, onde o movimento 
estudantil era controlado e o 
regime do Estado Novo não 
era motivo de conversa.
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“Dormi muito mal nessa noite” proferiu 
o nosso convidado, estaria mesmo pre-
parado para enfrentar, cara a cara, o re-
gime fascista e austero do Estado Novo 
e sofrer as consequências pela mão da 
polícia política? O dia 17 de abril veio a 
provar que sim. Centenas de estudantes 
acorreram à entrada do edifício em sinal 
de protesto, mas foram barrados pelos 
oficias da PIDE que tentavam salvaguar-
dar a integridade da inauguração. Al-
berto Martins encontrava-se dentro da 
sala e, à medida que a palavra passava 
de ministro para ministro, duvidava 
cada vez mais se iria mesmo conseguir 
intervir naquele momento de grande 
tensão. Contudo, os fervorosos estudan-
tes lá fora faziam-se ouvir dentro das pa-
redes do edifício e, no momento que lhe 
pareceu mais adequado, esse, então, jo-
vem, trajando o negro da capa e batina, 
ergueu-se, como que em câmara lenta, e 
disse, em nome dos jovens, o que o po-
der político nunca sonhara ouvir, “Neste 
momento, em representação dos estu-
dantes da Universidade de Coimbra, 
peço a palavra”. Era o início da crise aca-
démica de Coimbra, sinal claro de resis-
tência à ditadura e “afluente” da revolu-
ção dos Cravos.

Ao reviver esse momento diante de 
nós, Alberto Martins transpareceu a 
emoção associada a esse acontecimento 
da sua vida pessoal e da nossa história 
comum e o auditório bateu palmas de 
forma gratificante. 

Esta conversa com Alberto Martins foi, 
para todos nós, uma experiência inolvi-
dável. As vivências que connosco parti-
lhou servem como exemplo de coragem 
para nos lembrarmos do poder que, nós 
jovens, temos nas mãos. Assim, “depois 
da palavra” ficam as memórias inesque-
cíveis de uma escola e de um povo que 
só tem a agradecer a Alberto Martins o 
que fez por nós jovens estudantes e pelo 
nosso país.

Diogo Rodrigues e Rui Costa, 12º LH1

No âmbito do PES (Projeto de Educa-
ção Sexual), no passado dia 11 de maio 
de 2021, pelas 10 horas, a turma do 11º 
SE2 da Escola Secundária Martins Sar-
mento teve o privilégio de assistir a uma 
peça de teatro sobre o fenómeno social 
“Violência no Namoro”, da autoria de três 
atores do Projeto Tabu, seguida de dinâ-
mica interativa com os alunos.

A performance consistiu em três mo-
nólogos, sustentados em factos verídi-
cos ocorridos no concelho de Guimarães, 
que tiveram a proeza de abordar o tema 
da violência no namoro de forma bas-
tante séria, para que toda a plateia pre-
sente na sala entendesse a gravidade de 
muitas situações que acontecem no dia a 
dia das pessoas.

Por ser uma forma de interação hu-
mana, a arte cénica consegue chegar a 
toda a gente, sendo bastante terapêu-
tica e importante para que as pessoas se 
possam identificar com o que é represen-
tado em palco. Segundo os promotores 
do Projeto Tabu, os espetáculos têm tido 
impacto positivo junto do público, uma 
vez que partilham de forma anónima os 
seus próprios problemas. Referiram que, 
atualmente e infelizmente, são inúme-
ras as denúncias anónimas de casos de 
violência no namoro, o que os impede de 
os retratar todos.

O primeiro monólogo incidiu nos pro-
blemas dos adolescentes. Duas raparigas 

foram convidadas por um grupo de rapa-
zes para beber um copo. Quando com-
pareceram no local, foram surpreendi-
das com um jogo de bebidas alcoólicas. 
Sucede que uma das raparigas, por ter 
bebido tanto, não sentia o corpo, tendo 
acordado no hospital com nódoas ne-
gras e queimaduras em várias partes do 
corpo. Este monólogo incidiu em temas 
como  violação, excesso de bebidas al-
coólicas e publicação, em redes sociais, 
de imagens de nudez da vítima. Por isso, 
as pessoas, quando abordadas para fins 
duvidosos, devem dizer Não de forma 
firme e o Sim de nada serve se a pessoa 
não estiver consciente.

O segundo monólogo abordou uma ro-
tina violenta de discussões diárias en-
tre um casal com filhos. Um caso muito 
regular de violência doméstica em que 
a mulher tenta forçar o casamento por 

→ Violência no Namoro

Performance 
“Projeto Tabu”

notícias da esms em:

www.esmsarmento.pt

O Projeto Tabu surgiu de 
uma proposta ao orçamento 
participativo de 2013 
promovido pela Câmara 
Municipal de Guimarães. Esta 
iniciativa tem como objetivo 
o combate à violência de 
género através das artes 
performativas.
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considerar ser a melhor opção para a fa-
mília. Terminou o monólogo, eviden-
ciando o poder que hoje em dia a mulher 
tem, apelando aos jovens presentes que 
não permitam que ninguém lhes incuta 
ideias, devendo estar preparados para 
qualquer adversidade. Se dói, denuncia.

O terceiro e último monólogo foi repre-
sentado por um homem, de modo a mos-
trar que também os homens sofrem de-
vido a relações abusivas. Relata que a mu-
lher bebeu imenso ao ponto de lhe bater 
em público e à frente de amigos. Vergonha 
e tristeza são exemplos de sentimentos 
experienciados pelo homem, no entanto, 
apesar disso, fez esforços para continuar 
naquela relação doentia e dependente.

Na segunda parte do evento, após a exi-
bição dos três monólogos, foi estabelecida 
uma dinâmica interativa com os alunos, 
na qual eram desafiados, aleatoriamente, 
a subir ao palco e a emitir a sua opinião 
sobre frases que exemplificavam atitudes 
possessivas e controladoras de indivíduos 
na relação com outros. No final de cada 
opinião dos alunos, o ator expunha o seu 
parecer e fornecia indicações corretas do 
modo como deveríamos agir e estar preve-
nidos perante situações idênticas.

Foram apresentadas diversas frases, as 
quais suscitaram discussões, por exem-
plo, acerca do limite da privacidade de 
cada pessoa, o que acontece frequente-
mente, versus o que é normal ou não.

No final da sessão, os atores manifesta-
ram que estariam recetivos e disponíveis 
para receber denúncias de situações de 
violência no namoro, fenómeno social de 
grande dimensão, tendo disponibilizado 
o endereço de e-mail e Instagram da sua 
organização, comprometendo-se a tratá- 
los e divulgá-los através da sua arte de re-
presentação.

Concluindo, esta foi uma iniciativa in-
teressante e de grande utilidade, do Ser-
viço de Psicologia da Escola Martins Sar-
-mento, através da Dra. Carla Rodrigues, 
em articulação com a nossa diretora de 
turma, Engrácia Bastos, de forma a sen-
sibilizar os alunos para uma realidade tão 
comum e incentivar à denúncia se even-
-tualmente forem vítimas ou tiverem co-
nhecimento destas ocorrências, pois de-
vemos ser cidadãos mais informados e 
ativos no exercício dos nossos direitos.

Rui Mendes e Samuel Bota, 11º SE2

Por ser uma forma de interação humana, a arte cénica 
consegue chegar a toda a gente, sendo bastante 
terapêutica e importante para que as pessoas se possam 
identificar com o que é representado em palco. Segundo 
os promotores do Projeto Tabu, os espetáculos têm tido 
impacto positivo junto do público, uma vez que partilham 
de forma anónima os seus próprios problemas.

acompanha a página da esms 
no facebook
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→ 4ª Mostra de Projetos

Luís Henrique Macedo do 3º ano 
de multimédia vence o concurso 
O Melhor Projeto PAP

Luís Henrique Macedo, do 3º ano do 
curso de Multimédia, foi o vencedor da 
quarta edição do concurso ‘O Melhor 
Projeto PAP’, realizado no âmbito da 
Mostra de Projetos dos Cursos Profissio-
nais da Escola Secundária Martins Sar-
mento, deste ano letivo.

Neste concurso, três alunos finalistas 
de cada um dos cursos profissionais apre-
sentam os seus projetos desenvolvidos 
no âmbito das suas Provas de Aptidão 
Profissional. Numa primeira fase, os pro-
fessores orientadores selecionam os três 
melhores projetos de cada curso que são 
posteriormente avaliados por um júri in-
terno multidisciplinar. Na fase final do 
concurso, um júri externo à escola é cha-
mado a escolher o melhor projeto PAP.

A Prova de Aptidão Profissional 
No final de um curso profissional, a 

Prova de Aptidão desafia os alunos a de-
monstrar todos os conhecimentos ad-
quiridos durante os três anos escolares. 
Trata-se de um projeto pessoal que vai 
da criação da ideia até à sua defesa final. 
Nesta prova, a avaliação da capacidade 
do aluno é feita num momento prático 
e perante um júri, bem como a conceção 
e desenvolvimento de um projeto inte-
grado que envolva as várias competên-
cias e aprendizagens adquiridas, con-
soante a natureza dos cursos.

A Prova de Aptidão Profissional vence-
dora está relacionada com o projeto 'Gui-
marães Marca' concebido pela Câmara 
Municipal de Guimarães com o intuito 
de promover as empresas do município a 
nível internacional. A par disso, está re-
lacionada com a produtora de cinema, 
televisão e publicidade, Os Fredericos, 
onde o aluno dinamizou a sua Formação 
em Contexto de Trabalho. Esta empresa 
está sedeada em Guimarães e desen-
volve produtos audiovisuais sobretudo 
para clientes institucionais. O projeto 
desenvolvido apresenta uma animação 
publicitária, criada recorrendo a motion 
graphics, “uma solução técnica extrema-
mente exigente e complexa”, como refe-

riu o aluno na apresentação do trabalho. 
“O tema surgiu de uma solicitação feita 
pela 'Guimarães Marca' aos Fredericos 
que, por sua vez, me entregaram a ta-
refa para desenvolver ao longo da FCT”, 
acrescentou. O projeto pretende promo-
ver o tecido empresarial do concelho de 
Guimarães no resto do mundo e irá ser 
divulgado online e em feiras interna-
cionais. Tal como refere o aluno no seu 
vídeo de apresentação, a concepção do 
projeto aposta na criação e desenho de 
elementos gráficos 2D e 3D originais que 
foram desenhados em programas como 
o Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
Cinema 4D e Adobe After Effects.

Depois de anunciado o vencedor, Luís 
Macedo agradeceu à empresa onde rea-
lizou a FCT a oportunidade de desen-
volver um projeto com um tema tão ali-
ciante e aos professores orientadores. 
Para Luís Macedo, este trabalho foi “uma 
forma gratificante de terminar o Curso 
de Multimédia”. O curso, apesar de exi-
gente, constitui-se um desafio motiva-
dor e abriu-lhe portas para o mercado de 
trabalho. O aluno comentou que se sente 
preparado para trabalhar em qualquer 
empresa de multimédia, mas ainda está 
a ponderar aprofundar os seus estudos 
numa licenciatura. 

4ª Mostra de Projetos
Este concurso foi uma de várias ini-

ciativas envolvidas na quarta edição da 
Mostra de Projetos dos Cursos Profissio-
nais que convida os alunos dos três anos 
a apresentar e divulgar o trabalho de-
senvolvido. Tal como a edição anterior, 
por motivos relacionados com a pande-
mia do Covid-19, o evento realizou-se de 
forma virtual. Pode consultar este e os 
restantes projetos finalistas em https://
sites.google.com/esmsarmento.pt/mos-
traesms2021.

A Mostra de Projetos foi transmitida em 
direto a partir da página do Facebook da 
ESMS no dia 02 de junho 2021.

Prof. José Faria

Esta iniciativa tem como 
principal objetivo dar a 
conhecer à comunidade 
escolar e ao tecido 
socioeconómico local o 
trabalho realizado pelos 
alunos e pelas diferentes 
equipas educativas dos 
três anos dos cursos 
profissionais da ESMS. 

Mostra de Projetos: https://youtu.be/dtV67Mq0w9I
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Terminado o ano letivo 2020/2021, é al-
tura de fazer um balanço relativamente 
aos resultados académicos e desportivos 
de alunos/atletas que estiveram integra-
dos no Projeto Nacional UAARE da escola 
Secundária Martins Sarmento. 

Como sabemos, a Escola Secundária 
Martins Sarmento é uma das dezanove 
escolas de rede Nacional UAARE distri-
buídas pelo País. Este projeto é da res-
ponsabilidade do Ministério da Educa-
ção e do Instituto Português do Desporto 
e juventude (IPDJ) e tem como missão 
oferecer suporte estrutural à concilia-
ção da carreira dupla de alunos-atletas de 
alto rendimento desportivo. É um Projeto 
que está regulamentado pela Portaria n.º 
275/2019 de 27 de agosto que cria e regu-
lamenta as condições de funcionamento 
das Unidades de Apoio ao Alto na Escola 
(UAARE). 

 O projeto UAARE Martins Sarmento 
acompanhou um total de cinquenta e 
um alunos/atletas que, apesar de todo o 
contexto Pandémico vivido, que afetou o 
normal desenrolar das atividades acadé-
micas e das atividades desportivas, não 
só obtiveram excelentes resultados aca-
démicos, como também excelentes resul-
tados desportivos.

Desempenho Académico
Relativamente ao desempenho acadé-

mico, podemos concluir que o desempe-
nho dos alunos foi excelente. A percenta-
gem de classificações positivas, no con-
junto de todas as classificações atribuí-
das, foi de 98,14% e é com orgulho que 
constatamos que doze alunos consegui-

ram atingir o Prémio de Mérito Acadé-
mico (alunos com média final igual ou su-
perior a dezoito valores), foram eles: 

11º Ano - Maria Costa (Andebol); - Ro-
drigo Freitas (Polo Aquático); - Eduardo 
Leite (Andebol); - Tiago Martins (Padel); 

12º Ano - Ana Miguel (Voleibol); - Bea-
triz Pereira (Andebol); - Íris Martins (Pa-
tinagem); - José Santos (Xadrez); - Dinis 
Dias (Polo Aquático); - Maria Andrade 
(Atletismo); - Mariana Ribeiro (Basque-
tebol); - Gonçalo Pinto (Futebol). 

Desempenho Desportivo
Relativamente ao desempenho despor-
tivo, destaca-se que:
catorze alunos/atletas foram ao longo 
do ano convocados para estágios das 
suas respetivas seleções Nacionais: - 
Guilherme Cruz (Ténis, Sub-16); - Maria 
Machado Costa (Andebol, Sub-19); - Mª 
Mirra (Andebol, Sub-17); - Eduardo Leite 
e Pedro Castro (Andebol, Sub-19); - Ma-
riana Machado (Basquetebol, sub-18); - 
Afonso Rodrigues Magalhães e Afonso 
André Magalhães (Polo Aquático, sub-
18); - José Sereno (Xadrez, Sub-18); - Her-
culano Nabian (Futebol, sub-18); - Tiago 
Aguiar (Futebol, sub-17); - Maria Correia 
(Lutas); - Tiago Martins e Manuel Bra-

gança (Padel, Sub-18)
4 alunos/alunos /atletas participaram 
em vários torneios internacionais: Gui-
lherme Cruz (Ténis, Sub-16); Tomás Sá 
(Ténis); - Leandro Gomes (Lutas) e Her-
culano Nabian (Futebol, sub-18).
Sete Alunos sagraram-se Campeões Na-
cionais: - Francisca Machado (Campeã 
Nacional de Karaté); - Afonso Rodrigues 
Magalhães, Afonso André Magalhães, 
Dinis Dias e Rodrigo Freitas (Campeões 
Nacionais em Polo aquático); - Tiago Mar-
tins e Manuel Bragança (Campeões Na-
cionais de Padel, Sub-18). 
Importa referir que o total de dias de au-
sências a aulas para participação despor-
tiva durante o terceiro período escolar foi 
de noventa e dois dias (por convocatórias 
de Seleções Nacionais – cinquenta e seis 
dias; para participação em torneios Inter-
nacionais – trinta e seis dias), o que de-
monstra a importância deste projeto no 
acompanhamento destes alunos/atletas.
Parabéns a toda a equipa UAARE 
Parabéns a todos os Alunos/Atletas.Pa-
rabéns a todos os Interlocutores UAARE.
“Somos todos UAARE”

Adelino Carvalho, Prof. Acompanhante 

de alunos/atletas UAARE da ESMS

→ Conciliar estudos e desporto

Projeto Nacional UAARE da Escola 
Secundária Martins Sarmento

Apresentação da UAARE ESMS: https://youtu.be/WkAkRqbZM2o

A aluna/atleta Francisca de Sá Machado, do 10º CT5, sagrou-se campeã nacional 
de juniores na categoria de -53 Kg. Na sequência deste resultado a Aluna/Atleta foi 

convocada para o estágio da Seleção Nacional de karaté.

A ESMS é uma das 19 escolas de 
rede Nacional UAARE distribuídas 
pelo País. Este projeto é da 
responsabilidade do Ministério 
da Educação e do IPDJ e tem 
como missão oferecer suporte 
estrutural à conciliação da 
carreira dupla de alunos-atletas 
de alto rendimento desportivo.
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2021 é o ano da II Exposição Virtual 
Cidadania e Desenvolvimento da ESMS. 
A primeira exposição ocorreu em con-
texto pandémico e resultou da neces-
sidade de se passar para o virtual, o 
que foi possível de eventos que se-
riam presenciais. Mas esta segunda 
exposição está mais madura: surge 
numa simbiose entre o presencial e o 
digital.

Muitos dos eventos que aqui são 
relembrados ocorreram presencial-
mente (fisicamente), mas eis que 
voltam a surgir, renovados, pelas com-
petências digitais aplicadas. Outros 
acontecimentos são novos. Ambos 
são partilhados, não apenas porque 
as tecnologias nos aproximam, mas 
porque funcionam como meio original 

de comunicar e fazer sentir.
A autonomia, a inclusão e o sucesso 

dos nossos alunos também passam 
por aqui, pelas práticas cidadãs por 
eles vivenciadas. A componente cur-
ricular Cidadania e Desenvolvimento 
é transversal a todas as disciplinas e 
enriquece de modo indelével a identi-
dade dos nossos jovens estudantes. 
É deles (Associação de Estudantes 
da ESMS) as palavras na respetiva re-
ferência, em baixo. E é dos encarre-
gados de educação (Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da 
ESMS) as linhas que se abrem na res-
petiva referência. (...)

Por fim, um agradecimento a todos 
os alunos, professores e restantes 
trabalhadores da escola que tor-

naram possível este encontro de von-
tades e conhecimentos digitais. Entre 
eles, a estreita colaboração entre a 
psicóloga afeta ao Plano de Desen-
volvimento Pessoal, Social e Comuni-
tário (Programa Nacional de Promoção 
do Sucesso Escolar) e o Gabinete de 
Imagem da escola, permitiram que, 
em mais um imprevisível ano letivo, 
se cumprisse com uma exposição que 
celebra tudo o que o Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória 
contempla. 

Na ESMS, juntos somos extraordiná-
rios, vamos e vemos longe.

Carlos Félix, Coordenador da Cidadania 

e Desenvolvimento da ESMS

II Exposição 
Virtual Cidadania e 
Desenvolvimento da ESMS

Site oficial da exposição em: https://sites.google.com/esmsarmento.pt/cidadaniadesenvolvimento

ALGUNS CONTEÚDOS DA EXPOSIÇÃO NA PÁGINA SEGUINTE
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Website da II Exposição Virtual Cidadania e Desenvolvimento da ESMS: https://sites.google.com/esmsarmento.pt/cidadaniadesenvolvimento

No dia 14 de abril deste 
ano, no âmbito do projeto de 
Educação para a Cidadania 
sobre o meio ambiente, a 
turma 10º CT1 entrevistou, 
por videoconferência, a filha 
de uma professora da nossa 
escola, que está a viver na 
cidade de Lovaina, na Bél-
gica. Lovaina situa-se na re-
gião da Flandres, no norte 
da Bélgica, onde os habi-
tantes falam holandês.

Sendo países dife-
rentes, logo com realidades 
também diferentes, pareceu 
ser um desafio aliciante per-
ceber de que forma as preo-
cupações ambientais nos 
dois países se podem com-
parar e de que modo estas 
são abordadas. Esta ci-
dade, a oitava maior no país, 
possui uma população de 
mais de 100.000 habitantes e 
tem a universidade mais an-
tiga da Bélgica, com mais de 
45.000 alunos. Sendo uma 
cidade tão jovem e desen-
volvida, pareceu um exce-
lente desafio tentar analisar 
as principais diferenças 
entre Lovaina e a nossa ci-
dade, Guimarães.

Na entrevista foram feitas 
várias perguntas de forma 
a perceber-se algumas di-
ferenças entre Portugal e a 
Bélgica, no que concerne à 
proteção do meio ambiente 
e a práticas saudáveis e 
sustentáveis. 

Primeiramente, per-
guntou-se como é que se 
realiza a separação do lixo 
na cidade onde a jovem en-
trevistada reside e per-
cebeu-se o quão diferente 
é a separação do lixo relati-
vamente a Portugal. Na Bél-
gica, o processo pode diferir 
de concelho para concelho. 
Em Lovaina, por exemplo, 
cada tipo de lixo deve ser 
colocado em sacos especí-
ficos, com diferentes cores, 

que podem ser adquiridos 
em todos os supermer-
cados da zona. O saco do 
plástico é azul, o dos des-
perdícios alimentares é 
verde e o do lixo indiferen-
ciado é castanho, ao passo 
que o papel pode ser colo-
cado num saco de papel ou 
qualquer caixa de cartão. 
Note-se que o saco cas-
tanho é o mais caro, pois os 
resíduos lá colocados não 
são reciclados: dez sacos 
castanhos de sessenta li-
tros custam 22,5 euros, ao 
passo que vinte sacos azuis 
de sessenta litros custam 3 
euros, incentivando assim 
os habitantes a reciclar. Os 
sacos devem depois ser 
colocados à porta de casa 
para serem recolhidos de 
acordo com um calendário 
afixado pela Câmara Muni-
cipal, sendo que cada dia 
está destinado a um tipo 
de resíduo (exemplo: o plás-
tico é recolhido de duas em 
duas semanas, à quarta-
-feira de manhã). Existem 
algumas exceções, como 
o vidro, que é colocado em 
ecopontos espalhados pela 
cidade, e os medicamentos 
fora de prazo são entre-
gues nas farmácias, como 
aqui em Portugal. Produtos 
eletrónicos e resíduos peri-
gosos, como pilhas, óleo, ou 
produtos químicos, devem 
ser entregues diretamente 
em containerparks, cen-
tros de reciclagem onde 
as pessoas podem depo-
sitar os seus resíduos. Se se 
comprar um eletrodomés-
tico novo, a loja onde o ele-
trodoméstico foi adquirido 
tem de recolher aquele que 
se quer descartar. Em con-
trapartida, a mobília deve 
ser recolhida em casa, por 
marcação.

Outra questão colo-
cada durante a entrevista 

prendeu-se com a exis-
tência e distribuição dos 
espaços verdes na cidade. 
Ficou a saber-se que Lo-
vaina é uma cidade rica 
em parques e jardins que 
qualquer um pode visitar e, 
também, desfrutar de um 
pouco de ar puro. A utili-
zação de espaços verdes é 
muito valorizada pela popu-
lação, sendo todos os es-
paços verdes concorridos 
quando se avistam raios 
de sol (quer faça calor ou 
frio). A abundância de green 
spots chega a ser eston-
teante, com a existência de 
dezenas de parques muni-
cipais com rotas pedestres 
e ciclovias, estando vários 

deles concentrados nos 
vários polos da universi-
dade da cidade (KU Leuven), 
como é o caso do Kruidtuin 
(jardim botânico). Embora 
Guimarães seja uma cidade 
muito verde, não consegue 
competir com a variedade 
de parques que a cidade 
belga tem para oferecer.

Outra grande diferença 
entre as duas cidades é o 
hábito dos belgas usarem 
a bicicleta como meio de 
transporte no dia a dia. Em 
Lovaina praticamente toda 
a população tem uma bici-
cleta para se deslocar na ci-
dade, quer seja para a es-
cola ou para o trabalho, 
levar os filhos à escola, ir 

• Política Ambiental - Estudo comparativo

Comparando Guimarães e Lovaina

"(... ) pode afirmar-se que as duas cidades 
têm costumes e formas de proteger o meio 
ambiente muito diferentes e que devíamos 
tentar aprender a conservar melhor a 
“nossa casa”, que é o nosso país e, de 
forma mais abrangente, o planeta Terra, 
olhando para os exemplos mais positivos 
de outras cidades e de outros países (...)."
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às compras ou ir ao cinema, entre ou-
tros. Várias pessoas possuem até bi-
cicletas distintas com finalidades di-
ferentes, como para andar na cidade, 
para longas distâncias, ou para pra-
ticar desporto (exemplo: ciclismo). 
Como tal, é comum verem-se ciclovias 
e parqueamentos onde estacionar as 
bicicletas espalhados por toda a ci-
dade e país, até mesmo no campo. Em-
bora o número de ciclovias em Guima-
rães tenha vindo a aumentar, os por-
tugueses, no geral, utilizam a bicicleta 
mais como atividade de lazer. Efetiva-
mente, a bicicleta deveria ser conside-
rada um meio de transporte preferen-
cial e de maior recorrência.

Durante a entrevista, também se 
abordou o tópico dos veículos elétricos 
e, neste aspeto, as duas cidades não 
diferem muito. Em Lovaina, existe uma 
maior abundância de postos de car-

regamento do que na maioria das ci-
dades portuguesas, mas não há uma 
diferença significativa. Nessa cidade, 
está em andamento um projeto de ins-
talação de autocarros elétricos. No en-
tanto, é de salientar que Guimarães já 
possui um autocarro elétrico na sua 
rede de transportes públicos e prevê-
-se um aumento dessas unidades. 

Uma curiosidade final diz respeito 
ao combustível que alimenta os res-
tantes veículos (gasóleo ou gaso-
lina). Em Lovaina, o gasóleo e a gaso-
lina têm aproximadamente o mesmo 
preço, sendo o gasóleo, usualmente, 
ligeiramente mais caro do que a ga-
solina, ao passo que, em Guimarães e 
Portugal, o gasóleo é mais barato do 
que a gasolina.

Tendo em conta os aspetos ex-
postos, pode afirmar-se que as duas 
cidades têm costumes e formas de 

proteger o meio ambiente muito dife-
rentes e que devíamos tentar aprender 
a conservar melhor a “nossa casa”, 
que é o nosso país e, de forma mais 
abrangente, o planeta Terra, olhando 
para os exemplos mais positivos de 
outras cidades e de outros países e os 
seus métodos no cumprimento desse 
objetivo. Concluímos, igualmente, que 
se deve aprender a valorizar o que 
também se tem de bom, e contribuir, 
cada um de nós, para um país e um 
planeta do qual nos possamos orgu-
lhar cada vez mais. 

10º CT1

O México é uma república consti-
tucional federal, localizada na Amé-
rica do Norte. A sua capital e cidade 
mais populosa é a Cidade do México. O 
país é limitado a norte pelos Estados 
Unidos da América, a sul e a Oeste pelo 
Oceano Pacífico, a sudeste pela Guate-
mala, pelo Belize e pelo mar do Caribe 
e a Leste pelo Golfo do México. O clima 
do México é tropical na maior parte do 
país, árido tropical a Norte e de monta-
nhas no centro.

O México é um dos países mais popu-
losos do mundo, tendo cerca de 124 mi-
lhões de habitantes, segundo uma es-
timativa de 2017, com uma densidade 
populacional de aproximadamente 55 
habitantes por km². As línguas nacio-
nais do país são o espanhol e outras 67 
línguas indígenas, mas não existe um 
idioma oficialmente reconhecido.

A moeda oficial do México é o peso 
mexicano (MXN). O México é uma das 
maiores economias do mundo, uma 
potência regional e é considerado um 
país recentemente industrializado e 
uma potência emergente. Este país 
tem o 13.º maior PIB nominal e o 11.º 
maior PIB por paridade de poder de 
compra. A sua economia está forte-
mente ligada à dos seus parceiros do 
Tratado Norte-Americano de Livre Co-

mércio (NAFTA), especialmente aos Es-
tados Unidos da América. Para além da 
NAFTA, pertence a outras importantes 
organizações, tais como a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) e a OMC (Or-
ganização Mundial do Comércio). O Mé-
xico ocupa o 5.º lugar no mundo e o 1.º 
no continente americano, em número 
de Patrimónios Mundiais da UNESCO, 
com 31 lugares que receberam esse tí-
tulo. Em 2007, foi o 10.º país mais visi-
tado do mundo, com 21,4 milhões de tu-
ristas internacionais. Tem a 23.º maior 
receita de turismo do mundo e a maior 
da América Latina.

Margarida Costa, Jéssica Abreu,

Maria Inês Carvalho, Maria Luís Costa, 12º SE4

↘ Interculturalidade

A cultura mexicana
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→ 10º SE1, Clubes Comunitários

Da Promoção de Competências 
Psicológicas à Estratégia de Educação 
para a Cidadania na Escola

No ano letivo 2020/2021 a nossa es-
cola aderiu ao Projeto Clubes Comu-
nitários. Os Clubes Comunitários são 
clubes escolares que se destinam a 
desenvolver competências interpes-
soais visando o envolvimento com a 
comunidade e a exploração de inte-
resses e competências de carreira, 
em que os alunos e um(a) docente 
monitor(a) se inscrevem de forma vo-
luntária. São coordenados por um psi-
cólogo escolar, seguindo uma estra-
tégia de enriquecimento pessoal e 
focando-se em problemas reais da 
comunidade. 

O desenvolvimento da estratégia 
de cidadania seguiu a metodologia 
de trabalho dos Clubes Comunitários,  
na modalidade de Clubes Escolares, 
apoiados pela APsi-UMinho, e pela Fun-
dação Calouste Gulbenkian, através do 
Programa Academias Gulbenkian do 
Conhecimento. Os Clubes reúnem pe-
riodicamente, para definir uma preo-
cupação com a comunidade, analisar 
o que tem sido realizado e é neces-
sário realizar, estudar soluções sim-
ples de modo colaborativo, elaborar 
um plano de ação e implementá-lo, an-
gariando parceiros e apoios, autoa-
valiando-se no projeto, e partilhando 
e comunicando o que alcançaram e 
como à comunidade. 

A turma que abraçou o projeto foi 
o 10.º SE1. Na componente curricular 
de Cidadania e Desenvolvimento, os 
alunos da turma selecionaram o Des-
perdício Alimentar como tema a traba-
lhar. Foram constituídos cinco grupos 
de trabalho de 5 elementos: Os Jorna-
listas; Pensantes; Quintos; Re-Food e 
V.C.D.C. (Voluntários contra o Desper-
dício de Comida).

Os clubes comunitários foram coor-
denados pela Psicóloga Escolar Carla 
Sofia Rodrigues e tiveram como men-
tora a Docente Ana Isabel Dias, com 
o apoio da Psicóloga Rita Ferreira. Os 
trabalhos desenvolveram-se em ses-
sões semanais de 90 minutos, em 

grupo turma, tendo sido realizadas 14 
sessões. 

As fases da intervenção foram a 
identificação do problema ou neces-
sidade, a definição e execução de um 
plano de ação e a divulgação. A divul-
gação dos clubes ocorreu em 3 mo-
mentos distintos:

- Na Comemoração dos 130 anos 
da escola, na Mostra de Projetos dos 
Clubes Comunitários, no dia 11 de maio 
de 2021 foram apresentados os tra-
balhos realizados, no polivalente da 
escola, estando presente a turma 
3.º Profissional de Restauração.  A 
apresentação na Mostra está dispo-
nível em https://www.youtube.com/
watch?v=tyhOa8lod9Y

- Na II Exposição Virtual de Cidadania 
e Desenvolvimento, na página da Es-
cola Secundária Martins Sarmento

- Nas redes sociais da escola, nas 
páginas do facebook e instagram.

O desperdício alimentar foi traba-
lhado em vertentes diferentes pelos 
clubes visando: Aumentar o número 

de utilizadores da aplicação “Too 
Good to Go” pela comunidade educa-
tiva da ESMS; Divulgar cartazes para 
combater o desperdício; Analisar as 
conclusões de inquéritos e sensibi-
lizar para a diminuição do desper-
dício alimentar nos jovens; Aumentar 
o número de voluntários da re-food e 
chegar a mais pessoas necessitadas a 
ajuda prestada; Diminuir o desperdício 
alimentar nos restaurantes.

Os clubes finalizaram com a come-
moração do Dia dos Clubes Comu-
nitários, a 14 de junho de 2021, tendo 
sido realizada uma sessão de encer-
ramento online, via zoom, onde foram 
apresentados todos os Clubes, pelos 
alunos do 10º ano. O produto final 
comum a todos os clubes foram a rea-
lização de um vídeo de apresentação 
do trabalho desenvolvido e a elabo-
ração de um poster.

Clube Comunitário Quintos
Catarina Mesquita, José Araújo, Letícia 
Silva, Paulo Fernandes e Tiago Gomes

A turma que abraçou o projeto foi o 10.º SE1. Os alunos da turma 
selecionaram o Desperdício Alimentar como tema a trabalhar. Foram 
constituídos cinco grupos de trabalho de 5 elementos: Os Jornalistas; 
Pensantes; Quintos; Re-Food e Voluntários contra o Desperdício de Comida.

A apresentação está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tyhOa8lod9Y
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Acede ao nosso canal, 
subscreve-o e poderás assistir aos vídeos e conteúdos relacionados 

com a nossa escola!
youtube.com/user/ESMSARMENTO

A problemática trabalhada pelo clube 
Quintos foi o desperdício alimentar. O 
ponto de partida do clube foi o grau 
de consciência da população jovem 
sobre o desperdício alimentar. O plano 
de ação desenvolvido ajudou a per-
ceber o quanto o desperdício alimentar 
tem impacto sobre os jovens e quais as 
suas opiniões sobre este tema.

Clube Os Jornalistas
Daniel Pinto, Inês Correia, Margarida 
Cunha, Rodrigo Ribeiro e Rui Vieira

O desperdício é um dos principais pro-
blemas a nível económico, ambiental e 
social que se verifica nos dias de hoje. 
Cerca de 1/3 de todos os alimentos 
produzidos anualmente nível mundial 
são desperdiçados. A cada segundo 
são deitadas para o lixo 51 toneladas 
de comida. Neste sentido, o clube pre-
tendeu dar a conhecer a aplicação dina-
marquesa “Too Good To Go” e aumentar 
o número de utilizadores, como forma de 
combater o desperdício. Foi eleito como 
público-alvo a comunidade educativa da 
Escola Secundária Martins Sarmento.
 
Clube Pensantes
Ana Fernandes, Cristiano Guimarães, 
Flávia Machado, Gonçalo Fernandes e 
Tomás de Sá
Em Portugal, são anualmente desper-
diçados um milhão de alimentos, lan-
çados para o lixo. Em simultâneo, es-

tima-se que 360 mil pessoas passem 
fome. Todos podemos ajudar a com-
bater o desperdício alimentar através 
da mudança de comportamentos no 
dia-a-dia. Nas nossas casas deve co-
meçar esta mudança que também 
ajudará na luta contra a fome, na pre-
servação do ambiente e dos recursos 
naturais. O objetivo principal do clube 
foi sensibilizar a comunidade educa-
tiva para a diminuição do desperdício 
alimentar. A população-alvo foi a co-
munidade educativa da Escola Secun-
dária Martins Sarmento.

Clube VCDC
Inês Costa, José Fernandes, Leonor 
Silva, Paloma Pinto e Rodrigo Lopes

No âmbito da componente de Cida-
dania e Desenvolvimento, no domínio 
do Desenvolvimento Sustentável/Edu-
cação Ambiental, o clube comunitário 
VCDC (Voluntários Contra o Desperdício 
de Comida) realizou um trabalho com 
o objetivo de alertar a comunidade vi-
maranense sobre o desperdício ali-
mentar e sensibilizar os restaurantes 
da cidade sobre esta questão.
 
Clube Re-food
Carlos Henriques, Emília Lobo, Hugo 
Oliveira, Rui Dias e Tiago Mendes

O clube procurou aprofundar o co-
nhecimento sobre a Re-food e com-

preender que a atividade desenvol-
vida no âmbito desta associação é 
fundamental para ajudar a eliminar 
o desperdício alimentar e a fome nas 
áreas onde desenvolve a sua ativi-
dade. Em simultâneo, contribuiu para 
o fortalecimento de laços sociais lo-
cais e promover o movimento de vo-
luntariado. O principal objetivo do tra-
balho foi, desde o início, sensibilizar a 
comunidade escolar e despertar nos 
alunos da Martins Sarmento a vontade 
de participar como voluntários nesta 
associação. 

 O impacto do projeto Clubes Comu-
nitários foi avaliado pela aplicação de 
questionários aos alunos, encarre-
gados de educação e mentora, pela 
Associação de Psicologia da Universi-
dade do Minho, que partilhará os re-
sultados da intervenção com a escola. 
Os alunos participaram com empenho 
e excelência neste projeto, os obje-
tivos foram plenamente alcançados e 
felicitamos todos os envolvidos. Espe-
ramos que a comunidade educativa da 
nossa escola e a sociedade em geral 
mude os hábitos no que concerne ao 
desperdício alimentar.

Carla Rodrigues, Psicóloga Escolar 

e Prof.ª Ana Isabel Dias
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O projeto de Cidadania e Desenvolvi-
mento da turma 10º AV1, subordinado 
ao tema 1 livro, 1 árvore, 1 sorriso, e 
enquadrado nos domínios de Desen-
volvimento Sustentável, Educação 
Ambiental e Voluntariado, apresenta 
como principais objetivos:

Promover a educação para os va-
lores e cidadania;

Promover a reflexão sobre ambiente, 
sustentabilidade e solidariedade;

Aumentar o envolvimento e nível de 
participação dos alunos na vivência 
de uma cidadania ativa com impacto 
individual e comunitário;

Sensibilizar a comunidade escolar 
para as temáticas;

Despertar a criatividade e o espírito 
de iniciativa e a solidariedade.

Assim, em parceria com Clube do 
Voluntariado, a turma levou a cabo 
uma campanha de recolha de livros 
infanto-juvenis para doação a famílias 
carenciadas, campanha essa que de-
correu no mês de maio. 

Os alunos idealizaram a campanha 
de sensibilização da comunidade es-
colar para a doação de livros infanto-
-juvenis a famílias carenciadas (“Doe 
livros! O livro vai, a história fica”), ela-
boraram cartazes e pontos de recolha 
(“livrão”), fizeram a recolha e sepa-
ração dos livros por faixa etária e, por 
fim, no dia 12 de maio entregaram as 

dezenas de livros angariados à Lions 
Clube de Guimarães, parceira nesta 
iniciativa, a qual fará chegar os livros 
a famílias carenciadas.

A par desta iniciativa de solidarie-
dade e amiga do ambiente, a turma 
irá participar na atividade de reflores-
tação do bosque de Monchique, ativi-
dade essa que inclui uma caminhada, 
no dia 7 de junho, até ao local onde 
serão plantadas as árvores oferecidas 
pela Câmara Municipal de Guimarães.

10º AV1

↘ Voluntariado

10º AV1: 1 livro, 1 árvore, 1 sorriso
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As novas tecnologias e as redes so-
ciais proporcionam aos comporta-
mentos de bullying e aos bullies uma 
nova plataforma de ações, que podem 
ter consequências emocionais igual-
mente devastadoras.

O cyberbullying corresponde ao uso 
da tecnologia para assediar, ameaçar, 
ridiculizar, gozar, difamar ou vitimizar 
outra pessoa de forma repetida. Pode 
acontecer em qualquer local, a qual-
quer hora, constantemente. Não re-
quer força física, não implica um con-
tacto cara-a-cara nem está limitado a 
algumas testemunhas. Um cyberbullie 
pode atormentar alguém 24h por dia, 
garantindo que nenhum lugar (nem a 
casa) é seguro, humilhando alguém 
perante centenas de testemunhas e 
sem sequer revelar a sua verdadeira 
identidade.

A divulgação de imagens embara-
çosas, de mensagens ameaçadoras 
e a publicação de comentários calu-
niosos originam sentimentos nega-
tivos como a vergonha, o medo, o de-
sespero e a humilhação. As vítimas 
podem sentir-se encurraladas e sem 
saída da situação. Podem desenvolver 
problemas de Saúde Psicológica, 
como a ansiedade ou a depressão, 
tendo já sido reportados vários casos 
de suicídio.

É importante ter consciência de que, 
a partir do momento em que o adoles-
cente tem um telemóvel/ computador/
tablet está em risco. Nem sempre é 
fácil para os pais e professores sa-
berem quando e como devem intervir. 
A maior parte das crianças e dos ado-
lescentes utiliza a internet e as plata-
formas digitais de forma diferente da 
dos adultos, estão constantemente 
conectados e realizam interações du-
rante todo o dia.

Este trabalho procura alertar para os 
perigos da exposição do ‘eu’ no mundo 
online ao mesmo tempo que reflete, 
numa abordagem pouco comum, a 
visão dos alunos sobre estes pro-
blemas. O espetador deverá, para ter 
acesso à experiência completa, ins-
talar a aplicação Artivive (disponível 
nas lojas de aplicações) e apontar a 
câmara do telemóvel para o cartaz.

Prof. Jorge Faria

↘ 3º PM

O cyberbullying em realidade virtual aumentada
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 Um novo ano letivo iniciou e, com ele, um 
novo projeto que nos permitiu aumentar os 
nossos conhecimentos. O tema escolhido, 
depois de analisadas as diversas opções, re-
caiu sobre “A violência nas relações inter-
pessoais”, dado tratar-se de um tema atual 
e que se revela, também, um problema na 
nossa faixa etária.

Após a seleção, começamos a traçar o 
nosso caminho neste projeto. Iniciamos 
com o estudo dos Direitos Humanos, visua-
lizando um breve vídeo e analisando a De-
claração. Depois de alargados os nossos ho-
rizontes, procedemos à elaboração de car-
tazes alusivos aos Direitos Humanos, onde 
podem ser visíveis frases inspiradas na 
Carta dos Direitos Humanos, previamente 
analisada, e que se encontram expostos nos 
corredores da escola.

Seguidamente, prosseguimos o cami-
nho do nosso conhecimento com o visiona-
mento do filme “E depois matei-o”, pois está 
fortemente relacionado com o nosso tema, 
e foi um choque perceber o quão extrema 
pode ser esta realidade. No final, ao reali-
zarmos um debate, percebemos o quanto as 
opiniões da turma divergiam. Depois desta 
visualização, percebemos que restavam dú-
vidas quanto à penalização deste crime e, 
por isso, convidamos o professor e advo-
gado António Moura para nos elucidar so-
bre a vertente jurídica.

  Por último, a fase crucial do projeto, a 
aplicação do inquérito a 270 alunos do dé-
cimo primeiro ano, maioritariamente rapa-
rigas. Relativamente aos resultados deste 
inquérito, os mais preocupantes debruça-
ram-se sobre o facto de apenas 69,6% dos 
alunos considerarem as piadas agressivas 
um comportamento abusivo e, além disso, 
apenas 87,8% acharem os insultos algo ina-
dequado. No que diz respeito às vítimas ou 
ex-vítimas de violência, foram encontra-
das oito pessoas que a denunciaram, tendo 
a maioria delas idades compreendidas entre 
os 15 e os 17 anos. Os tipos de violência mais 
frequentes recaíram sobre ameaças, con-
trolo do vestuário e proibição da tomada de 
decisões, comportamentos esses que se re-
velaram mais comuns em casa e online. Os 
agressores mais recorrentes são membros 
da família e ex-namorados, maioritaria-
mente jovens e do sexo masculino. Os com-
portamentos abusivos são causados, princi-
palmente, por ciúmes e consumo de álcool 
ou outras substâncias. Um dado reconfor-

tante é o facto de apenas uma pessoa não 
ter terminado a relação abusiva, e aqueles 
que a terminaram fizeram-no recorrendo, 
na sua maioria, à ajuda de amigos e familia-
res. Apenas uma pessoa admitiu já ter sido 
um agressor com alguém com quem man-
tinha uma relação. Naquela que foi a per-
gunta “menos pessoal”, metade dos inquiri-
dos disse não conhecer uma linha de apoio 
à vítima, o que se revela preocupante e de-
sastroso e é, sem dúvida, necessário alertar 
a população para este facto.

Em suma, este projeto permitiu que nos 
tornássemos jovens mais cientes dos pro-
blemas que nos rodeiam, pois nada é tão 
real como quando os dados nos atingem.

11º CT6

A violência nas relações interpessoais
A aplicação do inquérito a 270 
alunos do décimo primeiro ano, 
maioritariamente raparigas, 
revelou que 69,6% considera 
as piadas agressivas um 
comportamento abusivo e, 
além disso, apenas 87,8% 
acham os insultos algo 
inadequado. No que diz 
respeito às vítimas ou ex-
vítimas de violência, foram 
encontradas oito pessoas que 
a denunciaram
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Na anterior edição do nosso “Pregão”, foi 
lançado o desafio à nossa comunidade para 
reabilitar um hábito perdido de andar de bi-
cicleta e ser capaz de fazê-lo no caminho 
para a escola. No passado, pela força das 
circunstâncias, estas viagens a pé e de bi-
cicleta foram, com certeza, repletas de ale-
grias e aventuras feitas pelos antigos alunos 
deste Liceu (pais e avós dos nossos alunos). 
Se dúvidas houver: - Perguntem-lhes, e tal-
vez tenham algumas surpresas agradáveis!

Esta inquietude para as questões da mo-
bilidade e o seu impacto nas pessoas, insti-
tuições e cidades conduzem-me à seguinte 
pergunta: - O que fazer para influenciar os 
nossos alunos a trocar o “suposto conforto” 
do transporte motorizado pelo ato de peda-
lar e caminhar para a escola?

A bicicleta e as “sapatilhas”, uso tradu-
zido hoje no código da estrada para Mo-
bilidade Suave, embora eu prefira Trans-
porte Ativo, seriam sem dúvida ferramen-
tas úteis e lúdicas para cumprir as deslo-
cações quotidianas para a escola. Opções 
de mobilidade acertadas quer no combate 
ao sedentarismo dos nossos jovens, quer 
na demanda da mobilidade sustentável, 
com benefícios diretos na saúde e no am-
biente. Neste sentido, é imperativo desper-
tar, na comunidade em geral e na educativa 
em particular, o desejo de mudar e agir, pois 
são evidentes as vantagens de andar a pé e 
de bicicleta como modo diário de desloca-
ção, pois todos reconhecem os efeitos ne-
fastos de uma opção de vida sedentária e o 
impacto ambiental das nossas preferências 
em termos de transporte.

- Então porque se vê tão pouca gente a 
chegar de bicicleta à escola e, consequente-
mente, se continua a assistir ao trânsito in-
fernal nas suas imediações, antes do toque 
de entrada e depois do de saída?

O clube "Escola com Pedalada", numa 
perspetiva de diagnóstico da bicicleta 
como meio de transporte (2020-21), sondou 
os alunos através de um questionário sobre 
a recetividade deste modo de deslocação 
ativa para a escola. A iniciativa designada 
“De Bicicleta para a Escola” contou com a 
preciosa adesão de 86 alunos que concede-
ram três minutos do seu valioso tempo para 
responder às seguintes questões:

- Consideras a bicicleta um meio de trans-
porte válido?

- Gostas de andar de bicicleta?

- Achas possível fazer o percurso para a 
escola de bicicleta? - Se não, qual o motivo?

Apesar de considerarem a bicicleta uma 
forma de deslocação válida (93%) e gosta-
rem de o fazer (79%), a maioria (74%) não 
perspetiva a sua efetivação por motivos 
de distância do percurso (extensão do tra-
jeto) e falta de condições/segurança (trân-
sito e falta de ciclovias). O consentimento 
dos pais e a falta de bicicleta também foram 
assinalados como fatores impeditivos para 
o ato de pedalar para a escola. Esta auscul-
tação permitiu constatar um desinteresse 
geral na temática da mobilidade e, em par-
ticular, nas deslocações para a escola em 
transporte ativo de bicicleta, apesar dos 
seus benefícios e impactos positivos. 

A sensação de insegurança provocada 
pelo trânsito rodoviário e a escassez de in-
fraestruturas (vias próprias para ciclistas e 
peões) ainda são percecionadas como obs-
táculos efetivos para esta mudança nas op-
ções de mobilidade dos alunos e também da 
comunidade em geral. São dois constrangi-
mentos difíceis de superar na escolha da bi-
cicleta para satisfazer as pequenas desloca-
ções diárias, sendo preocupações legítimas 
a considerar nesta tomada de decisão. En-
tão, que respostas pode a escola dar/ofere-

cer para se andar mais de bicicleta e para 
que os problemas do trânsito e da falta de 
percursos cicláveis possam ser superados?

Antes de mais, a nossa escola, através do 
seu clube “Escola com Pedalada”, oferece 
a possibilidade de pedalar todo o ano de 
forma segura e com qualidade (para mais 
informações contacta: ricardo.lopes@es-
msarmento.pt). De modo a contrariar esta 
tendência e relativizar o efeito do perigo 
versus medo, o clube propõe um conjunto 
de atividades através de rotas mais segu-
ras (safe routes) e com menos tráfego, o uso 
obrigatório de capacete e a recomendação 
de roupa bem visível (refletora). Também 
ensina e avisa da importância em sinalizar 
as manobras (mudanças de direção) e res-
peitar integralmente as regras de trânsito 
(condução responsável e defensiva). Neste 
ponto, assume particular relevância a con-
fiança e a determinação do aluno/ciclista 
e o domínio técnico da condução da bici-
cleta. Para o efeito, numa etapa inicial pre-
ferimos fazer as primeiras incursões na es-
cola ou em percursos mais curtos (de pro-
ximidade), sempre acompanhados por al-
guém mais experiente (Bike Angel) ou en-
tão cumprir os trajetos integrados em pe-
quenos grupos organizados.

O Clube 'Escola com Pedalada
Os princípios que orientam o clube “Es-

cola com Pedalada” e estas recomendações 
para o uso consciente e seguro da bicicleta, 
enquadram-se perfeitamente no Plano 
21|23 Escola+ do Ministério da Educação, 
na rúbrica Desporto Escolar Sobre Rodas, 
quando estabelece os seguintes objetivos:

- Potenciar os momentos de ensino-
-aprendizagem do «Saber andar de bici-
cleta», para desenvolver as capacidades 
motoras (por exemplo o equilíbrio e a coor-
denação) e a literacia motora.

- Ensinar os alunos na utilização respon-
sável do uso da bicicleta em contexto es-
colar, desportivo, recreativo e quotidiano, 
em simultâneo com a segurança e cidada-
nia rodoviária, numa articulação com a Es-
tratégia Nacional de Segurança Rodoviária 
2021-2030.

- Aumentar o número de portugueses 
que, a longo prazo, incorporam a bicicleta 
como meio preferencial de transporte, pro-
movendo estilos de vida saudáveis (ativos e 
sustentáveis).

↘ Mobilidade Sustentável

Andar de bicicleta: porque não?
O uso da bicicleta e das 
“sapatilhas”, traduzido 
hoje no código da estrada 
para Mobilidade Suave 
(...), seriam sem dúvida 
ferramentas úteis e 
lúdicas para cumprir as 
deslocações quotidianas 
para a escola. Opções 
de mobilidade acertadas 
quer no combate ao 
sedentarismo dos nossos 
jovens, quer na demanda 
da mobilidade sustentável, 
com benefícios 
diretos na saúde e 
no ambiente.
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Estes pressupostos ganham especial re-
levância e pertinência, quer como fomento 
da prática desportiva, quer enquanto estra-
tégia de promoção do sucesso educativo e 
de estilos de vida saudáveis e, ainda, como 
meio para desenvolver as áreas de compe-
tências, atitudes e valores previstos no Per-
fil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obri-
gatória. O projeto “Escola com Pedalada” re-
flete precisamente os propósitos enuncia-
dos no Programa Estratégico do Desporto 
Escolar 2021 -2025 e cria condições, através 
do “Andar de Bicicleta”, para o alargamento 
gradual da oferta de atividades físicas e 

desportivas, de caráter regular e ocasional, 
a todos os alunos, alinhadas com o Projeto 
Educativo da Escola, permitindo o desen-
volvimento desportivo dos alunos, contri-
buindo, ainda, para a sua saúde e bem-es-
tar, para o sucesso académico e para a sua 
relação com a comunidade.

A escola não conseguirá ajudar estes jo-
vens estudantes vulneráveis a adquirir 
competências em matéria de estilos de vida 
saudáveis e segurança rodoviária, se não 
lhes incutirmos também rotinas e hábitos 
de mobilidade mais sustentáveis e de quali-
dade através da bicicleta. Reconhecer, para 

os nossos alunos, a importância e o direito 
de pedalar em segurança como compo-
nente integrante de uma cidadania respon-
sável, é entender a escola enquanto institui-
ção saudável, feliz e socialmente inclusiva.

De nada serve pedalar para a escola se es-
tas pedaladas não nos levarem ali por in-
teiro. Se acreditamos que é importante 
fazê-lo e que há bons motivos para tomar 
esta ativa e sensata decisão, só então pe-
dalaremos juntos a caminho de uma escola 
com pedalada e talvez menos desigual! 

Prof. Ricardo Lopes, Coordenador 

do Projeto Escola com Pedalada
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Esta curta metragem de Maurício Bar-
tok, intitulada “Perfeito”, prima pela 
simplicidade da forma e profundidade 
do conteúdo.

Com efeito, o minifilme começa com 
um fundo branco, onde surgem blocos 
de madeira de altura desigual, ergui-
dos e juntos, constituindo um bloco ir-
regular. Um boneco articulado surge no 
topo do bloco à procura de algo. Escolhe 
então um pilar no meio de tantos, pu-
xando-o para cima com grande esforço, 
e, munido de martelo e ponteiro, começa 
a esculpi-lo com empenho e vigor. É en-
tão que surge a escultura de uma mu-
lher. O boneco, rendido à beleza da sua 
própria criação, abraça a escultura com 
toda a emoção e sentimento, como se de 
uma mulher verdadeira se tratasse. Po-
rém, para ele, o rosto não está suficien-
temente esculpido, como se não conse-
guisse ler-lhe a expressão, pelo que volta 
ao trabalho fervorosamente. A cada 
golpe, os demais pilares desprendem-
-se uns dos outros e vão caindo, pouco a 
pouco, até deixar o boneco apenas equi-
librado abraçado com força à mulher di-
vina, encostando a cabeça num nicho 
esculpido a preceito no colo junto ao 
rosto dela, num gesto de afeto e senti-
mento evidentes.

A primeira ideia que me vem a cabeça é 
a de um artista/criador que criou um ser 
cuja beleza o fez apaixonar-se – a Mu-
lher. Embora a religião diga que a Mulher 
é obra de Deus, na curta, para mim, o bo-
neco simboliza antes o Homem. A prin-
cípio, sem objetivo, mostra-se pronto a 
trabalhar para dignificar a sua condição. 
Porém, quando percebe que foi capaz de 
esculpir uma figura digna da sua admi-
ração e que desperta nele emoções e sen-
timentos, trabalha com afinco na tenta-
tiva de aperfeiçoar a sua obra. É no rosto 
que ele se demora, porque é ele que lhe 
há de devolver uma expressão, seja ela 
qual for.

Fazendo uma alusão à obra “Memo-
rial do Convento”, são várias as interpre-
tações que podemos fazer. Por um lado, 
o boneco de madeira poderia ser muito 
bem o próprio José Saramago, ao criar 
Blimunda - primeiro, como uma simples 
personagem, mas depois, conferindo-
-lhe toda a feminilidade, todo o encanto, 
toda a beleza, toda a magia de que a Mu-
lher é capaz. Sublinho que a obra “Me-
morial do Convento” é também um hino 
à criação divina da Mulher, louvada por 
um narrador subjetivo que imortalizou a 
frase “Deus, quando quer, não precisa de 
homens, embora não possa dispensar-se 
de mulheres.”. Por outro, também pode-
remos ver Baltasar Sete Sóis no boneco 
de madeira do filme. Baltasar chega a 
Portugal, inválido, porém no auge da ju-
ventude e cheio de força e de vontade 
para trabalhar, sem saber muito bem 
que rumo dar à sua vida. Decide ir para 
Lisboa e é lá que conhece Blimunda que 
se tornará a companheira de todas as ho-
ras, o sentido e razão do seu viver. À se-
melhança do boneco articulado, cuja in-
tenção inicial é apenas o trabalho, ao ver 

que esculpiu uma mulher de uma beleza 
divina, pela qual se apaixona, dedica-lhe 
toda a força do seu trabalho e do seu vi-
ver. A ideia de que o boneco de madeira 
se fascina e fica obcecado pelo rosto da 
sua criação é, para mim, alusiva à ideia 
de que os olhos de Blimunda têm pode-
res e que é através do olhar que nasce o 
amor. A esse propósito, a frase “não fa-
lou Blimunda, não lhe falou Baltasar, 
apenas se olharam, olharem-se era a 
casa de ambos.” é ilustrativa de uma 
cumplicidade que nasce no olhar e que 
convida ao abraço/enlace das almas. Por 
último, uma palavra ainda acerca de um 
outro plano de açao - a construção da 
passarola pelo Padre Bartolomeu – por 
que não seria ele o boneco que se agarra 
desesperadamente à sua invenção/cria-
ção, quando tudo ao redor se desmorona 
(à medida que o rosto ganha forma, os 
pilares vão caindo um a um), deixando-
-o mais ou menos só com a sua loucura?

Em suma, e à luz deste romance tão 
plurissignificativo, constatamos que são 
múltiplas as interpretações possíveis.

Vasco Vaz, 12º CT8

As similitudes entre a curta-
metragem, “Perfeito” de 
Maurício Bartok, e “Memorial do 
Convento” de José Saramago

Curta metragem em: https://www.youtube.com/watch?v=ImowkpTfAw4&t=1s 

Esta curta metragem de Maurício Bartok, intitulada “Perfeito”, pode ser visualizada em 
https://youtu.be/ImowkpTfAw4
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Perguntas de um operário letrado 

Quem construiu Tebas, a das sete portas?
Nos livros vem o nome dos reis.
Mas foram os reis que transportaram as pe-
dras?
Babilônia, tantas vezes destruída,
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que 
casas
Da Lima Dourada moravam seus obreiros?
No dia em que ficou pronta a Muralha da 
China para onde
Foram os seus pedreiros? A grande Roma
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os er-
gueu? Sobre quem
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bi-
zâncio
Só tinha palácios
Para os seus habitantes? Até a legendária 
Atlântida
Na noite em que o mar a engoliu
Viu afogados gritar seus escravos.
O jovem Alexandre conquistou as Índias.
Sozinho?
César venceu os gauleses.
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu ser-
viço?
Quando a sua armada se afundou, Filipe de 
Espanha
Chorou. E ninguém mais?
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos.
Quem mais a ganhou?
Em cada página uma vitória.
Quem cozinhava os festins?
Em cada década um grande homem.
Quem pagava as despesas?
Tantas histórias
Quantas perguntas

Bertold Brecht

Existem várias similitudes entre as 
questões levantadas por Bertolt Brecht 
no seu poema e a ideia defendida por Sa-
ramago em “Memorial do Convento”, no 
que diz respeito à mensagem de que o 
obreiro comum, anónimo, é desvalori-
zado face às figuras reconhecidas pela 
História.

Na verdade, como podemos obser-
var pelos vários exemplos apresentados 
no poema de Bertolt Brecht, todas as vi-
tórias e os avanços da Humanidade ao 
longo da sua existência foram registra-
das em nome de um general , ou de um 
rei, um filósofo ou um imperador, mas 
nunca no nome do povo sofredor , daque-
les que pagavam os impostos, “Quem pa-
gava as despesas?”, daqueles que cons-
tituíam o exército, “O jovem Alexandre, 
conquistou as Índias/ Sozinho?”, daque-
les que estavam dispostos a morrer pela 
pátria ou daqueles que foram subjuga-
dos aos caprichos dos homens podero-
sos através da escravatura, “Nos livros 
vem os nomes dos reis, / Mas foram os 
reis que transportaram as pedras?”.

Ora, lendo estas palavras, constata-
mos que o Rei D João V não foi diferente 
de todos estes, não obstante ter erguido 
monumentos e expandido as minas de 
ouro no Brasil, como nos ditou a Histó-
ria, mas, na verdade, percebemos que 
foi só mais um déspota que usou o povo 

para satisfazer os seus caprichos, escra-
vizando a população em nome de uma 
promessa pessoal, pondo milhares de 
súbditos em risco de perder a vida ou se-
rem estropiados, tudo por obra e graça 
da sua vaidade e megalomania.

Portanto, como podemos ver, há uma 
clara simetria entre a mensagem do 
poema de Bertolt Brecht e os aconteci-
mentos do reinado do Rei Magnânimo, 
tanto um como outro mostram o lado es-
quecido da História, os que a construí-
ram. Os obreiros do Convento de Mafra 
foram esquecidos pela História como os 
pedreiros da muralha da China, o povo 
desfavorecido que pagava os impostos 
que sustentava a construção de monu-
mentos opulentos foi ignorado e despre-
zado por aqueles que ostentavam as fes-
tas e a sua megalomania de monarca eu-
ropeu ao longo da História, muitos per-
deram duplamente a vida, fruto das con-
dições deploráveis de trabalho, e consi-
derados insignificantes aos olhos dos li-
vros de História, como os escravos que 
ergueram a Babilónia.

Em suma, o que a História nos mostra 
é que ela guarda na memória aqueles que 
ditaram as conquistas, mas não aqueles 
que as construíram.

Manuel Guimarães, 12º SE2

Descortinando ideias comuns entre o poema de Bertolt 
Brecht, intitulado “Perguntas de um operário Letrado” e 
o romance “Memorial do Convento” de José Saramago
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Quando os alunos de artes iniciam o 
seu percurso, o primeiro pressuposto ou 
preconceito que revelam é a ideia de que 
desenhar se relaciona principalmente 
com as mãos. O certo é que, quando um 
artista nos apresenta o seu trabalho, de-
senho, pintura, escultura, imagem, en-
tre outros, só vemos o que foi feito, ou 
seja, o resultado final. Raramente te-
mos consciência do que ficou de fora. 
Um bom artista é um editor e um faze-
dor. Desenhar diz respeito ao ver, não só 
às mãos. Um bom desenho começa no 
olhar atento.

É neste ponto que surge o tema dos 
painéis que, no final do ano letivo de 
2021, foram colocados no grande audi-
tório para completar o conjunto que já lá 
estava instalado desde 2018 e que apre-
senta exatamente o mesmo tema: o ske-
tchbook ou diário gráfico, como queiram 
chamar-lhe.

O que é exatamente um diário grá-
fico? Uma superfície de desenho portá-
til, uma coleção de rabiscos, às vezes ga-
tafunhos sem muito sentido com algu-
mas notas escritas. E mais alguns usos 
que não ocorrem agora. Nas mãos de al-
guém ousado, um diário gráfico é um re-
creio onde não há uma maneira errada 
de jogar, um lugar divertido e alegre. Os 
melhores diários gráficos não são me-
ramente arquivos de desenhos, são re-
cipientes portáteis de improvisação vi-
sual. Para os que estão dispostos a uti-
lizá-lo, este simples caderno pode tor-
nar-se uma bússola para ideias espontâ-
neas e arriscadas. Pode desbloquear no-
vas ideias através de uma noção muito 
simples: ao desenhar, podemos encon-
trar a nossa voz visual.

Ninguém espera que um diário gráfico 
se transforme numa exibição brilhante 
apenas dos melhores desenhos, senão 
estaríamos a falar de um portfólio. Dese-
nhos ingénuos, meio incoerentes, apate-
tados que se fazem nessas páginas lem-
bram-nos que o nosso trabalho depende 
da experimentação.

O diário gráfico é um brilhante equi-
pamento de recreio, o aluno de artes é o 

miúdo que não sabe jogar da maneira er-
rada. E, se este miúdo tratar o diário grá-
fico como um recreio, depressa o trans-
formará num mapa do tesouro.

Os dois conjuntos de painéis de que fa-
lamos mostram parte do recreio, apre-
sentam uma junção, uma composição 
montada a partir de ideias, umas mais 
arriscadas do que outras, um pouco 

do mapa do tesouro. A cantora da Ma-
ria Inês sentada na ponta do telhado da 
casa maravilha toca guitarra junto da ár-
vore rosa que apareceu noutra página, os 
cogumelos - flores da Nádia e o sol azul 
ou a lua da Mafalda; o skater do David 
que, num gesto arriscado, quase passa 
pela menina rabugenta do José João. De 
quem são os girassóis? Já não sabemos 
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muito bem, mas também é irrelevante, o 
que interessa é que cada um contribuiu, 
a partir dos tais desenhos feitos sem in-
tenção no diário gráfico, um pouco para 
que cada um dos conjuntos aparecesse. 
Cada um utilizou o equipamento de re-
creio, sem se importar em jogar da ma-
neira certa ou errada.

Foram necessários sete meses, alguns 
complicados, para que o trabalho fin-
dasse. Se considerarmos que se trata de 
um trabalho de grande dimensão e que 
cada um deu um pouco do seu tempo, é 
fácil constatar que não é uma espera de-
masiado grande. Um bom compromisso 
da Maria Inês, da Alice, da Francisca, do 
José João, da Matita, da Sofia, da Bea-
triz, da Ana Beatriz, da Inês Cristina, da 
Mafalda, da Abigaíl, o João ficou mais a 
assistir e a conversar, o grupo de pinto-
res/autores que se foi revezando, a prin-
cípio com algum receio, depois com con-
fiança, a mostrar o resultado de expe-
riências, aprendizagens e competências 
diversas. 

Deixaram-nos uma espécie de teste-
munho do tempo em que estiveram na 
nossa escola e da forma como os acom-
panhamos na construção do seu cami-
nho. Para terminar, ocorre-me citar Al-
mada Negreiros a propósito do Desenho:

“(…)
O desenho não é, como pode julgar-se, 

simplesmente um conjunto de linhas ou 
traços, um gráfico representando qualquer 
coisa existente.

(...)
O desenho é o nosso entendimento a fixar 

o instante.
(…)
Perguntaram a alguém porque dese-

nhava e este respondeu: para fixar a aten-
ção.

Um livro do século XVIII sobre o desenho 
começa com estas palavras: «o desenho é a 
única maneira de fixar a atenção».

E a verdade é que não sendo todos de-
senhadores, todos temos desenhado, 
Porquê?”

Profª. Raquel Silva
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Sugestões web (Prof. José Faria)

H 1 Porção de coisas da mesma espécie estendidas 
uniformemente sobre uma superfície; cortar 
ligeiramente (o cabelo).

2 Apoiam; haste metálica utilizada na limpeza das 
espingardas e para extrair cartuchos do seu 
interior.

3 Cabo delgado com que se inicia o levantamento 
das redes ou dos aparelhos de pesca; 
pássaros.

4 Rádio (s.q.); criatura; gracejava; pedra de 
amolar.

5 Íntimo; nome feminino; contração de 
preposição a e artigo definido o (pl.).

6 Casa miserável; via ladeada de árvores; grude.

7 Ermida fora do povoado; estabelecimentos 
comerciais.

8 Passar de um lugar a outro; progredia.

9 Comoção; separar, pela água, as impurezas de 
um minério.

10 Corte; casal; grupo de pessoas que fazem parte 
daquela que é considerada a camada mais 
baixa da sociedade.

11 Naquele lugar; construir; vagueavam.

12 “Região Autónoma”; oceano; fluxo radiante 
capaz de estimular a retina para produzir a 
sensação visual; madrasta.

13 Linha delimitante; gostar muito.

14 Aperfeiçoar; pouco quente.

15 Pedaço de fruta ou outro alimento cortado em 
forma circular; sobrecarregar com tributos.

V 1 Cria da cabra enquanto jovem; apaziguar uma 
briga.

2 Antiga coligação política; motivo de afeição; 
esférico; poeira.

3 Doçura; vazia; juntei; unidade de irradiação 
absorvida, de símbolo rd, que corresponde à 
absorção de 0,01 joules por quilograma.

4 Aragens; “Anno Domini”; nota musical; fluxo e 
refluxo dos acontecimentos sociais.

5 Tencionam; escudeiro; despenhadeiro.

6 Pousar no mar o hidroavião; estacionara.

7 Nome masculino; antónimo de guerra.

8 Desarranjo ocorrido num veículo, num aparelho 
ou num maquinismo; narração pormenorizada.

9 Variedade de pêssego do fim do verão, que 
é também nome de uma cidade italiana; 
brancura; parte do estômago dos ruminantes,

11 Fúria; pouco densa; andamento orquestral ou 
peça instrumental de expressão cantabile.

10 Superfície; aqui; fisionomia; interjeição 
imitativa do som produzido por pancada, golpe 
ou movimento brusco.

11 Rente; contração de preposição a e artigo 
definido o (pl.); caminha; ridicularizar.

12 Ástato (s.q.); motor; levantam; concede.

13 Reprovação em exame (pl.); finalizar.
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https://www.seventh.tv
O Seventh Movement é uma 
produtora americana premiada 
com um Emmy que entrevista 
os maiores atletas do nosso 
tempo. A sua página 
de internet foi 
premiada pelo 
Awwwards, 
um organismo 
americano que 
reconhece os 
melhores projetos de 
design, criatividade e 
inovação na internet. 

Calendário Escolar: 

2021

2022

1.º período:
Entre 14 e 17 de setembro 2021 a 

17 de dezembro de 2021
2.º período:

3 de janeiro de 2022 a 5 de abril 
de 2022

3.º período: 
19 de abril de 2022 a 7 de junho 

de 2022 

Interrupções das atividades 
educativas e letivas

1.ª: 
20 de dezembro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2021
2. ª: 

28 de fevereiro de 2022 a 2 de 
março de 2022

3.ª: 
6 de abril de 2022 a 18 de abril 

de 2022

Calendário de exames 
finais nacionais do ensino 

secundário

1.ª Fase:
17 de junho a 06 de julho

2.ª Fase: 
21 de julho a 27 de julho

Afixação de pautas
19 de julho (1ª fase) e 5 de agosto 

(2ª fase)

Afixação dos resultados dos 
processos de reapreciação
12 de agosto (1ª fase) e 29 de 

agosto (2ª fase)
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