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Vivemos tempos inéditos, de tal forma es-
tranhos para os nossos padrões de vida, que 
exigem de cada um de nós comportamen-
tos que não imaginávamos há pouco mais de 
um ano. A pandemia entrou nas nossas vidas, 
obrigando-nos a uma adaptação, que não se 
enquadrava nos nossos quadros mentais, so-
ciais ou organizativos.

O “Liceu”, tal como qualquer instituição 
educativa, foi forçada a mudanças internas, 
que tornaram necessário repensar as suas 
práticas organizativas e pedagógicas. Assen-
te durante décadas no espaço físico da sala 
de aula, na interacção presencial nos dife-
rentes espaços escolares, a escola migrou 
para o ensino à distância, mediada por tec-
nologia e plataformas de aprendizagem. Os 
eventos presenciais são adiados ou transfor-
mados em videoconferências, o ensino expe-
rimental e as visitas de estudo têm de ser 
reinventadas.

Apesar de todas estas mudanças, a Escola 
Secundária Martins Sarmento continua viva, 
mantendo as ligações educativas e afectivas 
no espaço virtual. Reinventou-se uma esco-
la que se mantém dinâmica e interage na 
rede, desempenhando a sua função educa-
tiva. Promove as aprendizagens da sua co-
munidade de estudantes, não esquecendo a 
formação de cidadãos esclarecidos e inter-
venientes.

Esta nova edição de O Pregão reflete a ca-
pacidade de se reinventar, adaptando-se às 
novas condições. Apresentam o labor de pro-
fessores e estudantes nas novas condições 
determinadas pelo distanciamento social e 
pelo confinamento. As atividades continuam, 
o empenho dos alunos e as aprendizagens 
mantém-se, sempre com a mesma dedicação.

Os próximos tempos continuarão muito in-
certos. Apresentam-se muitas teorias sobre o 
futuro, na educação, no trabalho e nos com-
portamentos sociais. Escreve-se muito so-
bre a necessidade de ser resiliente e a Esco-
la Secundária Martins Sarmento é, sem dúvi-
da, uma instituição resiliente. Criada há 130 
anos, passou por muitas mudanças políti-
cas, educativas e sociais, procurando sempre 
cumprir os seus grandes objetivos: educar os 
jovens e formar cidadãos.

Prof. João Abreu
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reportagem do evento na Liceu TV: https://youtu.be/z841AC5iPc4: https://youtu.be/z841AC5iPc4
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Mas não deixaram de ser festejadas, ainda que de acordo 
com as orientações emanadas pela DGS associadas à pan-
demia por COVID-19.

O tradicional desfile do Pinheiro, na noite de 29 de no-
vembro, foi substituído por um toque simbólico nas jane-
las e varandas dos vimaranenses, pelas 23 horas, propor-
cionando, mesmo assim, um convívio alternativo, mas épi-
co – foi o que senti!

As Posses, a 4 de dezembro, foram dadas pelo Dízimo de 
Urgeses, pela Escola Secundária Martins Sarmento (ESMS) 
e mais algumas entidades, como manda a tradição. No en-
tanto sem a tradicional banda nem o acompanhamento de 
populares em onda crescente. O texto da nossa escola foi 
redigido uma vez mais por Paulo César Gonçalves que nun-
ca deixou de colaborar connosco – um agradecimento mui-
to especial – prestando homenagem ao nosso José Maria 
Magalhães. Neste número, os bens recolhidos serviriam 
para o magusto, um banquete aberto a todos; todavia, fo-
ram substituídos por víveres não perecíveis e foram entre-
gues a entidades que procederam à sua distribuição por 
famílias carenciadas da nossa cidade.

O Pregão, a 5 de dezembro, foi proferido no claustro da 
Câmara Municipal de Guimarães e transmitido em direto 
através das redes sociais. Foi também pregoado no inte-
rior da Escola Secundária Martins Sarmento acompanha-
do por um reduzido número de pessoas, onde se incluíam 
uma dezena de caixas e bombos para o necessário toque. 
A biblioteca da ESMS realizou uma exposição de Pregões 
de anos anteriores até 9 de dezembro.

As Maçãzinhas, a 6 de dezembro, não foram na tarde 
deste dia, nem ocorreu o tradicional desfile. Foi simboli-
camente substituído por uma representação com os mem-
bros da Comissão de Festas a entregar as maçãs a alunas 
nas varandas da fachada principal da ESMS. No meu en-
tender, foi um momento extraordinário e muito belo.

Uma palavra de apreço a todos os que permitiram à 
ESMS ter colaborado, com todo o prazer e alegria, na rea-
lização destes números das Festas mais originais e fabulo-
sas que conheço. Um bem-haja à AAELG, ACFN e à Comis-
são de Festas 2020.

Prof. Filipe Freitas, Coordenador do Projeto Nicolinas

As Festas Nicolinas de 2020 
foram diferentes!
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O tradicional desfile das Maçãzinhas foi 
simbolicamente substituído por uma 
representação com os membros da Comissão 
de Festas a entregar as maçãs a alunas nas 
varandas da fachada principal da ESMS.

O Pregão, a 5 de dezembro, foi pregoado no interior da Escola 
Secundária Martins Sarmento acompanhado por um reduzido 
número de pessoas, onde se incluíam uma dezena de caixas e 
bombos para o necessário toque. 
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Desde 2018, que a palavra flexibilidade 
faz parte do ambiente escolar. As práticas 
pedagógicas têm vindo a ser moldadas à 
luz deste conceito e o recurso a metodo-
logias ativas tem ganhado adeptos entre 
alunos e professores. A organização dos 
espaços escolares é pensada para permi-
tir que as atividades letivas se desenro-
lem numa lógica de articulação curricu-
lar onde os alunos produzem conheci-
mento, onde são preparados para apren-
der a aprender e a tornar-se empreende-
dores, onde aprendem a estar preparados 
para ajudar e a ter espírito crítico. 

E a vida da escola também é caracteri-
zada pela convivência. A companhia de 
alunos, professores, pais, pessoal não 
docente, faz da escola um lugar de inte-
racções sociais indispensáveis a um cres-
cimento saudável e harmonioso. Ao lon-
go dos anos, a ESMS tem procurado criar 
oportunidades para que a convivên-
cia entre todos os que a frequentam seja 
uma prática saudável. Todos os projetos 
que desenvolvemos com os nossos alu-
nos, todas as atividades que realizamos, 
são pensados para despertar neles senti-
do crítico, sentimentos de preocupação 
com o mundo que os rodeia e com as fra-
gilidades dos seres humanos mais desfa-
vorecidos. Sobretudo, ajudá-los a aderir a 
causas pelas quais vale a pena lutar.

Mas este ano letivo as aulas iniciaram-
-se de uma forma atípica. Foram mui-
tos os que chegaram de novo e muitos 
os que se reencontraram, sem abraços 
de reencontro. Esta nova forma de es-
tar na escola cria desconforto e exige, de 
todos, uma enorme aceitação da inse-
gurança que sentimos no olhar daque-
les que chegam pela primeira vez. A es-
cola transforma-se num espaço enorme 
em que o sentido de pertença fica difícil 
de construir.

Queremos acreditar que vamos conse-
guir responder com sabedoria às adver-
sidades que este novo ano nos está a co-
locar. Enquanto profissionais de ensi-

no, vamos ser capazes de mostrar uma 
grande flexibilidade comportamental 
para estar ao lado dos alunos à procu-
ra de caminhos novos, para abrir espa-
ços largos para superar as dificuldades 
que possam surgir. Acima de tudo, va-
mos estar altamente focados no grupo, 
como se cada um dos nossos alunos fos-
se o mais importante. 

A ESMS é Força e Desafio na cons-
trução do conhecimento
O acolhimento que fizemos aos nossos 
alunos procurou ser o mais personaliza-
do possível. A máscara não nos permite 
ver as suas expressões, que nós acredita-
mos serem de contentamento. A opção 
pela Martins Sarmento faz deles jovens 
comprometidos que acreditam no valor 
do trabalho e da responsabilidade cole-
tiva pela construção do conhecimento. 
Também queremos acreditar que o aco-
lhimento aos seus pais e encarregados de 
educação foi o melhor que pudemos fa-
zer. Com eles queremos fazer esta cami-
nhada e abrir espaços largos para supe-
rar dificuldades. Temos de ser parceiros 
no percurso escolar dos seus filhos. 

Neste momento, só nos falta o movi-
mento e a sonoridade do convívio a que 
nos acostumamos. Os espaços estão va-
zios de pessoas e o trabalho passou a ser 
mais individual. Tudo parece acontecer 
em contraciclo. Desejávamos trabalhar 
de forma coletiva, trabalhar em proje-
to! A Estratégia de Educação para a Ci-
dadania da Escola, que a ESMS tem vin-
do a pôr em prática, vai ao encontro des-
se desejo. 

Uma vez mais, os alunos são desafia-
dos a pensar em projetos que os possam 
ajudar a preparar-se para enfrentar os 
desafios do mundo global em que se in-
serem. Somos uma escola que continua 
a acreditar que devemos promover uma 
sociedade inclusiva, plural, ética, dig-
na e socialmente responsável para com 
os seus. Para com o bem comum. A ex-

celência que procuramos, deve ser téc-
nica e científica, mas também humana. 
Recordando o pedagogo brasileiro Pau-
lo Freire: “a educação não transforma o 
mundo. A educação muda as pessoas e 
as pessoas transformam o mundo”.

Os professores da ESMS vão continuar 
a trabalhar com os jovens, a escutá-los 
e a caminhar com eles na assunção de 
compromissos. Vai ser fundamental a 
flexibilidade e a articulação curricular 
nas atividades pedagógicas, mas, aci-
ma de tudo, muita flexibilidade com-
portamental para, em conjunto, vencer-
mos os diferentes (e imprevisíveis) de-
safios que irão surgir ao longo deste atí-
pico ano escolar.

Flexibilidade comportamental em 
tempo de pandemia

Ana Maria Silva, Diretora ESMS, 
In Correio do Minho, 01 de outubro de 2020

acompanha a 
página da esms 
no facebook

Enquanto profissionais de 
ensino, vamos ser capazes 
de mostrar uma grande 
flexibilidade comportamental 
para estar ao lado dos alunos 
à procura de caminhos novos, 
para abrir espaços largos 
para superar as dificuldades 
que possam surgir. Acima de 
tudo, vamos estar altamente 
focados no grupo, como se 
cada um dos nossos alunos 
fosse o mais importante. 
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De alunos para alunos no Conselho 
EcoEscola da ESMS 

Rebuscando nas minhas memórias, 
relembrei uns cartoons de Luís Afonso 
publicados na revista Pública, em 2007, 
sobre o estado do nosso planeta. O pla-
neta Terra ia passando de pais para fi-
lhos em tal estado que fazia dele um pla-
neta a precisar de ser reparado. Os seus 
habitantes tinham-no deixado num es-
tado caótico.

Volvidos 13 anos, o estado do nosso pla-
neta continua a ser uma preocupação. 
Impõe-se a pergunta: o que podemos fa-
zer para proteger a casa comum e comba-
ter as alterações climáticas?

Os líderes mundiais e os povos acorda-
ram a Agenda 2030 com 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável onde se 
apresenta uma visão comum para a hu-
manidade e “uma lista das coisas a fazer 
em nome dos povos e do planeta”.

Um dos objetivos alerta-nos para a ne-
cessidade de adotar medidas urgentes 
para combater as alterações climáticas e 
os seus impactos. A Educação desempe-
nha um papel fundamental na tomada de 
consciência e no alerta precoce sobre esta 
temática. 

A Estratégia de Educação para a Cida-
dania na Escola
A Estratégia Nacional de Educação para 
a Cidadania abre a possibilidade de refle-
xão e de cruzamento de saberes de dife-
rentes disciplinas e a Estratégia de Edu-
cação para a Cidadania da Martins Sar-
mento, pelo terceiro ano consecutivo, 
permite aos seus alunos do 10º ano de-
bruçarem-se sobre os domínios do de-
senvolvimento sustentável e da educação 
ambiental. 

As dezanove turmas do 10º ano refle-
tem e desenvolvem projetos que apoiam 
a implementação da estratégia dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Os objetivos para transformar o mundo 
têm de ser os mesmos para a escola e para 
quantos a frequentam. De forma sistemá-
tica, os alunos refletem e implementam 
medidas que gradualmente ajudam a to-
mar consciência que o esforço de mudan-
ça tem de ser de todos. 

A Martins Sarmento é uma EcoEscola e 
é detentora do nível avançado do Selo de 
Escola Saudável. Acreditamos que traba-
lhamos para desenvolver nos alunos a ca-
pacidade de se posicionarem de forma crí-
tica em relação a assuntos ambientais. A 
gestão de resíduos e a qualidade do ar são 
duas preocupações que nos movem nes-
te tempo atípico em que nos movimenta-
mos. A qualidade da água é outro dos as-
suntos que suscita cuidados redobrados.

Pensamos estar a trabalhar na esco-
la para consciencializar os nossos alunos 
para a importância da redução de geração 
de resíduos. As campanhas de prevenção, 
reciclagem e reutilização podem contri-
buir para essa tomada de consciência

O Conselho EcoEscolas e a Cidadania 
O Conselho EcoEscolas procura trazer 
para o debate todas estas temáticas e en-
volver os alunos na tomada de decisão so-
bre assuntos que nos preocupam a todos. 
Na primeira reunião deste ano letivo, no 
dia 14 de janeiro, fez-se uma apreciação 
das medidas em curso e que foram leva-
das a cabo pelos alunos durante o primei-
ro período. O projeto EcoEscola tem sido 
um parceiro fundamental no trabalho in-
terdisciplinar e de articulação curricular 
incluindo na Estratégia de Educação para 

a Cidadania na Escola. As professoras res-
ponsáveis pelo Projeto EcoEscola (Gisela 
Freitas e Ana Isabel Dias), têm trabalha-
do com os alunos e docentes nessa lógica 
de gestão interdisciplinar e articulada do 
currículo. Têm procurado criar condições 
para o aglutinar de aprendizagens das di-
ferentes disciplinas/UFCDs e integrando-
-as no processo de ensino e aprendizagem.

Decorrido um período sobre o início 
das atividades letivas, foi com satisfação 
que os membros presentes partilharam 
as mudanças de atitude que foram passí-
veis de verificação em relação ao ano le-
tivo anterior. As campanhas realizadas 
criaram as condições para garantir que 
quem chegou de novo não age de forma 
contrária àquilo que faz da Martins Sar-
mento uma EcoEscola. 

De alunos para alunos, no Conselho 
EcoEscola tudo vai sendo trabalhado 
para possibilitar a tomada de decisões li-
vres e fundamentadas. Os seus membros 
mostram que são capazes de participar 
na vida da escola de forma cívica, ativa, 
consciente e responsável. E a ESMS vai 
caminhando ao encontro do tão desejado 
desenvolvimento sustentável.

Ana Maria Silva, Diretora ESMS, In 
Correio do Minho, 21 de janeiro de 2021
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Perante o mais duro momento em 
pandemia no nosso país, urgiu o encer-
ramento das escolas e implementou-se 
o E@D. Como pais e EE que somos, ad-
mitimos que todas as preocupações se 
apoderaram de nós, baseadas no medo 
de repetição de erros e experiências ne-
gativas do ano passado. Ficamos expec-
tantes perante as directivas anunciadas 
pela Direção da escola, parecendo que 
poderiam ser eficientes em teoria mas 
de aplicabilidade difícil ou contornável. 
Neste clima de suspeição, concernia-
-nos apenas ser espectadores trémulos, 
depois de garantirmos que estavam es-
tabelecidas, em cada casa, as melhores 
condições para que os nossos educan-
dos pudessem viver a escolaridade que 
lhes era devida. 

Deu-se início ao plano de E@D. Pas-
saram dias. Depois semanas. E o que 
observamos foi uma escola que não se 

perdeu online, que foi capaz de cum-
prir com rigor e visibilidade o seu papel, 
adaptando-se a uma realidade que cau-
sará mais estranheza aos observadores 
que aos que a vivenciam: a escola che-
gou a casa de cada aluno de forma dife-
rente, mas completa. 

Pretende-se aqui deixar uma pala-
vra aos alunos, nossos filhos e educan-
dos, que representam uma geração re-
siliente, que acatou com uma inexplicá-
vel aceitação o abandono das suas ativi-
dades desportivas, culturais e de lazer, a 
troco de um bem comum. Sentimos que 
se voltaram para um esforço dirigido ao 
futuro: estudaram, corresponderam às 
tarefas, adaptaram-se, sonhando com 
tempos de esperança, necessariamen-
te associados à nova etapa que para to-
dos se prevê, como o ensino superior ou 
o mercado de trabalho. E com coragem 
seguem o caminho, com tanto esforço, e 

esperando ser recompensados de acor-
do com as suas expectativas. Estamos 
tão orgulhosos!

Mas, neste momento, torna-se funda-
mental reconhecer que, desta vez, o su-
cesso se conseguiu através dos professo-
res. Sentimos que a maioria, se não todo, 
o corpo docente se engrandeceu. Foram 
estes os heróis que alteraram formas de 
leccionação, se desdobraram em ferra-
mentas motivacionais, se preocuparam 
com os seus alunos, se excederam em 
trabalho, se desdobraram em avaliações 
diversificadas e (assim se pretende) jus-
tas. Foram os professores que acompa-
nharam os nossos educandos, em toda a 
mancha horária, não permitindo aban-
dono escolar, exigindo foco e empenho. 
Foram presença. Foram força. Não dei-
xaram ninguém para trás. Obrigado. Re-
petimos, obrigado. 

"... Passaram dias. Depois semanas. E 
o que observamos foi uma escola que 

não se perdeu online, que foi capaz 
de cumprir com rigor o seu papel..."

Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESMS

Acede ao nosso canal, 
subscreve-o e poderás assistir aos vídeos e conteúdos relacionados 

com a nossa escola!
youtube.com/user/ESMSARMENTO
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As ruas estão desertas e a erva cresce 
por entre os paralelos mais do que habi-
tualmente. A própria rua tem uma cor di-
ferente. Mas o mais estranho é o silêncio. 
A escola está lá, altiva, mas sem o baru-
lho que a caracteriza. Faltam aqueles que 
são a sua razão de existir, os alunos.

Este silêncio recordou-me um excerto 
de um livro que li há alguns anos atrás. 
O texto falava de uma cidade que fica-
va no meio de um espaço verdejante. 
Na primavera tudo florescia e os pássa-
ros chilreavam. Tudo era agradável aos 
olhos e mesmo no inverno os pássaros 
surgiam para se alimentar das sementes 
e das bagas selvagens. A cidade era fa-
mosa pela abundância e diversidade da 
sua fauna e flora e eram muitos os visi-
tantes que a ela acorriam para se delicia-
rem com a sua beleza. 

Mas algo aconteceu que alterou toda 
a vida da cidade. Um mal desconheci-
do tinha surgido e tudo estava a modifi-
car-se. Doenças estranhas atacavam as 
pessoas e a natureza. Em todo o lado se 
sentia o espetro da morte. Havia um si-
lêncio estranho. Os pássaros tinham de-
saparecido. As pessoas falavam deles, 
mas tudo estava deserto. Era uma pri-
mavera sem vozes. As manhãs, outro-
ra repletas do chilreado, estavam agora 
sem qualquer som: só o silêncio reina-
va por todo o lado. As bermas da estra-
da, dantes tão atrativas agora estavam 
negras, como se tivessem sido consu-
midas pelo fogo. Mas afinal não era ne-
nhum feitiço, como inicialmente os seus 
habitantes tinham pensado. Tinham si-
dos as pessoas e as suas ações a causar 
toda esta enfermidade. 

Um estranho silêncio que nos desafia 
a trabalhar
Estou a falar do livro “A Primavera Si-
lenciosa” de Rachel Carson. Mas o que 
tem este livro a ver com a escola? A Mar-
tins Sarmento também está localizada 
no meio de um espaço verdejante. Tudo 

à sua volta é tranquilo e a paleta de cores 
que a rodeia vai-se alterando de acordo 
com a passagem das estações. Os pássa-
ros também estão por todo o lado, mas a 
vida que a caracteriza está ausente. Fal-
tam as suas personagens principais e que 
lhe dão vida. Como podemos ser uma es-
cola sem alunos e sem professores? Salas 
vazias, corredores vazios, espaços exte-
riores vazios. Os risos, os sussurros, para 
onde foram? Há um silêncio estranho!
Sabemos que os professores estão a tra-
balhar com os alunos. Mas que estra-
nha forma de ser professor. Nós sabe-
mos que se alteraram os meios de ensi-
nar, e por isso os constrangimentos com 
que diariamente nos confrontamos con-
tinuam a existir, mas agora tudo tem de 
ser resolvido a distância. Será que toma-
ram o pequeno- almoço? E, se sentirem 
mal, quem os pode ajudar? Será que es-
tão a perceber o que estamos a trabalhar? 
Eles dizem que sim, mas nós pressenti-
mos que alguns alunos desconhecem os 
assuntos que estamos a tratar.

Sabemos que a escola é um local se-
guro, onde todos trabalham para que a 
tarefa de aprender seja uma realidade. 
Por isso não podemos ficar indiferentes 
àqueles que, em casa, não conseguem 
aprender. Assistentes e professores es-
tão na escola a recebê-los e a criar as 
condições para que, mesmo em confina-
mento, eles a possam frequentar. O mes-
mo é verdade para os professores. Todos 
os que preferem trabalhar na escola têm 
a possibilidade de o fazer. Esta estranha 
forma de ser escola, consegue, assim, ir 
ao encontro das diferentes necessidades 
e daqueles que aprendem de forma dife-
rente. E, neste momento, todos estamos 
a aprender de forma diferente. O desafio 
que se nos coloca prende-se com a utili-
zação das tecnologias digitais e dos am-
bientes virtuais de aprendizagem. Nós 
sabemos para onde queremos ir, mas 
nem todos os caminhos nos conduzem 
ao nosso destino. É preciso fazer esco-

lhas e ajustes permanentes. 
E a ESMS está nesse processo de 

aprendizagem permanente. Gostaria 
de afirmar que, gradualmente, se está 
a transformar “numa comunidade de 
aprendizagem” em que professores, alu-
nos, pais e assistentes, desbravam os ca-
minhos da incerteza na busca das me-
lhores estratégias pedagógicas para que 
a escola continue a assegurar um servi-
ço educativo que possibilita o desenvol-
vimento pleno dos seus alunos. Mesmo 
nesta escola silenciosa!

Escola Silenciosa
Ana Maria Silva, Diretora ESMS, 

In Correio do Minho, 18 de março de 2020

(...) Como podemos ser 
uma escola sem alunos e 
sem professores? Salas 
vazias, corredores vazios, 
espaços exteriores 
vazios. Os risos, os 
sussurros, para onde 
foram? Há um silêncio 
estranho!
Sabemos que os 
professores estão a 
trabalhar com os alunos. 
Mas que estranha forma 
de ser professor. (...)
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Neste semestre letivo inicial, tendo em 
conta a especificidade das regras de se-
gurança em termos de saúde pública im-
postas pelos tempos atuais de pandemia 
que vivemos, não foi possível a concreti-
zação das atividades que o Curso Profis-
sional de Técnico de Restauração - Va-
riante Cozinha e Pastelaria da ESMS tem 
por hábito realizar e que envolvem a par-
ticipação toda a comunidade escolar. No 
entanto, os alunos do 3ºPR participaram 
noutras atividades que se revestiram de 
grande importância na sua formação, as 
quais se elencam de seguida.

Minho Young Chef Awards
Com vista à participação no concurso 

MYCA – Minho Young Chef Awards 2020, 
a turma realizou uma prova interna para 
saber quem representaria a ESMS no re-
ferido concurso. Nessa prova interna par-
ticiparam os alunos Bento Silva, Bruna 
Duarte, João Costa e Renato Sousa. Saiu 
vencedor o aluno Bento Silva. Posterior-
mente, em representação da nossa esco-
la, participou na meia-final do concurso 
MYCA 2020, que se realizou em Braga, e 
venceu esta etapa.

Após vitória na meia final, o aluno 
Bento Silva participou na final do con-
curso MYCA - Minho Young Chef Awar-
ds 2020, o qual se realizou no dia 17 de 
dezembro de 2020, em Braga, tendo al-
cançado a segunda posição.

Concurso Nacional de Leitura
A aluna Bruna Duarte participou no 

Concurso Nacional de Leitura (fase de 
escola), no dia 6 de janeiro, na Bibliote-
ca Escolar, não tendo, no entanto, ficado 
apurada para a fase seguinte, a fase mu-
nicipal.

Concurso Jovem Cozinheiro Martins 
Sarmento

Iniciou-se no 2º período a fase das qua-
lificativas do concurso Jovem Cozinhei-
ro Martins Sarmento, destinado aos alu-
nos do 3º PR, o qual foi interrompido 
com a suspensão das aulas presenciais, 
estando prevista a sua retoma aquando 
do reinício das atividades letivas em for-
mato presencial. Neste concurso cada 
aluno tem de apresentar ao júri um prato 
principal e uma sobremesa.

Videoconferência com o Instituto Po-
litécnico do Porto

A turma participou no passado dia 
15 de fevereiro, por videoconferência, 
numa sessão de apresentação e esclare-
cimento sobre a oferta formativa do Ins-
tituto Politécnico do Porto (IPPorto) – 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo, 
ministrada pela Ana Eduarda Gomes do 
Gabinete de Comunicação e Divulgação 
Institucional do IPP. Esta sessão possi-
bilitou um primeiro contacto dos alunos 
com os cursos ministrados neste insti-
tuto, assim como as vias e condições de 
acesso aos mesmos. 

 
Palestra com o Serviço de Psicologia e 
Orientação da Escola 

Também no dia 15 de fevereiro de 2021, o 
Serviço de Psicologia e Orientação da Es-
cola dinamizou uma palestra à turma so-
bre procura ativa de emprego, inserindo-
-se esta palestra no âmbito da intervenção 
vocacional na turma sobre a temática da 
elaboração de planos de carreira. 

Videoconferência com docente de 
Serviço de Cozinha e Pastelaria

No dia 18 de fevereiro, os alunos do 
participaram numa outra videoconfe-
rência, dinamizada pelo docente de Ser-

viço de Cozinha e Pastelaria, com a par-
ticipação da Diretora de Turma, em que 
a turma teve a oportunidade de assistir 
à partilha, na primeira pessoa, da expe-
riência resultante da passagem pelo En-
sino Superior. Estiveram presentes um 
ex-aluno da Escola Secundária Martins 
Sarmento, já licenciado, e de um aluno 
da Escola Secundária de Felgueiras, a 
terminar a sua licenciatura. Ambos ex-
puseram o seu percurso, o que vivencia-
ram, e os alunos puderam esclarecer as 
suas dúvidas, sobretudo no que concer-
ne aos gastos associados a um curso su-
perior. Foi uma experiência muito enri-
quecedora para a turma.

Videoconferência Escolas Turismo
Igualmente por videoconferência, a tur-
ma participou no dia 11 de março de 2021 
numa sessão de apresentação e esclare-
cimento da oferta formativa da Escolas 
Turismo de Portugal - Escola Hotelaria e 
Turismo de Viana do Castelo.

Prof.ª Miguela Carriço

� 3º PR

Um semestre cheio de atividades

O aluno Bento Silva participou na final do concurso MYCA - Minho Young 
Chef Awards 2020, em Braga, tendo alcançado a segunda posição.
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Sabias que a tua escola tem fósseis um 
pouco por todo lado e que tu, se calhar, 
nunca deste por isso?

 Os fósseis são estruturas fantásticas! 
“Fotografias” de um passado remoto, 
impressas em pedra, permitem-nos ob-
servar restos ou vestígios da atividade 
de seres que já morreram há muito, mas 
mesmo, muito tempo!

Mas, apesar de raros, não se encontram 
apenas em museus! Se estiveres atento 
podes observá-los em fachadas de edifí-
cios, ombreiras de portas e janelas, bal-
cões de lojas, bancadas de cozinhas, lava-
bos, pavimentos de muitas casas...

Na nossa escola, o átrio, o pavimento, 
as escadas estão revestidas por lajes de 
um calcário, comercializado sob a desig-
nação de Vidraço de Ataíja, com a incrí-
vel idade de 166 Milhões de anos, o que 
faz dele uma rocha do Jurássico Médio. 

Este calcário formou-se pela acumula-
ção de lamas carbonatadas, em ambien-
te marinho, na chamada Bacia Lusita-
niana, que era então uma zona depres-
sionária submersa, formada em conse-
quência da fracturação do superconti-
nente Pangea.

Mais tarde, forças tectónicas eleva-
ram várias áreas desta Bacia de sedi-
mentação, dando origem a serras calcá-
rias como as do Maciço Calcário Estre-
menho, que compreende as Serras de 
Aire e Candeeiros, de onde este calcário 
é atualmente extraído.

E é nesse calcário, formado em meio 
marinho, que podemos agora observar 
pequenos, mas numerosos, fósseis de 
animais, então existentes: bivalves, bra-
quiópodes, crinoides, corais, gastrópo-
des, equinodermes, belemnites ... tam-
bém eles com a incrível idade de 166 mi-
lhões de anos. O processo de classificação 
desses fósseis encontra-se a decorrer.

Descobrir fósseis em meio urbano é 
uma maneira simples e divertida de 
aprendermos um pouco mais sobre a 
história do nosso planeta e, neste caso, 
sobre a história geológica do nosso país. 
E não preciso ir longe para os encon-
trares, basta apenas teres os olhos bem 
abertos...

Prof.ª Gisela Freitas

� Biologia e Geologia

Fósseis à solta na tua escola

Fósseis de invertebrados

Fósseis de corais

Fóssil de bivalve ou braquiópode
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Em resposta ao desafio lançado pelo 
Laboratório da Paisagem, no âmbito do 
programa PEGADAS, celebrou-se o Dia 
da Floresta Autóctone, com a plantação 
simbólica de um castanheiro e respetiva 
placa de identificação no jardim da nos-
sa escola.

Em Portugal, o Dia da Floresta Autóc-
tone, celebrado a 23 de novembro, foi es-
tabelecido para promover a importân-
cia da conservação das florestas natu-
rais. apresentando-se simultaneamen-
te como um dia mais adaptado às condi-
ções climatéricas de Portugal e Espanha 
para se proceder à sementeira ou planta-
ção de árvores, alternativo ao Dia Mun-
dial da Floresta, 21 de Março, criado ini-
cialmente para os países do Norte da Eu-
ropa. De acordo com a Quercus, Associa-
ção Nacional de Conservação da Nature-
za, a plantação de árvores na primavera 
apresenta frequentemente um baixo su-
cesso associado ao aumento das tempe-
raturas e à redução das chuvas que se faz 
sentir com a proximidade do verão.

A nossa floresta autóctone
No nosso país, as árvores autóctones 

representam 72% da floresta, de acordo 
com Instituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas, uma percentagem 
que é composta principalmente por es-
pécies há muito plantadas e dissemina-
das pelo território, como o caso do pi-
nheiro-bravo, do sobreiro, da azinhei-
ra e do pinheiro-manso. A espécie esco-
lhida para a nossa escola foi o castanhei-
ro comum, uma espécie que, em Portu-
gal, cresce um pouco por todo o País em 
bosques e montanhas até 1300 metros. 
As mais bonitas matas de castanheiros 
situam-se no Parque Natural da Pene-
da/Gerês. É uma árvore de folha caduca 
que pode atingir entre 20 e 30 metros de 
altura e é de crescimento lento nos pri-
meiros anos, acelerando-se em seguida, 
atingindo o seu porte definitivo por volta 
dos 50 anos. Os castanheiros podem vi-
ver muitos anos e em alguns casos atin-
gir 1000 anos de vida. 

Depois de conhecerem todos estes por-
menores relativos a esta espécie, os alu-
nos do primeiro ano de Multimédia, em 

representação de todos os alunos da 
nossa escola, arregaçaram as mangas e 
enriqueceram o nosso jardim com mais 
uma árvore, fazendo-o com muito entu-
siasmo. Para além da plantação, a tur-
ma efetuou a reportagem fotográfica do 
evento que foi partilhada pelo promotor 
da iniciativa, o Laboratório da Paisagem, 
que divulgou o trabalho através das re-
des sociais.

Prof. José Faria

A espécie escolhida para a nossa 
escola foi o Castanheiro Comum. 
Atualmente, em Portugal, esta 
espécie cresce um pouco por todo 
o País em bosques e montanhas 
até 1300 metros. 
Os castanheiros podem viver 
muitos anos e em alguns casos 
atingir 1000 anos de vida. 

� Educação Ambiental

ESMS comemorou o Dia da 
Floresta Autóctone

Reportagem fotográfica em consultar-se em https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3376650165737953&id=132637406805928
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A Escola Secundária Martins Sarmento 
(ESMS) está a desenvolver, no âmbito de 
Cidadania e Desenvolvimento, um proje-
to que visa a preservação da memória dos 
tempos difíceis que estamos a viver, rela-
cionados com a pandemia do Covid-19. 

Neste sentido, duas turmas de Línguas e 
Humanidades (10º LH3 e 10º LH4) e duas 
turmas do Ensino Profissional de Técnico 
de Gestão e Programação de Sistemas In-
formáticos (1º GPSI e 2º GPSI) encontram-se 
num processo de recolha de materiais que 
estão a marcar a nossa sociedade e os tem-
pos que vivemos: máscaras, fotografias, no-
tícias, depoimentos de pessoas (nomeada-
mente residentes em lares de idosos e pro-
fissionais de saúde), materiais médicos (se-
ringas, francos de vacinas de Covid-19) com 
a finalidade de os expor num espaço da es-
cola e, a partir daí, criar uma memória cole-
tiva deste tempo que vivemos. 

A recolha destes materiais, a efetuar pe-
los alunos e outros elementos da comuni-
dade educativa, vai ao encontro dos domí-
nios da Educação para a Cidadania da ES-
MS: Desenvolvimento Sustentável e Edu-
cação Ambiental (10º ano) e Direitos Hu-
manos - civis e políticos, económicos, so-
ciais e culturais e de solidariedade e Igual-
dade de Género (11.º ano). 

Retratar o vazio que se apoderou das 
nossas cidades, recordar a solidão das pes-
soas, preservar os aspetos ligados ao sofri-
mento e à sobrelotação verificados nas ins-
tituições de saúde, o cansaço que marca 
os tempos atuais, nomeadamente os pro-
fissionais de saúde, forças de segurança e 
de proteção civil, é um dos objetivos deste 
projeto. 

Os alunos sentem a necessidade da pre-
servação desta memória coletiva, tal como 
refere a aluna Lara Lima (10º LH3) ao consi-
derar "… a criação de um museu em alusão 
à pandemia do Covid-19 na ESMS é uma 
ideia genial, pois permitirá às gerações fu-
turas estudar e interpretar os dias em que 
vivemos da melhor forma possível, poden-
do recorrer a fontes históricas confiáveis".

Também o aluno Hélder Cardoso (2º GP-
SI) refere que “ajudar a recordar o passado 
é importante e com este museu todos po-
derão ficar a saber como foi a pandemia do 
coronavírus”.

Num momento difícil para todos, marca-
do pelas restrições sociais e culturais e por 
um confinamento invulgar, é importante 
o envolvimento dos alunos em projetos de 
Cidadania que tenham impacto da socie-
dade e na comunidade que os envolve. 

Prof. Joaquim da Silva Gomes, 
responsável do projeto

� Covid-19 

Secundária Martins Sarmento 
preserva memória da pandemia

"… a criação de um Museu em 
alusão à Pandemia do Covid-19 
na Escola Secundária Martins 
Sarmento é uma ideia genial, 
pois permitirá às gerações 
futuras estudar e interpretar os 
dias em que vivemos da melhor 
forma possível, podendo recorrer 
a fontes históricas confiáveis".

Lara Lima, 10º LH3

edição online 
em www.esmsarmento.pt
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O ano de 2020 foi um ano atípico em di-
versos aspetos. Mas houve um aspeto que 
procuramos que fosse atípico pela positi-
va. Ao longo deste ano foi possível concre-
tizar algumas das linhas de ação do Pro-
jeto de Intervenção da Diretora e, assim, 
continuar a criar as condições de contex-
to necessárias à realização de um trabalho 
de qualidade e favorável à aprendizagem. 

Na sua carta de missão, a Diretora as-
sumiu o compromisso de estabelecer 
procedimentos eficazes de gestão ad-
ministrativa relativamente aos recursos 
materiais e financeiros para, assim, ga-
rantir verbas para a aquisição de recur-
sos materiais necessários ao desempe-
nho da ação educativa de todos os que 
desempenham funções na ESMS. E foi 
isso que fizemos, mais uma vez, utili-
zando, para o efeito, verbas oriundas 
de diversas fontes de financiamento, de 
projetos, de parcerias e, também, atra-
vés da “afetação de verbas do orçamen-
to privativo da escola”.

Equipar para bem trabalhar
Até ao final de 2020 foi possível finalizar o 
apetrechamento de todas as salas de aula 
com projetores multimédia, telas e com-
putadores. Renovamos os computadores 
de uma das salas afetas ao Curso Profis-
sional de Multimédia; adquirimos equi-
pamentos para o Curso Profissional de 
Multimédia; os equipamentos dos Labo-
ratórios de Física e Química e Biologia e 
Geologia continuaram a ser foram refor-
çados. Este ano também renovamos o 
equipamento afeto à prática desportiva. 
Os projetos em desenvolvimento na esco-
la foram contemplados com verbas para a 
concretização das suas atividades. As sa-
las de Artes foram equipadas com novos 
materiais. Os computadores afetos aos 
espaços de trabalho dos professores, de-
signadamente a sala dos professores e as 
salas dos diretores de turma, também fo-
ram renovados. Reforçou-se o fundo do-
cumental da Biblioteca/CRE e moder-
nizou-se a sinalética do espaço. Foram 
criadas regras de circulação e de limpe-
za através da colocação de sinalética em 
toda a escola, numa lógica de formação 
para a cidadania. Enquanto Eco-escola, 

� Projeto de Intervenção

Manutenção, atualização e 
modernização da ESMS 

Até ao final de 2020 foi possível finalizar o apetrechamento 
de todas as salas de aula com projetores multimédia, 
telas e computadores. Os computadores de uma das 
salas afetas à Multimédia foram renovados; adquirimos 
equipamentos para o Curso de Multimédia; os equipamentos 
dos Laboratórios de Física e Química e Biologia e Geologia 
continuaram a ser foram reforçados. 
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notícias da esms em:

www.esmsarmento.pt

acreditamos que respondemos, assim, a 
uma das prioridades do Projeto Educati-
vo. E porque somos uma comunidade, fo-
ram ainda adquiridos agasalhos para os 
assistentes técnicos e operacionais, pro-
curando minimizar algum desconfor-
to decorrente das condições climatéricas 
próprias do inverno. A segurança em tem-
po de pandemia também não foi descura-
da. Todo o material de proteção e limpe-
za foi colocado em todos os espaços esco-
lares. Toda a nossa atenção esteve, e con-
tinua a estar, concentrada na atenção às 
pessoas e na resolução dos problemas que 
as afetam.

Pensamos ter dado resposta a todos os 
compromissos que assumimos e, desta 
forma, ter criado as condições necessárias 
para que todos os que trabalham na ESMS 
sintam um ambiente motivador e gerador 
de um sentido de pertença necessário ao 
desempenho da ação educativa com quali-
dade e, acima de tudo, com alegria. 

Ana Maria Silva, Diretora ESMS

Foram criadas regras de 
circulação e de limpeza 
através da colocação de 
sinalética em toda a escola, 
numa lógica de formação 
para a cidadania. 
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Na época natalícia, as turmas 11º SE3 
e 12º CT2, sob a orientação das direto-
ras de turma, respetivamente as profes-
soras Susana Ribeiro e Lúcia Pinto, pro-
puseram um desafio a toda a comunida-
de escolar: a angariação de produtos ali-
mentares não perecíveis, para tornar o 
Natal de algumas famílias mais rechea-
do e colorido.

Desta forma, os alunos das duas tur-
mas, em conjunto com o Clube de Vo-
luntariado da Escola Secundária Mar-
tins Sarmento, desenvolveram diver-
sas atividades, como a produção de tex-
tos e cartazes para promover esta cam-
panha e sensibilizar a comunidade esco-
lar e a disponibilização de caixas em vá-
rios locais da escola para o depósito dos 
alimentos. A atividade destinou-se aos 
alunos, professores, familiares dos mes-
mos, assistentes operacionais e a todos 
aqueles que quisessem contribuir. 

Os resultados obtidos na campanha fo-
ram positivos. As turmas conseguiram 
angariar diversas caixas com os mais va-
riados produtos que foram posteriormen-
te distribuídos por quem mais precisava.

Em resultado desta atividade, foi pro-
porcionado a diversas famílias com ne-
cessidades um Natal mais feliz e abun-

dante. As duas turmas e os alunos do 
Clube de Voluntariado tiveram, ainda, 
o prazer de receber, no dia 18 de dezem-
bro, o presidente da União de Juntas de 
Freguesia de Oliveira, S. Paio e S. Sebas-
tião, o senhor Rui Porfírio, que fez um 
agradecimento emotivo a todos quantos 
participaram nesta iniciativa. Também 
a diretora da escola, Dra. Ana Maria, 
agradeceu o trabalho desenvolvido por 

todos, afirmando que o mesmo está em 
sintonia com os valores com os quais a 
nossa Escola se identifica, os de entrea-
juda e solidariedade.

Os alunos e o Clube de Voluntariado 
alertaram para a necessidade de ajudar 
o próximo como um dever cívico de to-
dos nós e agradeceram a adesão de todos 
ao desafio proposto. 

 Ana Freitas, 11º SE3

� 11º SE3 e 12º CT2 

ESMS solidária: por um Natal mais 
recheado e colorido

As turmas conseguiram angariar diversas caixas com os mais variados 
produtos que foram posteriormente distribuídos por quem mais precisava.

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 âmbito da educação inclusiva, nes-
te período, os alunos que frequentam o 
Centro de Apoio às Aprendizagens (CAA) 
tiveram a oportunidade de participar na 
atividade "Ciclo da água", integrada no 
projeto EcoEscola e que contou com a co-
laboração das Águas do Norte.

Os alunos participaram como verdadei-
ros cientistas, com satisfação e entusias-
mo, em diferentes experiências tendo por 
base a água, nomeadamente observan-
do a espetacular reação provocada pelo 
contato do gelo seco, que se encontrava 
a -70ºc com uma solução aquosa, previa-
mente colorida com corante alimentar.

Esta dinâmica pretendeu consciencia-
lizar para a necessidade de preservar a 

água no nosso dia a dia, assim como reco-
nhecer os seus diferentes estados físicos 
e compreender o respetivo ciclo.
Profª. Gisela Freitas, Projeto Eco-Escola

� Projeto Eco-Escola

O Centro de Apoio às Aprendizagens 
em atividade…

A comunidade da Escola Martins Sar-
mento, com especial empenho das tur-
mas do 11º SE3 e 12º CT 2, no âmbito do 
seu Projeto de Cidadania e Desenvolvi-
mento, juntou-se ao projeto Voluntaria-
do Martins Sarmento na angariação de 
bens não perecíveis. Os bens foram re-
colhidos e entregues à união de juntas 
e freguesias de Oliveira do Castelo, São 
Paio e S. Sebastião. 

 Ainda em articulação com o proje-
to Voluntariado Martins Sarmento e no 
âmbito do projeto Cidadania e Desenvol-
vimento, a turma do 12º LH1 associou-

-se à Campanha “Enviar Esperança”. Esta 
campanha, organizada pela Humans Be-
fore Borders (Hubb), teve como objetivo a 
recolha de artigos de vestuário e produ-
tos de higiene para serem distribuídos 
aos refugiados do campo de “Moria”. 

A todos os envolvidos, o nosso agrade-
cimento pela colaboração e contribuição 
para estas causas, pois manifestaram 
um grande empenho e espírito de res-
ponsabilidade social. 

Lembramos de que, durante o 3º pe-
ríodo, vamos dar continuidade às ati-
vidades previstas no projeto de Volun-

tariado MS, nomeadamente campanha 
de recolha de livros infanto-juvenis e a 
plantação de árvores no bosque de Mon-
chique. Fiquem atentos!

Muito obrigada, por ajudarem a aju-
dar!

Professoras Alberta Silva, 
Fátima Brochado e Helena 

Rodas, Responsáveis do Projeto 
Voluntariado Martins Sarmento

� ESMS solidária

Voluntariado Martins Sarmento

Os bens recolhidos foram entregues no dia 18 de dezembro ao presidente da União de Juntas de Freguesia de Oliveira, 
S. Paio e S. Sebastião, o Senhor Rui Porfírio Lopes Silva, que agradeceu a contribuição.
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Enquanto associação de estudantes, to-
mámos posse na tarde do dia 8 de janeiro 
de 2021, a apenas uma semana de sermos 
enviados para casa em novo confinamento. 
Face a isto, vimo-nos obrigados a adaptar 
todas as iniciativas que tanto desejávamos 
realizar a uma nova realidade.

Nunca as associações de estudantes fo-
ram tão digitais. Grande parte do nosso tra-
balho tem vindo a focar-se nas nossas redes 
sociais, através de projetos apelativos que 
nos permitem chegar à comunidade escolar 
das mais variadas formas. Criámos, inclusi-
ve, uma caixa de sugestões online que está 
sempre aberta a todos, cujo link se encontra 
na nossa página de Instagram.

Começámos por realizar um torneio de 
um videojogo popular entre os alunos, sen-
do que parte do dinheiro angariado rever-
teu para a causa “Abraços para o Diogo”, no 
sentido de ajudar o jovem Diogo a adquirir 
uma viatura adaptada a todas as máquinas 
de que este necessita para viver.

Para além disso, realizámos também 
uma iniciativa de São Valentim e partici-
pámos na divulgação de vários projetos.

No entanto, eu diria que a nossa inicia-
tiva mais importante e que causou um 
maior impacto nos estudantes foi a cria-
ção do “Sábados para o Futuro”. Este pro-

jeto consiste numa série entrevistas trans-
mitidas em direto através da nossa página 
de Instagram e publicadas posteriormen-
te em gravação. Cada sábado é dedicado a 
uma área diferente e são entrevistados ex-
-alunos da Escola Secundária Martins Sar-
mento de diferentes cursos do ensino su-
perior. Já entrevistámos, a título de exem-
plo, estudantes de Medicina, Economia, 
Arquitetura, Direito, entre outros. O nosso 

maior propósito é ajudar a comunidade es-
colar do nosso Liceu, a nossa segunda ca-
sa, atendendo sempre aos receios e preo-
cupações dos estudantes. Seja online ou de 
forma presencial, iremos continuar o nos-
so trabalho, visando sempre o bem-estar e 
a felicidade de todos os que fazem da nossa 
escola um sítio tão especial e único.

Inês Pina, Associação de 
Estudantes da ESMS

� Atividades em tempo de pandemia

Associação de Estudantes em 
tempos de pandemia

Desde a tomada de posse, a nova Associação de Estudantes promoveu várias 
iniciativas através das suas redes sociais com destaque para os "Sábados com 
Futuro" onde ex-alunos da escola partilham as suas experiências académicas.

Associação de Estudantes ESMS: https://www.instagram.com/aeesms/

Cabe ao Conselho Geral (CG) dar cum-
primento ao disposto nos números 2 e 3, 
do artigo 25º, do Decreto-Lei nº75/2008, 
de 22 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, de-
liberar sobre a recondução do Diretor ou 
a abertura de procedimento concursal, 
tendo em vista a realização de nova elei-
ção. Nesse sentido, para dar cumprimen-
to ao estipulado nos normativos referi-
dos, a Presidente do CG da ESMS, tendo 
tomado conhecimento do interesse da 
atual Diretora, Dra. Ana Maria Silva, em 
ser reconduzida no cargo, convocou uma 
reunião plenária para o efeito.

No dia 23 de março de 2021, pelas dezoi-
to horas e trinta minutos, o CG reuniu e 
votou por unanimidade a recondução da 

Diretora da ESMS, Dra. Ana Maria Silva, 
para o quadriénio 2021-2025.

Perante os resultados obtidos, torna-se 
evidente que o CG reconheceu a qualida-
de do trabalho desenvolvido pela Direto-
ra da Escola, a que não é alheio o espírito 
de missão e a dedicação demonstrados ao 
longo do quadriénio 2017-2021. É impor-
tante, por isso, salientar o seu empenho na 
dinamização e envolvimento de toda a co-
munidade educativa da ESMS, motivan-
do-a para trabalhar para o sucesso e para 
considerar os Alunos o centro da atividade 
educativa e a razão de ser da escola.

Tais propósitos contribuíram para, ao 
longo dos quatros anos de mandato, re-
forçar a ação coletiva na escola, mesmo 
em condições tão excecionais como as 

que todos vivemos atualmente, devido à 
pandemia por Covid-19. 

Assim, na qualidade de Presidente do 
Conselho Geral, em nome do CG da ESMS, 
desejo que a Dra. Ana Maria Silva, recon-
duzida agora como órgão de administra-
ção e gestão da escola nas áreas pedagó-
gica, cultural, administrativa, financeira 
e patrimonial, continue a trabalhar para 
consolidar a ESMS como uma instituição 
de referência na nossa cidade e no nos-
so país, e com o humanismo, dedicação e 
carácter que a mesma tem demonstrado 
ao longo do seu percurso na direção desta 
instituição, desejando-lhe as maiores fe-
licidades.

Prof.ª Frederica Sampaio, Presidente do 
Conselho Geral, 24 de março de 2021

� Conselho Geral

Recondução da Diretora da Escola Secundária 
Martins Sarmento, Dra. Ana Maria Silva
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A generalização do ensino à distância, 
causado pela pandemia, colocou desafios 
a todos os professores das disciplinas, es-
pecialmente as de carácter mais prático. 
Estando em casa, fazendo uso do compu-
tador, coloca-se, por exemplo, o problema 
da demonstração da preparação de solu-
ções na Química; da representação do pon-
to, na Geometria; da explicação da criação 
de volumetrias através de grafite, em Dese-
nho; da calibragem das luzes para uma ses-
são de fotografia de estúdio, em Multimé-
dia. Os exemplos são inúmeros…

Claro que o professor pode sempre re-
correr a conteúdos de vídeo já existentes 
na internet, contudo, estes são, na maio-
ria dos casos, despersonalizados e desliga-
dos daquilo que é a nossa realidade acadé-
mica. Perde-se o contacto com o nosso “Li-
ceu”, perde-se o sentimento de familiari-
dade que também é importante para nos li-
gar à escola. Foi este o mote que inspirou o 
projeto para a Estratégia de Educação pa-
ra a Cidadania na Escola e os Originais do 
primeiro ano de Multimédia. A ideia é sim-
ples: constituir uma equipa de alunos ca-
pacitada para auxiliar os professores na 
preparação de “aulas-chave”, em vídeo ou 
em som, podendo ser usadas pelos alunos 
que tenham aulas à distância, que estejam 
em isolamento profilático ou até por alu-
nos/atletas UAARE que estejam em com-
petições no estrangeiro ou em estágios de 
seleções. Nestas “aulas-chave”, o profes-
sor introduz um conteúdo programático, 
essencialmente demonstrativo ou mui-
to difícil de lecionar por videoconferência. 
A equipa de alunos proporciona as condi-
ções técnicas para a realização de uma vi-
deoaula de cariz prático, garantindo quali-
dade de vídeo profissional, com recurso a 
multicâmaras, iluminação e som profissio-
nais. Com esta atividade, pretende-se que 
os alunos estejam aptos a transmitir emis-
sões em direto de conteúdos pedagógicos 
como aulas, palestras, conferências, trans-
missões desportivas, e certames culturais 
da escola. 

Até ao momento, no âmbito do projeto, 
já foi realizado uma videoaula de Geome-
tria Descritiva que servirá de modelo pa-
ra as seguintes, prevendo-se a participação 
mais ativa dos alunos. Esta videoaula já es-

tá a ser usada na turma de Artes Visuais do 
10º ano e contou com a colaboração do do-
cente António Costa e o auxílio técnico do 
Gabinete de Imagem da escola. Para o ter-
ceiro período, já com a retoma das ativida-
des letivas presenciais, estão planeadas 
mais aulas e transmissão em direto de al-

guns eventos.
O projeto prevê ainda a criação de pod-

cast pedagógicos. A turma apresentará es-
te projeto na IV Mostra de Projetos, a reali-
zar no final do ano letivo.

Prof. José Faria

� Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola e os Originais 

Projeto Liceu Online pretende
aproximar a escola e alunos

reportagem do evento na liceu tv: https://www.youtube.com/watch?v=owRbPWVZcu0reportagem do evento na liceu tv: https://www.youtube.com/watch?v=owRbPWVZcu0

A 1ª videoaula já está a ser utilizada na turma de Artes-Visuais do 10º ano e contou 
com a colaboração do docente António Costa e o auxílio técnico do Gabinete de 
Imagem. No âmbito deste projeto, a turma já operacionalizaou uma transmissão em 
direto do Debate das listas concorrentes à Associação de Estudantes.
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As regras de distanciamento social 
provocadas pela pandemia colocam-nos 
este problema: como fazer chegar as nos-
sas iniciativas a uma audiência que não 
pode marcar presença in loco? Os espa-
ços escolares impossibilitam a presença 
de pouco mais do que uma turma e uma 
simples palestra pode tornar-se um es-
forço inglório devido à falta de recepto-
res e de audiência. Então, como equili-
brar os pratos da balança do custo-be-
nefício destes tipos de atividades? A res-
posta pode estar numa transmissão em 
direto para as redes sociais que fazem 
tanto sucesso junto dos jovens em idade 
escolar. Foi com isto em mente que o Ga-
binete de Imagem, com a participação do 
curso de multimédia, propôs a aquisição 
de equipamento audiovisual que permi-
tisse efetuar transmissões em direto de 
eventos com qualidade de vídeo e de som 
bastante profissionais, com recurso a vá-
rias câmaras, como acontece com qual-
quer programa televisivo. Mas não bas-
ta um telemóvel e rede de internet para 
transmitir em direto para o Facebook, 
Youtube e Instagram, por exemplo? Não, 
não basta. Ninguém consegue compreen-
der uma mensagem emitida no vídeo se a 
definição do áudio for baixa ou se a ima-
gem estiver tremida ou mal iluminada. 
Há já alguns telemóveis com qualidade 
de imagem e de som quase profissionais, 
mas apenas quando as circunstâncias de 
luz e de som são quase as ideais, condi-
ções que não são possíveis de garantir em 
eventos organizados na escola. 

O desafio foi, assim, aceite pela Dire-
ção da Martins Sarmento que, através 
do seu orçamento anual, adquiriu equi-
pamentos de som e mistura de vídeo que 
permitirá ao Gabinete de Imagem, atra-
vés da Liceu Tv, emitir eventos em dire-
to acessíveis a toda a escola e fora dela. 
Na realidade, o primeiro teste foi feito 
no passado dia 11 de dezembro, que le-
vou o debate das duas listas candidatas 
à associação de estudantes a muitas sa-
las de aula da nossa escola. Esta trans-
missão foi operacionalizada pelos alu-
nos de Multimédia do primeiro ano que, 
apesar de ainda não possuírem os equi-
pamentos entretanto adquiridos, conse-
guiram levar a cabo o desafio com qua-

lidade bastante razoável. O novo equi-
pamento permitirá utilizar um máxi-
mo de 4 câmaras em simultâneo. No ter-
ceiro período voltaremos à escola e tere-
mos novamente oportunidade para tes-
tarmos as transmissões em direto atra-
vés da Liceu Tv, o canal Youtube oficial 
da Escola. Com este passo, concretizare-
mos a intenção de melhorar esse projeto 
que foi criado em 2012 por um grupo de 
professores de Informática e de Multi-
média. Neste momento, o canal contabi-
liza quase 600 subscritores que este ano 
letivo visualizaram as reportagens das 
comemorações simbólicas das Nicoli-
nas, os vídeos de informação e de sensi-
bilização relativos à Covid-19, o apelo fei-
to pelos alunos do curso de Técnico Au-
xiliar de Saúde e o trabalho muito criati-
vo, em stop-motion, da turma de artes-
-visuais. 
As atividades do Gabinete de Imagem 

O Gabinete de Imagem também cola-
borou com os dois projetos de Erasmus 
da Escola. No primeiro, através da pro-
dução dos vídeos das lições de gastro-
nomia, de trajes tradicionais e gastrono-
mia tradicional portuguesa. No segun-
do, editamos um vídeo muito original 
dos alunos inscritos no projeto que ex-
plica alguns provérbios portugueses re-
lacionados com a água a outros alunos 
estrangeiros. Vale a pena ver.

Prof. José Faria, Gabinete de Imagem

� Gabinete de Imagem

Liceu Tv 2.0 já é uma realidade

Pode consultar um resumo do trabalho do Gabinete de Imagem em https://www.
youtube.com/watch?v=LY7YwM26Ovk

https://youtu.be/TpW5Uz6g_TM

https://youtu.be/BaX-kzR8VGU

https://youtu.be/zW3CZxQmgwc

https://youtu.be/BKITxekO2AU

https://fb.watch/49Lf5_YaCt/
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Liceu Tv em: https://www.youtube.com/user/ESMSARMENTO

Liceu Tv 2.0 já é uma realidade

em: https://www.youtube.com/user/ESMSARMENTO
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O responsável do projeto UAARE Mar-
tins Sarmento, em parceria com o serviço 
de psicologia e orientação (SPO) da mes-
ma Escola e com o psicólogo desportivo 
da academia de futebol de formação do 
Vitória Sport Clube, organizou e realizou 
no passado dia 19 de fevereiro de 2021, 
pelas 17 h e 30 m, através da plataforma 
ZOOM, um Webinar com o tema “Orien-
tações psicológicas para alunos/atletas 
UAARE em situação de confinamento”. 

Esta atividade teve como destinatários 
todos os alunos/atletas UAARE da Esco-
la Secundária Martins Sarmento (ESMS). 
A participação, atendendo a algumas so-
licitações, foi alargada a encarregados 
de educação de alunos/atletas UAARE e 
ainda a alunos/atletas UAARE de outras 
escolas de rede nacional UAARE. Regis-
tou-se a presença de um total de 56 par-
ticipantes.

Para a abertura da atividade foram con-
vidados o coordenador nacional UAARE, 
Dr. Victor Pardal e a diretora da ESMS, 
Dr.ª Ana Maria Silva. No entanto, subli-
nha-se que o presidente do Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude (IPDJ), 
Dr. Vítor Pataco, fez questão de estar pre-
sente, reconhecendo a pertinência e im-
portância da iniciativa e dirigindo pala-
vras de incentivo e reconhecimento ao 
trabalho efetuado por todos na gestão de 
carreira dual de alunos/atletas UAARE.

Para a abordagem do tema principal 
deste Webinar foram oradores/formado-
res o psicólogo desportivo da academia 
de futebol de formação do Vitória Sport 
Clube, Dr. Filipe Teixeira, e a psicólo-
ga escolar da Escola Secundária Martins 
Sarmento, Dr.ª Carla Sofia, que nos brin-
daram com duas excelentes apresenta-
ções sobre a melhor maneira de lidarmos 
com a nova realidade de confinamento 
obrigatório.

Por último, e após um debate entre os 
intervenientes, foi realizado, pela psicó-
loga escolar e desportiva da equipa nacio-
nal UAARE, Dr.ª Sara Malhoa, um resu-
mo de tudo o que foi abordado pelos ora-
dores anteriores.

Esta atividade contou com a modera-
ção do professor acompanhante UAARE 
Martins Sarmento, Adelino Carvalho.

Adelino Carvalho, Prof. Acompanhan-
te UAARE Martins Sarmento 

ORIENTAÇÕES PSICOLÓGICAS 
PARA ALUNOS/ATLETAS 
UAARE EM SITUAÇÃO DE 
CONFINAMENTO
WEBINAR UAARE 
MARTINS SARMENTO
ORGANIZAÇÃO: PROJETO UAARE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO
DATA: 19 FEVEREIRO 2021 (SEXTA-FEIRA)
HORA: 17H30
LOCAL: PLATAFORMA ZOOM
DESTINATÁRIOS: ALUNOS/ATLETAS UAARE MARTINS SARMENTO

PARTE I | 17H30

MODERADOR: ADELINO CARVALHO
PROFESSOR ACOMPANHANTE DE 
ALUNOS/ATLETAS UAARE 
ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO

ABERTURA DA SESSÃO
CONVIDADOS 

VICTOR PARDAL
COORDENADOR NACIONAL UAARE

ANA MARIA SILVA
DIRETORA DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO

PARTE II | 17H4O

FILIPE TEIXEIRA 
PSICÓLOGO DESPORTIVO
ACADEMIA DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO DO 
VITÓRIA SPORT CLUBE

18H05
CARLA SOFIA RODRIGUES
PSICÓLOGA ESCOLAR (SPO) 
ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO

18H30
DEBATE 

PARTE III | 18H45

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

SARA CARVALHO MALHOA 
PSICÓLOGA ESCOLAR E DESPORTIVA 
EQUIPA NACIONAL UAARE

Esta atividade teve como 
destinatários todos os Alunos/Atletas 
UAARE da Escola Secundária Martins 
Sarmento. A participação, atendendo 
a algumas solicitações, foi alargada 
a Encarregados de Educação de 
Alunos/Atletas UAARE e ainda a 
Alunos/Atletas UAARE de outras 
Escolas de Rede Nacional UAARE. 
Registou-se a presença de um total 
de 56 participantes.

� Conciliar Escola e Desporto

Webinar UAARE Martins Sarmento

edição online 
em www.esmsarmento.pt

edição online 
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� Mobilidade sustentável

Alunos Saudáveis numa Escola 
com Pedalada

A atividade física e a saúde estão um-
bilicalmente ligadas, principalmente 
no que respeita à adopção de estilos de 
vida saudáveis, pois são óbvias as con-
sequências negativas do sedentarismo 
e do ócio (inatividade) para o bem-estar 
físico, emocional e social. São múltiplos 
os estudos e as referências que associam 
diretamente os benefícios da ativida-
de física na saúde das pessoas. Esta evi-
dência sustenta as indicações da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) quando 
recomenda, para crianças e jovens, um 
tempo de atividade física diária de 60 
minutos de intensidade moderada. Os 
dois momentos semanais de atividade 
física previstos no currículo nacional do 
ensino secundário, através da disciplina 
de Educação Física, são manifestamen-
te insuficientes para satisfazer esta ne-
cessidade diária de movimento.

Os percursos de casa para a escola e vi-
ce-versa, se realizados a pé ou de bici-
cleta, poderiam garantir um dispêndio 
energético satisfatório, criando oportu-
nidades de prática da atividade física de 
uma forma continuada para toda a co-
munidade educativa como prevê o Plano 
Nacional de Atividade Física (PNAF) na 
sua Missão.

Escola com Pedalada
“Escola com Pedalada” é um projeto 

transdisciplinar da nossa escola que pre-
tende incutir este hábito perdido de pe-
dalar e caminhar para a escola, colocan-
do as áreas do desporto, da educação e 
da saúde ao serviço dos alunos e do seu 
bem-estar. O uso da bicicleta e das “sapa-
tilhas” (traduzido para Transporte Ativo) 
para cumprir as deslocações quotidianas 
para a escola seriam com certeza ferra-
mentas úteis quer no combate ao seden-
tarismo dos nossos jovens, quer na de-
manda da mobilidade sustentável, com 
benefícios diretos para o ambiente.

É imperativo despertar na comunidade 
educativa o desejo de mudar e agir, pois 
são evidentes as vantagens para a saúde 
do uso da bicicleta e da pedonabilidade 
como modo diário de deslocação. A bici-
cleta pode ser a ferramenta estimulado-

ra e mobilizadora, capaz de influenciar 
os alunos a substituir o transporte moto-
rizado pelos modos suaves nas suas des-
locações para a escola. A sensação de in-
segurança (trânsito) e a escassez de in-
fraestruturas (vias próprias para ciclistas 
e peões) ainda são percecionadas como 
obstáculos efetivos para esta mudança 
nas opções de mobilidade. São dois cons-
trangimentos difíceis de superar na es-
colha da bicicleta para satisfazer as nos-
sas pequenas deslocações diárias, sendo 
preocupações legítimas a considerar nes-
ta tomada de decisão. De modo a minorar 
o efeito do perigo, é recomendado o uso 
de roupa bem visível, colete refletor, op-
tar pelos trajetos mais seguros e com me-
nos tráfego. 

Muitos organismos, entidades e ins-
tiuições públicas e privadas reclamam 
a urgência do aumento de atividade físi-
ca, principalmente em tempos de pan-
demia, mas são raros ou inexistentes os 
exemplos e as decisões políticas e admi-
nistrativas capazes de mobilizar a popu-
lação para a alteração desejada na esco-
lha nos modos de deslocação mais saudá-
veis. São bem exemplo desta inércia o slo-
gan do Programa Nacional de Promoção 
da Atividade Física, da Direção-Geral da 
Saúde (PNPAF-DGS) que assenta no prin-
cípio de que "toda a atividade física con-
ta" e de que "quanto mais melhor", mas as 
medidas concretas e os recursos necessá-
rios para a sua implementação são des-
conhecidos ou mesmo inexistentes. É 
inconcebível a ausência de referências 
sobre a atividade física no documen-
to estruturante para o desenvolvimento 
sustentado de Portugal na próxima dé-
cada “Recuperar Portugal Construindo o 
Futuro” que se encontra atualmente 
em consulta pública.

Todos reconhecem o efeito de 
uma opção de vida sedentária na 
saúde do indivíduo, mas a dimensão do 
seu impacto social é gigantesco, pois 
"Quatro a cinco milhões de mortes por 
ano poderiam ser evitadas se a popula-
ção global fosse mais fisicamente ativa", 
como se pode ler no documento com as 
recomendações globais da OMS, no sen-

tido de permitirem que os países "desen-
volvam políticas nacionais de saúde ba-
seadas em evidência e apoiem a imple-
mentação do Plano de Ação Global da 
OMS para a atividade física 2018-2030".

Para além do incremento da ativida-
de física associado às deslocações, a bici-
cleta, enquanto veículo individual, pode 
ajudar no combate à pandemia e reduzir 
a probabilidade de contágios, pois satifaz 
plenamente as exigências de distancia-
mento social nas deslocações. As nossas 
viagens diárias para a escola para além 
de mais saudáveis, também se tornariam 
mais ecológicas se as nossas opções re-
caissem nos modos ciclável e pedonal.

A Escola Secundária Martins Sarmento 
não fica indiferente a este cenário e ape-
lo da OMS. Através do seu projeto “Esco-
la com Pedalada” e recorrendo à bicicleta 
para cumprir as deslocações de casa para 
a escola, pretende aumentar os níveis de 
atividade física de toda a sua comunida-
de educativa.

Prof. Ricardo Lopes, Projeto 
Escola com Pedalada
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� Curso Profissional de Multimédia

Uma campanha sobre pedais
A turma do 1º ano de Multimédia 
foram desafiados a conceber uma 
campanha publicitária que incentive 
os alunos a trocar o carro pela 
bicicleta nas suas deslocações 
para a escola sempre, claro, que a 
distância o permita. E porque não? 
As vantagens são muitas: a bicicleta 
é um meio de transporte eficiente, 
económico, ecológico e até promove 
o bem-estar físico e psicológico e até 
a socialização.
Todas estas vantagens foram 
explicadas pelo professor Ricardo 
Lopes, promotor do projeto Escola 
Com Pedalada, numa conversa 
bastante interativa com os alunos 
e que os inspirou na criação da 
campanha.
A campanha foi concebida na 
disciplina de Técnicas de Multimédia 
e foi planeada para ser exibida nas 
Jornadas Culturais da Escola.
Eis alguns dos resultados:

Prof. José Faria

Maria Oliveira

Hélder MirandaJoão Novais

Diogo Fernandes

Isa Faria
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A Escola Secundária Martins Sarmen-
to continua a desenvolver as ativida-
des previstas no projeto Erasmus+, sob 
o tema “Manifold Europe - Cultural di-
versity and integration”, que vão sendo 
cumpridas dentro dos prazos estipula-
dos, mesmo em contexto de pandemia, o 
que complica bastante a sua concretiza-
ção. Recorde-se que o aparecimento des-
te período pandémico provocou o alarga-
mento por um ano da duração prevista, 
até 2022, deste projeto que envolve ainda 
uma escola de cada um dos restantes paí-
ses: Áustria, Espanha (Catalunha), Fin-
lândia, Holanda e Turquia.

A música tradicional é um dos pilares 
do projeto e já viu adiadas algumas das 
ações previstas. Mas no último mês de 
dezembro aconteceu um evento, apre-
sentado na primeira pessoa, por Bruno 
Freitas, um antigo aluno que deste modo 
regressou a um local que fez parte do seu 
percurso de estudante, do ensino secun-
dário, acompanhado, de forma inevitá-
vel, por duas concertinas, instrumentos 
que manipula com maestria. Recorde-
-se que Bruno Freitas venceu o concur-
so “Liceu Got Talent”, em 2016, levando à 
loucura a plateia mais jovem presente na 
sala de espetáculos S. Mamede, em Gui-
marães.

Esta vinda à escola aconteceu num an-
fiteatro repleto, dentro da lotação condi-
cionada pela pandemia. Bruno Freitas 
fez uma viagem ao passado, sempre com 
olhos no futuro, do seu percurso nessa li-
gação umbilical à música. O jovem artista 
fez questão de sublinhar que continua os 
seus estudos universitários, conciliando 
as duas atividades, o que por vezes dei-
xa pouco tempo para outras vivências, 
uma vez que uma carreira musical impli-
ca a existência de alguns sacrifícios, com-
pensados, naturalmente, com a vibração 
do público nas atuações, cuja agenda tem 
estado aliviada por causa da pandemia. A 
situação pandémica diminuiu bastante 
os espetáculos previstos, o que permitiu 
algumas férias ao jovem artista, algo raro 
nos últimos anos, lamentando, mesmo 
assim, a menor interação com o público. 

A culminar a palestra, Bruno Freitas 

tocou a concertina perante os presentes, 
o que provocou a envolvência de todos, 
criando um “grupo musical inesperado”, 
que vincou bem a importância que a mú-
sica pode ter nas nossas vidas.

As restantes atividades estão devida-
mente planeadas, através da interação de 
professores e alunos, e serão concretiza-

das logo que a situação o permita.
A equipa do projeto Erasmus+ da ESMS 

agradece a presença e a palestra dada 
pelo antigo estudante liceal. 

Obrigado, Bruno Freitas.
 

Prof. António Costa, equipa 
Erasmus+ ESMS

� Erasmus+: Manifold Europe

Bruno Freitas regressou à 
Martins Sarmento

Bruno Freitas, um antigo aluno da ESMS, partilhou a sua experiência enquanto músico 
e a forma como concilia esta atividade com a de estudante universitário. Recorde-
se que Bruno Freitas venceu o concurso “Liceu Got Talent”, em 2016, fazendo da 
concertina o seu principal aliado, que levou à loucura a plateia mais jovem presente na 
sala de espetáculos S. Mamede, em Guimarães.

Vídeo da iniciativa em: https://www.youtube.com/watch?v=BaX-kzR8VGU
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O objetivo de divulgar a cultura e as tra-
dições portuguesas a alunos dos vários 
países pertencentes ao projeto “Erasmus 
+ Manifold Europe” continua a ser cum-
prido pela equipa da Martins Sarmen-
to. No final do ano passado, os professo-
res e os alunos organizaram e assistiram 
a duas “lessons” onde se divulgou a gas-
tronomia e as tradições populares do nor-
te do país. Na primeira, o chefe de cozi-
nha Luís Miguel Costa, especialista em 
comida tradicional portuguesa, orientou 
a preparação de quatro especialidades da 
gastronomia do Minho. O bacalhau este-
ve em destaque através do famoso “Baca-
lhau à Moda de Braga” e através de uma 
segunda versão mais personalizada e 
moderna que fez as delícias de todos os 
presentes. Para os amantes de carne, o 
chefe presenteou-nos com o “Bife à por-
tuguesa”, uma receita que juntou carne, 
presunto, alho, especiarias e batatas fri-
tas. Um regalo para os olhos e para o pa-
ladar. No final, foi mostrado como se faz o 
“Pudim de Abade de Priscos”, uma sobre-
mesa cheia de “história e tradição”, como 
explicou o chefe. A preparação destas re-
ceitas foi feita pelos alunos do curso de 
Cozinha e Pastelaria da nossa escola. 

O segundo workshop trouxe à Martins 
Sarmento dois membros do Grupo Folcló-
rico de Polvoreira que explicaram o que 
os levou a querer pertencer àquela organi-
zação. “Foi uma oportunidade para des-
mitificar o preconceito de que os jovens 
não têm lugar neste tipo de associação”, 
explicou a Cláudia Oliveira, membro do 
grupo e aluna de multimédia da nossa es-
cola. “O que se faz lá dentro é muito mais 
do que dançar em arraiais e festas de ve-
rão, viajamos bastante e participamos 
em competições internacionais”, acres-
centou. “Sentimos que estamos a preser-
var costumes e tradições populares mui-
to antigas que precisam de ser preserva-
das”, concluiu. Os presentes também co-
nheceram muitos pormenores relaciona-
dos com os trajes tradicionais, como os 
materiais, as cores e os acessórios típicos. 
Porém, as danças estiveram em destaque 
através da visualização de vídeos. 

A palestra foi enriquecida por uma ex-

posição de quatro trajes tradicionais e de 
outros acessórios pertencentes a “modos 
de vida” antigos, como a cantarinha dos 
namorados, que servia para a noiva guar-
dar as suas joias, e a foice, com a qual as 
lavradeiras cortavam a erva para os ani-
mais do campo. 

Destes dois eventos resultaram dois ví-
deos que foram partilhados pelas outras 
escolas através do canal youtube e da pla-
taforma do projeto
Prof. José Faria, equipa Erasmus + ESMS

� Erasmus+: Manifold Europe

Divulgar as tradições e a cultura 
portuguesa além fronteiras

No final do ano passado, a equipa 
do Erasmus+ da ESMS organizou 
duas “lessons” onde se divulgou a 
gastronomia e as tradições populares 
do norte do país. A primeira foi 
dedicada à gastronomia tradicional 
minhota e contou com a colaboração 
do chefe Luís Miguel Costa. Na 
segunda, a aluna Cláudia Oliveira, em 
representação do Grupo Folclórico de 
Polvoreira, explicou o significado dos 
trajes tradicionaise partilhou algumas 
tradições populares.

Vídeos da iniciativa em: https://youtu.be/BKITxekO2AU 
https://youtu.be/TpW5Uz6g_TM
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Sob o tema “Clean Water Clean Futu-
re”, a Escola Secundária Martins Sar-
mento dinamiza um novo projeto Eras-
mus+ que se constitui, por si só, como 
um desafio acrescido, dado que a Esco-
la não será só parceira no projeto, como 
também responsável pela sua coordena-
ção internacional.

Coordenado pelo professor João Paulo 
Santos, esta iniciativa conta ainda com a 
colaboração dos professores Brigitte Go-
mes, Gabriel Ferreira, Helena Sofia Bar-
roso e Jorge Faria e envolve mais qua-
tro escolas parceiras de diferentes paí-
ses: Polónia, República da Macedónia do 
Norte, Roménia e Turquia.

O envolvimento dos alunos neste pro-
jeto pressupõe uma mais-valia para o 
desenvolvimento das áreas de compe-
tências do perfil dos alunos à saída do 
ensino secundário, com base na imple-
mentação de trabalhos de cariz trans-
versal às várias áreas disciplinares e à 
possível articulação com outros proje-
tos/clubes que existem na escola.

Mais especificamente, o tema procu-
ra sensibilizar os alunos para a ques-
tão da escassez de água potável no pla-
neta, salientando que a crescente polui-
ção dos aquíferos e o consumo irrespon-
sável pode conduzir a uma crise que afe-
tará biliões de pessoas num futuro não 
muito distante!

Atendendo à urgência desta questão, 
há uma necessidade premente em aler-
tar a população para a modificação de há-
bitos, nomeadamente, de consumo de 
água. Deste modo, através das inúmeras 
atividades que os alunos envolvidos terão 
de desenvolver, procura-se que os jovens 
se tornem defensores ativos e promotores 
do uso responsável e moderado da água.

O grupo partiu motivado e determina-
do em desenvolver as problemáticas sus-
citadas pelo projeto. Tendo em conta os 
desafios suscitados pela Covid-19, hou-
ve necessidade de (re)ajustar as metodo-
logias adotadas até à data: a seleção dos 
alunos passou pelo envio de um vídeo de 
apresentação dos candidatos através da 
Classroom criada para o efeito; as reu-
niões com os alunos do décimo ano se-
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� Erasmus+: Clean Water Clean Future

A água como bem natural a 
preservar!

Vídeos da equipa portuguesa Erasmus +: https://fb.watch/4zjmGpu0p0/

As reuniões com os alunos passaram a realizar-se por Zoom, 
implicando uma interação mais distante, mas não menos 
profícua. 

A situação pandémica que atingiu o mundo de forma tão global constituiu um enorme 
constrangimento na consecução deste projeto. Não obstante a todos estes obstáculos, 
o grupo permanece ativo nas suas dinâmicas, reunindo amiúde com os restantes 
parceiros do projeto por videoconferência e promovendo a interação entre os alunos.
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lecionados passaram a realizar-se por 
Zoom, implicando uma interação mais 
distante, mas não menos profícua. O 
grau de motivação, criatividade e envol-
vimento dos alunos mereceram todo o 
apreço por parte dos professores envol-
vidos.

O primeiro desafio criado pelo gru-
po foi criar uma identidade visual para 
o projeto. Criar um logótipo que espe-
lhasse a filosofia não só do projeto Eras-
mus+, baseado na partilha, no intercâm-
bio, mas também a ideia subjacente ao 
tema selecionado. Foi criado um concur-
so interno entre os alunos de Multimé-
dia e selecionado um logótipo, que ser-
viu de base para a construção de todo o 
estacionário a ser utilizado pelos parcei-
ros, de forma a uniformizar todos os do-
cumentos criados.

O segundo desafio proposto aos alunos 
selecionados era o de pesquisar e desen-
volver trabalhos de grupo relativos à pri-
meira temática a ser abordada: a presen-
ça do elemento água na nossa identidade 
cultural: pintura, literatura, toponímia, 
música… Os trabalhos foram diversifica-

dos na sua apresentação, interessantes e 
rigorosos: vídeos sobre expressões idio-
máticas, provérbios e lendas aludindo 
à água; criação de infográficos que real-
çam pinturas portuguesas onde o tema 
surge com maior expressão; mapa in-
terativo onde se pode apreciar como a 
presença e a relevância dada à água in-
fluenciou o nome de localidades e ainda 
a criação de uma letra e música originais 
tendo por base o tema do projeto.

Realça-se a ajuda do professor Jor-
ge Faria e dos seus alunos de Multimé-
dia que acrescentam, com o domínio das 
suas competências, uma mais-valia a to-
dos estes trabalhos.

 Contudo, a situação pandémica que 
atingiu o mundo de forma tão global 
constituiu um enorme constrangimen-
to na consecução deste projeto. Os in-
tercâmbios programados foram cance-
lados, temporariamente, dada as restri-
ções de deslocações entre países e os de-
mais parceiros enfrentam uma situação 
escolar difícil, uma vez que as aulas de-
correm, na sua maioria, online dificul-
tando a seleção dos alunos, por um lado, 

e o desenvolvimento dos trabalhos defi-
nidos, por outro.

O coordenador tem estabelecido con-
tactos sistemáticos com a Agência Na-
cional no sentido de os informar destes 
constrangimentos e solicitar um possí-
vel adiamento ao cronograma definido e 
aprovado.

Não obstante a todos estes obstáculos, 
o grupo permanece ativo nas suas dinâ-
micas, reunindo amiúde com os restan-
tes parceiros do projeto por videoconfe-
rência e promovendo a interação entre 
os alunos.

Prof.ª Helena Sofia Barroso

O segundo desafio proposto 
aos alunos selecionados era 
o de pesquisar e desenvolver 
trabalhos de grupo relativos 
à primeira temática a ser 
abordada: a presença do 
elemento água na nossa 
identidade cultural: pintura, 
literatura, toponímia, 
música…



No âmbito do programa de Ci-
dadania e Desenvolvimen-
to, a nossa turma, 11ºAV1, to-
mou a iniciativa de criar um pro-
jeto de ilustração e design sobre 
o tema da igualdade de género. 

Vamos ilustrar este tema pelos 
olhos de jovens artistas transfor-
mando este problema em conteú-
do artístico e usando-o para ex-
pressarmos as nossas perspeti-
vas e emoções acerca deste as-
sunto. Este trabalho foi aborda-
do na aula de Desenho A, onde 
aprendemos sobre a metodolo-
gia do design e na aula de Filo-
sofia, onde debatemos e tivemos 
um momento de brainstorming.

Para além disso tivemos a 
oportunidade de falar e dese-
nhar com o professor e artis-
ta Vasco Carneiro que foi uma 
mais valia para o processo criati-
vo, técnico e artístico. Todas es-
tas experiências ocorreram on-
line, por videoconferência.

Em seguida, as experiências pessoais 
de alguns alunos:

Mafalda: Eu escolhi como subtema para 
o meu projeto a violência doméstica. De-
cidi falar sobre este assunto pois acho que 
ainda está muito presente na sociedade de 
hoje em dia e que devíamos, cada vez mais, 
dar voz a quem passa ou passou por este 
tipo de situações. Para a execução des-
te trabalho decidi abordar a anatomia hu-
mana, utilizando como material o carvão 
e a grafite e como suporte a folha de pa-
pel. Tive alguma dificuldade no início, mas 
com a ajuda do professor Vasco Carneiro 
e do meu professor de Desenho, Francisco 
Teixeira, consegui aprender algumas téc-
nicas que me ajudaram na realização do 
trabalho. Quero agradecer principalmen-
te ao professor Carlos Félix pela oportuni-
dade que nos deu para falarmos um pou-
co sobre a nossa experiência e sobre todo 
este processo.

Rita: Esta experiência para mim foi mui-
to atarefada, ao longo do meu processo de 

construção do projeto final, dei me várias 
vezes como perdida, sentindo que não ti-
nha capacidade suficiente para fazer uma 
ilustração de um assunto destes, tão sen-
sível, que aborda opiniões muito divergen-
tes. Mas, felizmente, tive um grande apoio 
da parte dos professores, que me ajudaram 
a chegar ao meio objetivo. Portanto come-
cei por enunciar um problema, e dirigi-me 
para a inferiorização do sexo feminino, 
destacando a autoridade que o sexo mas-
culino apresenta na nossa sociedade. Na 
segunda fase desta metodologia, dada na 
aula de desenho, procurei que tipos de ma-
teriais queria utilizar, cheguei a conclusão 
que podia fazer uma mistura de carvão, 
pastel de óleo e aguarela, para criar diver-
sidade e textura no resultado final. Com 
a aula virtual, do professor/artista Vas-
co Carneiro recolhi soluções, esboços que 
me podiam ser úteis na realização. Termi-
nei com a passagem destes tópicos e infor-
mações para papel, chegando ao produto 
final, que apesar de ter dado imenso traba-
lho, estou muito orgulhosa de mim mesma. 
Espero mais desafios como este.

António: A igualdade de género, tem 
sido sempre ou quase sempre levado a de-
bate ao longo de décadas e, apesar de te-
rem sido tomadas medidas para que este 

problema deixasse de ser um «bicho de 
sete cabeças», como por exemplo, a abo-
lição de leis discriminatórias e o aumento 
do número de raparigas que frequentam a 
escola, ainda resiste uma maneira negati-
va de ver este tema. Em alguns países está 
a diluir-se a proteção jurídica contra a vio-
lação e os abusos domésticos, enquanto 
noutros estão a ser introduzidas medidas 
que penalizam as mulheres quanto à aus-
teridade à reprodução coerciva. Os direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres estão 
a ser ameaçados em várias frentes. Eu op-
tei por usar uma tela como meio de suporte 
das minhas opiniões.

Carolina: Eu decidi abordar a forma de 
como muitas vezes as mulheres são silen-
ciadas pela sociedade. Apesar de, atual-
mente, a voz de uma mulher já ter mais 
impacto, ainda é uma verdade que, quan-
do falamos de casos de violência domésti-
ca ou assédio no trabalho e fora dele, esta 
permanece muitas vezes em silêncio com 
vergonha e medo de não ser levada a sério 
ou até mesmo de ser prejudicada profissio-
nalmente. A minha principal questão foi: 
Como vou conseguir transmitir esta men-
sagem visualmente? Optei por realizar um 
cartaz. Para iniciar todo o processo orga-
nizei os aspetos mais importantes, realizei 
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� 11º AV1 - Programa de Cidadania e Desenvolvimento

Igualdade de género pelos olhos 
de jovens artistas

Ilustração do professor Vasco Carneiro, por Fábio Reis.



A ESMS candidatou-se ao processo de 
certificação EQAVET. 

E venceu logo à primeira!
Deve estar a chegar o Selo de Confor-

midade EQAVET, a ser atribuído pela 
ANQEP, por três anos. Alunos e profes-
sores dos cursos profissionais estão de 
parabéns. A qualidade do ensino e da 
formação profissional da nossa escola 
está a ser reconhecida e a ganhar visibi-
lidade. 

Ana Maria Silva, Diretora ESMS

vários esboços, fiz a junção de toda a com-
posição num programa online e finalmente 
iniciei o processo de produção. Concluindo, 
posso dizer que esta experiência foi bas-
tante enriquecedora e que a ajuda dos pro-
fessores envolvidos foi também bastante 
prestável.

A turma em geral deu um feedback bas-
tante positivo deste trabalho e conside-
rou-o enriquecedor para a nossa aprendi-
zagem artística. Para concluir, seguem-
-se alguns dos nossos trabalhos, espe-
ramos que gostem. No fim do ano vamos 
expor!

11ºAV1
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� Cursos Profissionais

A ESMS conquistou o selo EQAVET

acompanha a 
página da martins 

sarmento no 
facebook

certificação eqavet: mais informações em: 
http://www.esmsarmento.pt/categoria.php?cat=191

A certificação foi obtida após 
uma auditoria decorrida 
no dia 4 de fevereiro. O 
processo envolveu a Direção 
da Escola, os Serviços 
Administrativos, a equipa 
de trabalho responsável 
pela implementação, alunos, 
docentes, diretores de curso, 
colaboradores não docentes, 
encarregados de educação, 
entidades empregadoras de 
ex-alunos e instituições e 
empresas parceiras da escola.

Mafalda Reis Sofia Barroso

Mateus Cunha Carolina Castro
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Uma pandemia é uma epidemia de uma 
doença altamente contagiosa que se pro-
paga entre a população de uma grande re-
gião do globo ou mesmo da sua totalida-
de. A Peste Negra, a Varíola, a Praga de 
Marselha, a Gripe Espanhola são alguns 
exemplos de pandemias que já assolaram 
a humanidade e que tiveram consequên-
cias mais ou menos graves em extensões 
maiores ou menores do globo. Por ironia 
do destino, parece que, em cada século, 
é decretada uma pandemia por volta do 
ano 20. Infelizmente, o século XXI não foi 
diferente, com a chegada da COVID-19 em 
dezembro de 2019.

Este cenário catastrófico que se vive há 
mais de um ano obrigou os governantes 
de todo o mundo a tomarem algumas me-
didas de forma a conter o contágio da CO-
VID-19. Muitos cidadãos foram obrigados 
a permanecer no seu local de residência, 
os trabalhadores fizeram do quarto um 
escritório, os estudantes trouxeram a es-
cola para casa, os atletas montaram um 
ginásio na sala de estar… Muitos proje-
tos foram interrompidos e o contacto com 
amigos e familiares não coabitantes foi 
reduzido ao mínimo. 

Muitas pessoas vêm-se privadas das 
suas liberdades elementares e nós, comu-
nidade escolar, não somos exceção. Em 
março de 2020, durante a primeira vaga 
da COVID-19, era decretado o encerramen-
to das escolas em Portugal, que se viria a 
prolongar até setembro, fazendo com que 
o ensino à distância fosse a única solu-
ção para permitir a continuidade do nos-
so setor. Perante o posterior surgimento 
de uma nova vaga de COVID-19 e de novas 
estirpes da doença, as escolas portugue-
sas voltam a fechar as portas em janeiro e 
o ensino à distância volta a ser a realidade 
diária para alunos e professores.

Esta realidade tem, sem dúvida, aspe-
tos positivos e negativos. O conforto do 
nosso lar defronta-se com os incómodos 
causados pelas aulas online, nomeada-
mente o tempo de ecrã excessivo, e devi-
do a estas dificuldades que surgem, é im-
portante procurar o máximo equilíbrio 
entre os interesses de alunos, professores 
e encarregados de educação.

Passando a dar a minha opinião, se, por 
um lado, o ensino à distância me permi-
tiu passar mais tempo com a família e ter 

mais tempo livre, por outro lado, torna-
-se complicado manter a atenção nas au-
las online e aprender como deveria. Creio 
que para os professores também tenham 
surgido dificuldades, uma vez que estes 
também têm as suas famílias, também 
podem ter dificuldades em lidar com a 
tecnologia e sentem os mesmo incómo-
dos que nós, alunos.

A meu ver, este ano está a ser comple-
tamente diferente do transato relativa-
mente aos moldes do ensino à distância. 
Por vezes foi um pouco desagradável ter 
de permanecer um dia inteiro à frente de 
um computador, porém foi sempre pro-
movida a comunicação entre alunos, pro-
fessores e encarregados de educação, de 
modo a atenuar as consequências da me-
lhor maneira possível.

Creio também que o facto de o ensino 
à distância ter decorrido durante o 2º pe-
ríodo foi prejudicial na medida em que 
este período é o melhor para subir as no-
tas e garantir melhores classificações no 
final do ano.

Neste momento, parece que o ensino à 
distância já tem uma data prevista para 
terminar, 19 de abril, porém ainda é pos-
sível que existam regressões no desconfi-
namento. Vivemos um tempo de grande 
incerteza, de medo, talvez até “de guerra” 
e por isso é importante manter a harmo-
nia e o equilíbrio entre todos os integran-
tes da comunidade escolar.

Beatriz Melo, 10º CT6

� Covid-19

Ensino à distância
(...) 
A meu ver, este ano está a 
ser completamente diferente 
do transato relativamente 
aos moldes do ensino à 
distância. Por vezes foi um 
pouco desagradável ter de 
permanecer um dia inteiro 
à frente de um computador, 
porém foi sempre promovida 
a comunicação entre alunos, 
professores e encarregados 
de educação, de modo a 
atenuar as consequências da 
melhor maneira possível.
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A ESMS está envolvida, em dois Orça-
mentos Participativos Escolas (OPE), um 
da iniciativa do Ministério da Educação 
outro da Câmara Municipal de Guima-
rães, desde há cinco anos e sete anos res-
petivamente. Ambos os OPE têm objeti-
vos em comum: melhorar a qualidade da 
democracia, implementar valores de ci-
dadania, envolver a comunidade educa-
tiva na participação cívica a nível local e 
nacional.

Estas iniciativas pretendem minimizar 
o défice de participação, o afastamento e 
desconfiança dos cidadãos relativamente 
às instituições democráticas, fenómenos 
transversais à Europa. 

Estes projetos criam as condições para 
desenvolver o espírito e a prática demo-
crática, através da adoção de estruturas 
e processos participativos tão necessá-
rios à definição da política educativa, à 
administração e gestão do sistema esco-
lar e à experiência pedagógica quotidia-
na, em que se integram todos os interve-
nientes no processo educativo, em espe-
cial os alunos, os docentes e as famílias. 

Para muitos estudantes, a criação de 
um OPE constituirá uma primeira opor-
tunidade para participar num processo 
formal de apresentação e discussão de 
propostas de intervenção, assim como de 
votação, com impactos significativos na 
sua formação enquanto cidadãos respon-
sáveis, informados e participativos.

O OPE é organizado, em cada ano ci-
vil, de acordo com os seguintes procedi-
mentos: a) Definição da coordenação e 
divulgação pública dos procedimentos 
e prazos para a apresentação de propos-
tas; b) Desenvolvimento e apresentação 
de propostas; c) Divulgação e debate das 
propostas; d) Votação das propostas; e) 
Apresentação dos resultados; f) Planea-
mento da execução; g) Execução da(s) 
proposta(s).

Orçamento Participativo das Esco-
la do Ministério da Educação (OPEME) 

O OPEME tem como objetivos especí-
ficos contribuir para a comemoração do 
Dia do Estudante, estimular a participa-
ção cívica e democrática dos estudantes, 
promover o seu espírito de cidadania e o 
diálogo, proporcionar a mobilização co-
letiva em prol do bem comum e o respei-

to pelas escolhas diferentes, valorizar a 
sua opinião em decisões nas quais são os 
principais interessados e responsáveis, e, 
finalmente, permitir o conhecimento do 
mecanismo do voto.

As propostas são elaboradas por estu-
dantes que identificam claramente uma 
melhoria pretendida na escola, através 
da aquisição de bens e/ou serviços que 
sejam necessários ou convenientes para 
a beneficiação do espaço escola e/ou da 
forma da sua utilização ou destinados a 
melhorar os processos de ensino -apren-

dizagem e do qual possa beneficiar, ou vir 
a beneficiar, toda a comunidade escolar. 

O OPEME contempla a verba anual de 
cerca de 1500€.

O primeiro projeto do OPEME foi “Cons-
truir um robô Licelino mascote da escola” 
e, nos últimos três anos, os projetos esti-
veram ligados à aquisição de 12 projetores 
multimédia, quatro por ano. Os promoto-
res dos três últimos projetos foram as su-
cessivas associações de estudantes. Este 
ano será concretizado após o regresso ao 
ensino presencial. 

� Cidadania ativa

Orçamentos Participativos Escolas

Estas iniciativas pretendem minimizar o défice de participação, o 
afastamento e desconfiança dos cidadãos relativamente às instituições 
democráticas, fenómenos transversais à Europa. 

Reportagem Liceu Tv em: https://youtu.be/_tT43pEnTU4

Orçamentos Participativos Escolas

 https://youtu.be/_tT43pEnTU4
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Orçamento Participativo das 
Escola da Câmara de Guima-
rães (OPECG) 

O OPECG, com uma verba 
anual de 12500€, tem como ob-
jetivo específico o de incentivar 
o diálogo entre o executivo mu-
nicipal, técnicos municipais, 
cidadãos e a sociedade civil or-
ganizada, na procura de me-
lhores soluções para os proble-
mas, tendo em conta os recur-
sos disponíveis.

Os projetos têm de estar en-
quadrados nas seguintes áreas 
temáticas: Ambiente e Susten-
tabilidade (natureza e biodiver-
sidade; gestão da água, desem-
penho energético,…); Volun-
tariado e Solidariedade (pro-
jetos sustentáveis de volunta-
riado, projetos de solidarieda-
de em contexto escolar,…); Ar-
ticulação com o Programa PE-
GADAS (Promoção de políti-
cas para o ambiente, ecológicas 
e inclusivas,…) e EcoInovação 
e Empreendedorismo (conce-
ção de produtos, prolongamen-
to da vida dos materiais e dos 
produtos, uso eficiente dos re-
cursos,…).

As três primeiras temáticas 
existem desde o primeiro OPE-
CG e a última temática foi in-
cluída em 2019 no contexto do 
projeto Escolas Empreendedo-
ras IN.AVE - os Originais. Des-
de então, os Originais são par-
te integrante do projeto de cada 
turma do primeiro ano dos cur-
sos profissionais.

O primeiro projeto do OPECG 
foi o “EcoAtelier Martins Sar-
mento Edificio Earthship” . No 
OPECG de 2018, a área ocupa-

da por este projeto deu lugar ao 
projeto da Bancada Verde. Fo-
ram vários os projetos execu-
tados, principalmente, nos úl-
timos três anos: Horta Vertical; 
Recicla-te; Escola com peda-
lada – A Bicicleta; Estufa Bio-
lógica; A Arte de Saber Cuidar; 
Lâmpadas Led; Sistema de Re-
ga Gota a Gota; Nasceres dos Sa-
bores; Captação de Águas Plu-
viais; Escola sem Resíduos; Es-
cola com Pedalada – A Bicicle-
ta - fase 2. Os projetos Nasceres 
dos Sabores - fase 2; Escolimpa; 
do Olfato para o Gosto e Forma-
ção +40 ESMS do OP de 2019 es-
tão a ser executados pela autar-
quia. O projeto Lâmpadas Led - 
fase 2 aguarda a transferência 
de verba.

Em 2020, quando se con-
cebiam os primeiros projetos 
-Transformação de Sabores, Li-
ceu Tv Media Lab e Somos ES-
MS -, inseridos nos projetos de 
turma dos primeiros anos dos 
cursos profissionais - os Ori-
ginais, das turmas de Multi-
média, Restauração e Comér-
cio, a escola foi informada pe-
la autarquia que, face à situa-
ção pandémica, o OP Escolas fi-
caria suspenso por tempo inde-
terminado.

Assim, quando as circuns-
tâncias o permitirem, estes e 
outros projetos serão fatores de 
motivação e orgulho para to-
dos os que tiverem a ousadia 
de acreditar que, ao apostar na 
criatividade dos nossos alunos, 
lhes estamos a abrir o caminho 
para que possam ser empreen-
dedores.

Prof. M. Carlos Silva

O orçamento participativo promovido pelo município 
de Guimarães contempla a verba anual de 12500 
euros. Esta iniciativa começou em 2016 e foi 
interrompida em 2020 devido à pandemia. Ao longo 
deste período, opoiou diversos projetos promovidos 
por alunos e professores todos eles apresentados em 
cerimónias públicas que antecederam a votação dos 
projetos.

Os orçamentos participativos permitiram apoior projetos 
inovadores como a 'Estufa Biológica', o 'Escola com Pedalada', 
o 'Robô Licelino', a 'Bancada Verde', entre muitos outros.
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Chamo-me Maria, sou aluna do tercei-
ro ano do curso profissional de Saúde da 
Escola Martins Sarmento e estou a esta-
giar na medicina interna do hospital Nos-
sa Senhora da Oliveira. Três dias por se-
mana eu cuido de doentes infetados com 
covid-19. 

Apesar de a disciplina de Português não 
ser a minha disciplina preferida, gosto de 
escrever e pode ser que as minhas ansie-
dades também possam ser as vossas, afi-
nal eu tenho apenas 17 anos e tenho mui-
tos medos e inseguranças! Mas graças a 
este curso, sempre que vou estagiar sin-
to que levo comigo um “pote cheio de es-
perança”, que vai esvaziando ao longo do 
meu dia. Eu sinto a injustiça de não po-
der festejar a minha festa de aniversário 
com as minhas amigas ou de não me po-
der preparar à sexta à noite para ir dançar 
com elas. Dizem-me para ficar em casa, e, 
na minha cabeça, mistura-se a preguiça 
com uma inquietação para fazer mil coi-
sas diferentes. Por outro lado, durante três 
dias por semana, sinto que sou de alguma 
forma uma privilegiada, porque estou en-
volvida na luta contra o covid-19. Durante 
três dias, eu posso ajudar! Eu posso fazer 
parte de uma equipa de médicos, enfer-
meiros, auxiliares de saúde e outros téc-
nicos que salvam vidas. Com este estágio, 
aprendi a agradecer! Agradeço conseguir 
que o ar entre nas minhas narinas sem 
esforço, ou seja, consigo respirar sem me 

aperceber que o faço, contrariamente a 
muitos pacientes que ajudo a cuidar; agra-
deço poder tomar um banho ao contrário 
de muitos pacientes que se lavam apenas 
com umas toalhitas, porque estão infeta-
dos com covid-19 e não lhes é permitido 
sair do quarto para tomar um banho. En-
tão, três dias por semana, enquanto apre-
cio a água que me corre pelo corpo, ganho 
força, ao contrário do sono que me turva 
as ideias enquanto me dirijo para o hos-
pital…. Felizmente não sou um paciente, 
mas sim alguém que chegou para ajudar. 

Quando chego à entrada do hospital, te-
nho os meus receios: de não ser capaz de 
ajudar os doentes em tudo o que preci-
sam ou mesmo de me infetar. Mas, quan-
do chego à enfermaria, há um cheiro ca-
racterístico que invade todo o meu corpo 
e, mesmo não vos sabendo explicar, gan-
ho uma força que sei que não estava co-
migo no início. Tinha dúvidas se conse-
guiria dar banho aos doentes, mas a en-
fermeira ajuda-me a perceber como fa-
zer. Tinha medo de entrar no quarto das 
pessoas infetadas, mas uma técnica auxi-
liar entra comigo no quarto e todos traba-
lhamos em equipa. E de repente eu já não 
sinto sequer fome. Avisam-me que tenho 
de parar para almoçar. Passo pela cama 
55 e vejo outro paciente deitado. Pergun-
to à enfermeira pelo senhor que tinha cui-
dado na semana passada e que me conta-
va as aventuras da sua vida. Eu lembro-

� Formação em Contexto de Trabalho

Diário de um Técnico Auxiliar 
de Saúde numa Pandemia

Tinha medo de entrar no 
quarto das pessoas infetadas, 
mas uma técnica auxiliar 
entra comigo no quarto e 
todos trabalhamos em equipa. 
E de repente eu já não sinto 
sequer fome. Avisam-me que 
tenho de parar para almoçar. 
Passo pela cama 55 e vejo 
outro paciente deitado. 
Pergunto à enfermeira pelo 
senhor que tinha cuidado na 
semana passada e que me 
contava as aventuras da sua 
vida. Eu lembro-me que tinha 
muita dificuldade em respirar. 
Ela responde-me que faleceu 
durante a noite.

Maria Beatriz, 3º PS
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-me que tinha muita dificuldade em res-
pirar. Ela responde-me que faleceu du-
rante a noite. Fico triste e baixo os olhos... 
resignada. Olho o cansaço dos médicos, 
dos enfermeiros, dos técnicos auxilia-
res de saúde e só penso como posso aju-
dar mais. Tenho fome, mas, se não tiver 
tempo para almoçar…, almoço mais tar-
de. Talvez ao jantar. Arregaço as man-
gas, visto fato, perneiras, viseira e másca-
ras, e penso que trago comigo aquele meu 
pote imaginário cheio esperança. Entro 
nos quartos de pacientes covid-19, e, mes-
mo os doentes não vendo o meu sorriso, 
há sempre uma fala amigável, enquan-
to executo as tarefas que me foram con-
fiadas. Agradeço muito o estágio propor-
cionado, no meio de um “caos” aprendi 
a controlar as emoções, mesmo quando 
penteio um doente, coloco a máscara de 
oxigénio noutro que está desorientado… 

Esta oportunidade ficará para sempre 
gravada na minha memória, pois eu sei 
que consegui arrancar alguns sorrisos, 
simplesmente por ter ajudado o pacien-
te a fazer uma chamada à sua família. 
Agradeço, vejo a minha família todos os 
dias! Mas ao final do dia, tenho de admi-
tir que aquele meu pote de esperança, es-
vazia-se, e eu vou para casa com um sen-
timento de que podia ter feito ainda mais, 
que não sou suficientemente boa para fa-
zer tudo bem. Revolto-me muito quan-
do vejo alguém sem máscara ou dizer que 
vai para a casa de um amigo jogar playsta-
tion. Penso sempre no rosto afável do pa-
ciente da cama 55, que, após aquele en-
contro com os netos que vieram de Lon-
dres, no Natal, já não teve hipótese de me 
conseguir contar mais das suas aventu-
ras… 

Eu só tenho 17 anos e preciso de crescer 
com estas e outras histórias. E talvez es-
crever-vos, caros colegas, me ajude e vos 
ajude a pensar como os nossos atos tem 
sempre impacto. A lei do retorno diz-me 
que o resultado do que fazemos, nos es-
pera mais tarde… será este o resultado do 
que fizemos?

Maria Beatriz, 3° PS

A Martins Sarmento está onde é preciso.
Com coragem e garra.

Porque ajudar é preciso!

3º PS - Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde
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O sonho é, indiscutivelmente, o motor 
de qualquer civilização. A nação que não 
motiva a inovação e a exploração está, 
na minha perspetiva, destinada a cair. 
De facto, o avanço do mundo, parafra-
seando Gedeão, foi possível pela ação de 
homens que foram capazes de sonhar. 

Efetivamente, o desejo de conhecer o 
desconhecido é a característica que dis-
tingue o ser humano das restantes for-
mas de vida na terra. Sempre existiram 
aqueles que questionam os custos da ex-
ploração. Estes indivíduos defendem, 
com toda a legitimidade, que o financia-
mento de projetos que visam descobrir o 
que ainda não foi descoberto seria mais 
bem alocado em problemas mais per-
to de casa, como a erradicação da fome 
e da pobreza. Esquecem-se, no entanto, 
dos tremendos benefícios que tais proje-
tos nos trouxeram ao longo da história. 
Veja-se, a título exemplificativo, a ex-

ploração espacial. As vantagens que esta 
indústria trouxe ao nosso dia a dia são 
imensuráveis, desde o GPS às câmaras 
digitais, passando por dispositivos de 
filtração de água até aos equipamentos 
de proteção utilizados pelos bombeiros. 

Por outro lado, o sonho humano pode 
ser visto segundo um ponto de vista pu-
ramente intelectual. No início do sécu-
lo XX, um sujeito chamado Nikola Tesla 
teve um sonho, uma ambição, cuja rea-
lização pareceria impossível a qualquer 
um. Tesla queria oferecer energia elétri-
ca wireless grátis a toda a população do 
planeta, através de um sistema de torres 
distribuídas por focos populacionais em 
todo o globo. Para tal, Tesla desenvol-
veu conceitos na área do eletromagne-
tismo para que conseguisse desenvolver 
o potencial da sua ideia. Evidentemen-
te, Nikola Tesla não conseguiu comple-
tar a sua ambição. Todavia, as contribui-

ções feitas com esse objetivo em mente 
não devem ser esquecidas. Tesla ofere-
ceu à humanidade invenções como o rá-
dio, o motor elétrico, a corrente alterna-
da e a tecnologia wireless. A história de 
Tesla prova que não é necessário que o 
sonho se concretize. As descobertas fei-
tas pelo caminho são suficientes.

À guisa de conclusão, considero o so-
nho, ou a loucura, como aspeto funda-
mental da condição humana e, como tal, 
é algo que deve ser encorajado. Como nos 
diz António Gedeão, “sempre que um ho-
mem sonha / O mundo pula e avança”.

José Manuel Teixeira, 12º CT8

O sonho é a única esperança da Huma-
nidade, que a faz crer num futuro promis-
sor e encoraja os ousados a transcende-
rem-se em nome do progresso e revolu-
ção. Não há margem de dúvida que o so-
nho molda e modifica o status quo.

Efetivamente, o ato de sonhar é equiva-
lente a fazer magia. Sonha-se o impossí-
vel para o tornar realidade, quebrando to-
das as barreiras, o que outrora se julgava 
impossível. É evidente que este é o único 
meio para atingir o inatingível, veja-se a 
ousadia do povo português que transfor-
mou uma visão em realidade. Aventurou-
-se “por mares nunca antes navegados”, 
pelo incerto e desconhecido, tornando-
-se pioneiros nos Descobrimentos, reve-
lando, assim, os primeiros passos da glo-
balização, um conceito, até à data, desco-
nhecido e, evidentemente, considerado 
impossível.

Por outro lado, o sonho é sinónimo de 
revolução e grandiosidade, desencadean-
do inovação, conforme nos transmitem 
as palavras de António Gedeão “Sempre 

que um Homem sonha/ o mundo pula 
e avança”. Exemplos disso mesmo são 
a tecnologia e a descoberta espacial ou 
mesmo o computador pessoal, que pas-
sou de uma visão turva a uma ferramenta 
indispensável, revolucionando a socieda-
de em todos os sentidos. Concomitante-
mente, o sonho de pisar a lua estreou uma 
corrida espacial sem precedentes, mos-
trando claramente que nada é impossí-
vel quando ouvimos e seguimos o sonho. 
“O futuro pertence àqueles que acreditam 
na beleza dos seus sonhos” é uma citação 
de Eleanor Roosevelt que, sem sombra de 
dúvida, através das suas visões, deixou 
um enorme legado na área dos Direitos 
Humanos. 

Em suma, do impossível, as grandes 
conquistas e revoluções, através do so-
nho, nasceram e tornaram-se realidade. 
Nas palavras de Fernando Pessoa “Deus 
quer, o homem sonha, a obra nasce”. 

Manuel João Ferreira, 12º CT8

Oficina de escrita: estudo da 
"Mensagem" de Fernando Pessoa 
A importância do sonho

O Sonho



O sonho sempre foi fundamental na vida 
do Homem. Tal como António Gedeão afir-
ma no poema, “Pedra Filosofal”, é o sonho 
que faz o mundo avançar, é o sonho que 
cultiva a ambição e traz novidade. Ele im-
pede o mundo de estagnar, daí ter tanto 
significado na nossa vida.

Na verdade, foi o sonho, a ambição, e até 
mesmo a “loucura” que sempre fizeram o 
nosso país avançar na direção de que pre-
cisávamos. Ele foi essencial na formação 
da História de Portugal. Foi o sonho que 
nos levou a realizar esses feitos gloriosos, 
como os que são cantados n’ “Os Lusíadas” 
ou na “Mensagem”, foi a ânsia de descobrir 
o mundo e o desejo de grandeza que os lan-
çou para a aventura do desconhecido. So-
nhar com os atos heroicos dos nossos an-
tepassados levantava a moral do povo, 
quando este se sentia derrotado diante das 
opressões e injustiças. 

No entanto, o sonho não foi apenas uma 
força impulsionadora importante no nos-
so país, também o foi, e continua a ser, no 
mundo. Desde sempre que o Homem pro-
curou saber mais sobre aquilo que o ro-
deia. Essa curiosidade levou-o a grandes 
descobertas e avanços, muitos deles, por 
exemplo, na comunidade científica. O im-
pacto que tais avanços tiveram é tremen-
do, e são estes que, atualmente, tornam 
possível o combate à pandemia.

Concluindo, sonhar é imprescindível na 
nossa vida, faz-nos crescer e prosperar e 
ajuda-nos a ultrapassar tempos difíceis, 
como os que vivemos nos dias de hoje, pois 
é ele que abre os nossos horizontes e, ci-
tando Gedeão, é ele que “comanda a vida”.

Ana Zahra Pina, 12ºCT8
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Desde cedo, somos incentivados a so-
nhar e a definir metas. Quando estes so-
nhos e metas são realistas, e existe den-
tro de nós ambição suficiente para os con-
cretizar, atingimos um outro estatuto na 
sociedade, tornamo-nos diferentes e es-
peciais, comparativamente ao cidadão 
comum. Daí acreditar e defender que a 
vida só vale a pena se formos ousados e 
ambiciosos o suficiente para alcançar-
mos os nossos sonhos.

Primeiramente, vivemos num mundo 
onde pecamos por sermos autênticas có-
pias uns dos outros, onde a normalidade 
é entediante. Até que ponto vale a pena 
sermos só mais um no meio de sete bi-
liões? Na minha opinião, isso constitui 
uma vida de apatia, aborrecimento e de-
sinteresse que se resume apenas no ins-
tinto de sobrevivência. Será que o orgu-
lho nesta existência banal será o mes-
mo se tivéssemos, de alguma forma, con-
tribuído para o avanço da Humanidade, 

como o fizeram, por exemplo, Einstein 
ou Darwin no campo da ciência, Freud ou 
Nietzsche na área do pensamento? Não 
creio!

Por outro lado, há que ressalvar, no en-
tanto, que é necessário saber impor limi-
tes aos nossos devaneios, sob pena de nos 
afundarmos em desilusões e frustrações, 
caindo mais uma vez na normalidade ho-
dierna que, no meu ponto de vista, é triste 
e insípida. Basta interiorizarmos o facto 
de, a cada quarenta segundos, ocorrer um 
suicídio, para nos apercebermos disso.

Em suma, penso que sonhar é bom, 
vale a pena, é urgente, faz-nos sair da 
bolha sufocante que é a normalidade e é 
pelo sonho que o mundo avança tal como 
o diz Gedeão. Porém, quando nos conse-
guirmos libertar dessa bolha, teremos 
que ter a força de não sucumbir à ganân-
cia e sermos realistas o suficiente para lá 
não voltar.

 Vasco Vaz, 12º CT8

O sonho é universal e intemporal. Des-
de sempre o Homem sonhou, e a perda 
desta luz interior pode ser catastrófico na 
vida de qualquer ser humano. Tal como 
referido no poema de António Gedeão, “o 
sonho comanda a vida”, ou seja, sonhar é 
essencial.

Por um lado, os sonhos dão sentido à 
vida, traçam os nossos objetivos e ambi-
ções. Sem estas aspirações o Homem não 
viveria, apenas sobreviveria. São elas que 
nos levam a levantarmo-nos de manhã e 
a prosseguir vivendo. Pessoas que não so-
nham sentem um vazio interior, sobrevi-
vem desanimadas, deprimidas e sem mo-
tivação. São os sonhos que nos dão a cora-
gem para enfrentar os desafios que a vida 
nos propõe, mas também é a ousadia que 
nos faz sonhar. Verificamos, diariamen-
te, as crises de refugiados que têm ocorri-
do no mundo. É o sonho de uma vida me-
lhor que os leva a arriscar tudo e a rumar 
em direção ao desconhecido.

Por outro lado, a meu ver, o sonho do 
Homem é o motor para o avanço e pro-
gresso do mundo, pois “quando o homem 
sonha o mundo pula e avança”. É o sonho 
que leva o mundo a evoluir e a progredir, 
uma vez que este incute no ser humano a 

necessidade de se ultrapassar, de procu-
rar mais além formas diferentes de atin-
gir os seus objetivos. Foi o sonho de alcan-
çar o que, aparentemente, era impossível 
e inatingível que levou a Humanidade a 
transcender-se e a realizar o enorme feito 
de viajar até à lua. Sem o sonho, nunca te-
ria sido possível tal proeza.

À guisa de conclusão, sonhar é deve-
ras importante. É o sonho que guia a vida 
e faz a Humanidade avançar. É ao sonho 
que devemos agradecer o mundo que co-
nhecemos hoje, já que, sem ele, nada se-
ria possível.

Ana Margarida Guimarães, 12º CT8

Pelo sonho é que vamos…

O sonho é universal e intemporal...

Sonho

Foi o sonho de alcançar o 
que, aparentemente, era 
impossível e inatingível 
que levou a Humanidade a 
transcender-se e a realizar o 
enorme feito de viajar até à 
lua. Sem o sonho, nunca teria 
sido possível tal proeza.

Foi o sonho que nos levou 
a realizar esses feitos 
gloriosos, como os que são 
cantados n’ “Os Lusíadas” ou 
na “Mensagem”, foi a ânsia 
de descobrir o mundo e o 
desejo de grandeza que os 
lançou para a aventura do 
desconhecido. 
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“Problemas Éticos na criação da Inte-
ligência Artificial: a consciência das má-
quinas” é o resumo de um pequeno en-
saio no qual procuro responder à ques-
tão-problema: será que se uma máquina 
tiver consciência deverá ser tratada como 
um humano?

Investiguei sobre esta temática com o 
objetivo de aprofundar o meu conheci-
mento sobre a ligação entre ética e inte-
ligência artificial. Considero a discussão 
deste problema filosófico fundamental, 
uma vez que presumo que é um assunto, 
atualmente, bastante pertinente e dele 
nascem diversas questões na área da fi-
losofia que, maioritariamente, abran-
gem um futuro que poderemos vir a vi-
ver. Um futuro, onde nós, seres huma-
nos, coexistiremos com seres que, como 
nós, terão pensamentos, emoções, cons-
ciência, mas que ao contrário de nós te-
rão corpos artificiais e poderão ser liga-
dos ou desligados.

Por vezes, a ficção científica gosta de re-
tratar robôs como máquinas conscien-
tes e autónomas capazes de tomar deci-
sões e de expressar a própria personalida-
de, como é o caso dos filmes “Blade Run-
ner...”, “Matrix”, “Ex-máquina”, entre ou-
tros. É inquestionável que são mera fic-
ção, mas podem suscitar-nos algumas 
dúvidas, dado que essas máquinas são 
apresentadas com consciência. Logo, 
este conceito e seu significado, “o que é a 
consciência?”, serviu como ponto de par-
tida da minha reflexão.

Centremo-nos em duas perspetivas an-
titéticas. Uns, defendem que as máquinas 
serão detentoras de consciência e não de-
verão ser tratadas como nós. Outros, aos 
quais me junto, que acreditam que essas 
máquinas deverão ser tratadas como hu-
manos. Por um lado, aqueles primeiros que 
referi defendendo que as máquinas não de-
vem ser tratadas como humanos, apoiam-
-se no facto de que se dermos os mesmos 
direitos às máquinas isso equivaleria a 
uma destruição da civilização, como já re-
ferido por Stephen Hawking e Elon Musk. 
Outro argumento que também acaba por 
surgir é a incapacidade de uma máquina se 
reproduzir e envelhecer, logo uma máqui-
na só poderia vir a ser tratada como uma 
de nós se nos fosse indistinguível. Por ou-

tro lado, podemos desenvolver contra-ar-
gumentos válidos que fazem com que os 
argumentos acima sejam discutíveis. Nick 
Bostrom e Eliezer Yudkowsky ajudam-
-nos a desenvolver tais argumentos com o 
Princípio da Não Discriminação Ontogé-
nica, descrita no artigo “The Ethics of Ar-
tificial Intelligence” situado no livro: “The 
cambridge handbook of Artficial Intelligen-
ce”. O referido artigo defende que dois se-
res com a mesma funcionalidade e expe-
riência consciente, diferenciados apenas 
na forma como vieram a existir, têm o mes-
mo estatuto moral e assim deverão ser tra-
tados de igual forma. Para além disso, uma 
máquina que seria ciente de si e do mun-
do que a rodeia, se excluída de tratamento 
igual, não seria uma espécie de descrimi-
nação mecânica semelhante à descrimi-
nação de pessoas quanto ao género ou cor 
de pele? No entanto, neste caso seriam se-
res que teriam corpos feitos de silício e uma 
mente que em vez de neurotransmissores, 
seria de semicondutores.

Vou continuar as minhas leituras e refle-
xões para aumentar a minha capacidade 
argumentativa e melhorar o meu conheci-
mento quanto a esta temática. Irei consul-
tar mais fontes e artigos de filósofos e cien-
tistas relativamente a este assunto, o que 
me permitirá partir para a escrita de um 
pequeno ensaio filosófico.

Luísa Cruz, 11.º CT3

E se as máquinas vierem a ter 
consciência?

O filme "Ex-Machina”, escrito e realizado por Alex Garland, questiona as dualidades 
corpo-alma, a inteligência orgânica- inteligência artificial. Nesses binómios, arquiteta-
se uma reflexão sobre futuras condições pós e supra humanas.

(...)
Uns, defendem que as 
máquinas serão detentoras de 
consciência e não deverão ser 
tratadas como nós. Outros, aos 
quais me junto, que acreditam 
que essas máquinas deverão 
ser tratadas como humanos. 
Por um lado, aqueles primeiros 
que referi defendendo que 
as máquinas não devem ser 
tratadas como humanos, 
apoiam-se no facto de que se 
dermos os mesmos direitos 
às máquinas isso equivaleria a 
uma destruição da civilização, 
como já referido por Stephen 
Hawking e Elon Musk. 
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Habitamos num mundo em que a tec-
nologia e a ciência percorrem um cami-
nho lado a lado. O problema em questão 
centra-se na hipervalorização da tecno-
ciência como solução imperativa para os 
problemas da nossa frágil vida, como se-
res imperfeitos. O ser humano e a vida, tal 
como os conhecemos, perdem importân-
cia face à intervenção da tecnociência? 
Estamos perante um progresso ou um 
retrocesso civilizacional? A minha refle-
xão centraliza-se em explorar os impac-
tos desta área no conceito de vida huma-
na e como a mesma pode vir a dar origem 
a um “ser humano novo”. 

A relação entre o Homem e as máquinas 
gera controvérsias acerca da atuação des-
ta área nos diversos parâmetros da hu-
manidade. Pessoalmente, apesar de ser 
apologista do papel crucial que a tecno-
ciência possui nas nossas vidas, defen-
do que o progresso tecnocientífico que se 
tem vindo a desenvolver desde o início do 
século passado (sem intenção de descon-
siderar os meros efeitos positivos) resul-
tará em repercussões eticamente preju-
diciais para a nossa espécie se não travar-
mos a destruição do Homem pelas suas 
próprias e descontroladas criações.

Desde o século passado, filósofos críti-
cos salientam os perigos de uma era em 
que os avanços tecnocientíficos são mais 
valiosos do que autenticidade, a natura-
lidade e a dignidade humana. Hans Jo-
nas, no seu livro O Princípio da Respon-
sabilidade (1979) declara que “a promes-
sa da tecnologia moderna se converteu 
em ameaça, ou esta se associou àquela de 
forma indissolúvel” (p.21). O Homem sus-
cetível à programação da sua configura-
ção futura, tendo como fim a perfeição e a 
superioridade genética, excede o que ca-
racterizamos como condição humana, o 
que inclui o nascimento, o crescimento, a 
emoção, o conflito e a mortalidade dos se-
res. Posto isto, consequentemente, esses 
avanços na tecnociência, poderão cau-
sar a sua aniquilação, uma vez que o ser 
humano tornar-se-á algo moldável, um 
mero objeto de estudo propício a modifi-
cações, perdendo valores fundamentais 
à essência humana. Isto procede devi-
do à redefinição pela tecnociência de as-
petos básicos e estruturais de uma vida, 

por exemplo a reprodução e conceção na-
tural, até alcançarmos por fim ao objetivo 
de erradicar a morte.

Mas será pertinente falar em “nature-
za humana” como algo único e imutável? 
Como todos os conceitos, este poderá so-
frer alterações, no entanto isto não inva-
lida uma permanência de conduta huma-
na ao longo dos tempos. O nosso pensa-
mento ampliado pode-nos transportar 
para uma realidade (eventualmente hi-
potética) em que a atuação da ciência in-
terligada à tecnologia será responsável 
por nos tornar os “donos da natureza”. De 
facto, os seres humanos são capazes de 
se transformar em indivíduos com graus 
elevadíssimos de habilidades, fisicamen-
te e cognitivamente. Se todas as espécies 
evoluem biologicamente e os humanos 
têm a autonomia necessária para tomar 
o controlo do seu futuro evolutivo, pode-
mos assegurar um novo patamar muito 
mais complexo na história do nosso de-
senvolvimento e consequentemente as-
segurar a existência da nossa espécie. À 
vista disto, a tecnociência é exercida a fa-
vor do respeito pela habilidade das pes-
soas de se “auto aprimorarem”, possibi-
litando uma solução sem restrições para 
as diversas dificuldades da nossa delica-
da vida.

No entanto, ao focarmo-nos neste ce-
nário de superioridade humana, consta-
tamos que a manipulação genética seria 
imprescindível, pois só assim aprimora-
ríamos substancialmente a estética e a 

saúde. Apesar de ser notável que a oposi-
ção entre o Homem e a máquina é irracio-
nal e ignorante, algo sem limites, é algo 
descontrolado e é necessário constringir 
a interferência desta área na nossa socie-
dade. O surgimento do eugenismo (mo-
vimento daqueles que defendem ou apli-
cam métodos conducentes ao aperfei-
çoamento da raça humana) provocaria 
um ambiente de discriminação em que 
os mais fracos, ou seja, aqueles que nas-
cem naturalmente, seriam descartados 
em detrimento dos indivíduos genetica-
mente perfeitos. A meu ver, o patamar 
ideal que a ciência deve alcançar é con-
seguir impedir que pessoas nasçam com 
problemas genéticos que lhes limitam di-
versos aspetos ao longo da sua vida e, por-
tanto, proporcionar uma vida igualitária 
para todos.

Após esta reflexão, é evidente que con-
sidero a ciência uma fonte tanto benéfica 
como perigosa, caso não seja bem-inten-
cionada. É necessário um espírito críti-
co no sentido de examinar as consequên-
cias referentes ao futuro do ser humano, 
que caminham junto ao desenvolvimen-
to tecnocientífico. Sem esta limitação, 
aquele que deveria ser o desenvolvimen-
to mais promissor (da espécie humana), 
tornar-se-ia num retrocesso da nossa ci-
vilização.

Mafalda Monteiro, 11.º CT4

A redefinição do ser humano pela 
tecnociência
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O sistema democrático, quer se apre-
sente como republicano, monárqui-
co ou parlamentarista, é predominante 
nos países ocidentais. Fomos ensinados 
e educados a pensar muito alto acerca 
deste sistema. O Panteão na Grécia tor-
nou-se um símbolo de valores democrá-
ticos e, por esta razão, vários líderes de 
países democráticos gostam de lá ser fo-
tografados. 

No entanto, é estranho descobrir que 
uma das grandes realizações de Grécia 
antiga, a filosofia, questionava e criticava 
um outro dos seus feitos: a democracia. 

Nos diálogos de Platão, o pai fundador 
de filosofia, Sócrates tinha uma posição 
pessimista sobre a democracia. No capí-
tulo VI da «A República» de Platão, Só-
crates faz uma analogia entre um barco e 
um país para refutar a ideia de que a de-
mocracia é um sistema sem falhas.

Sócrates pergunta se, caso fizéssemos 
uma viagem marítima, preferíamos que 
o nosso navio fosse guiado por gente 
com muita experiência em navegação ou 
por gente sem qualquer tipo de conheci-
mento marítimo? Adeimantus respon-
de convictamente que prefere ser guia-
do por gente com experiência. Então, 
Sócrates pergunta-lhe logo de seguida: 
«Porque é que continuamos a achar que 
qualquer pessoa é apta para escolher o 
governante de um país?» 

Este é, pois, o grande problema da de-
mocracia: gente não educada nos valores 
de cidadania, não pensadora e ignorante 
continua a ter direito a voto. 

O voto, nos tempos atuais, é generali-
zado e não o deveria ser, pois é bastante 
importante para qualquer pessoa o obter. 
Este deveria ser visto como uma compe-
tência, um saber, e não uma mera habili-
dade ou intuição e, por essa razão, deve-
ria ser lecionado a sua importância, por-
que, se o voto for generalizado e pessoas 
sem raciocínio crítico, cultura e sabedo-
ria votarem, poderá criar graves conse-
quências para a própria democracia.

Se a votação for feita por todos os cida-
dãos haverá um favorecimento de maio-
rias, no entanto será a escolha destes 
sempre a melhor?

Em muitos dos casos não; pois, se a 

maioria das pessoas for ignorante, os 
políticos utilizam a demagogia (um dos 
maiores receios dos filósofos que se opu-
nham à democracia), fazendo uso de 
discursos manipuladores e falaciosos ao 
invés de argumentos bem fundamenta-
dos e lógicos.

Este era um dos receios que Sócrates, 
Platão e outos filósofos mais temiam e 
que continuamos a temer ao vivermos 
numa sociedade democrática com a 
criação de partidos populistas. 

A minha posição é que, se os eleitores 
forem conhecedores e com grande capa-
cidade crítica, não serão facilmente ma-
nipuláveis.

Mas nós, seres humanos, por vezes, 
somos facilmente manipulados e temos 
um enorme desejo por respostas fáceis e 
que queremos ouvir. 

Suponhamos a situação de debate em 
período eleitoral entre um médico e um 
dono de uma loja de doces. O dono da 
loja refere-se ao médico como uma pes-
soa que já praticou muitos “males”, cau-
sando dor nos seus pacientes, dando-
-lhes comprimidos e xaropes amargos 
e proibindo as pessoas de comerem do-
ces e salgados. Por outro lado, o dono 
da loja de doces refere que, com ele, os 
seus clientes apenas terão prazer e fica-
rão extremamente satisfeitos com o con-
sumo dos seus doces. O médico contra-

-argumenta que pratica estes “males” e 
vai contra os desejos das pessoas para o 
bem-estar destas. 

Quem ganharia a eleição seria certa-
mente o dono da loja de doces, apesar de 
o médico ser a melhor alternativa para as 
pessoas. Esta fragilidade e fácil manipu-
lação das pessoas sem raciocínio crítico 
é o que torna a democracia um sistema 
político com falhas, no entanto, esque-
cemo-nos destes problemas e advertên-
cias e preferimos pensar na democracia 
como um sistema político perfeito. 

Como conclusão, as pessoas conti-
nuam a ser educadas do mesmo modo 
e como resultado tendemos a escolher 
muitos donos de loja de doces e poucos 
médicos.

Luís Fernandes, 11º CT6

Democracia: um sistema 
político com falhas 

(...) A minha posição é 
que, se os eleitores forem 
conhecedores e com grande 
capacidade crítica, não serão 
facilmente manipuláveis.
Mas nós, seres humanos, 
por vezes, somos facilmente 
manipulados e temos um 
enorme desejo por respostas 
fáceis e que queremos ouvir.
(...) 
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� Reportagem fotográfica: Curso de Cozinha e Pastelaria

Doces de crescer água na boca
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� 12º AV, Ilustração

Quase
Um pouco mais de sol - eu era brasa,
Um pouco mais de azul - eu era além.
Para atingir, faltou-me um golpe de asa...
Se ao menos eu permanecesse aquém...

Assombro ou paz? Em vão... Tudo esvaído
Num grande mar enganador de espuma;
E o grande sonho despertado em bruma,
O grande sonho - ó dor! - quase vivido...

Quase o amor, quase o triunfo e a chama,
Quase o princípio e o fim - quase a expansão...
Mas na minhalma tudo se derrama...
Entanto nada foi só ilusão!

De tudo houve um começo ... e tudo errou...
- Ai a dor de ser - quase, dor sem fim...
Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim,
Asa que se elançou mas não voou...

Momentos de alma que desbaratei...
Templos aonde nunca pus um altar...
Rios que perdi sem os levar ao mar...
Ânsias que foram mas que não fixei...

Se me vagueio, encontro só indícios...
Ogivas para o sol - vejo-as cerradas;
E mãos de herói, sem fé, acobardadas,
Puseram grades sobre os precipícios...

Num ímpeto difuso de quebranto,
Tudo encetei e nada possuí...
Hoje, de mim, só resta o desencanto
Das coisas que beijei mas não vivi...

Um pouco mais de sol - e fora brasa,
Um pouco mais de azul - e fora além.
Para atingir faltou-me um golpe de asa...
Se ao menos eu permanecesse aquém...

Mário de Sá-Carneiro

“Despede-se com um até à próxima e declama Má-
rio de Sá Carneiro:” Quase o amor, quase o triun-
fo e a chama, / quase o princípio e o fim – qua-
se a expansão…/ Mas na minhalma tudo se der-
rama…/ Entanto nada foi só ilusão! (…) Continua 
em tom solene. “Quem não ama a poesia, o de-
senho e essas coisas o que é que ama? Não ama 
nada.”

“Detesto a designação de artista. Já escrevi que 
quando me designam como artista é como se me 
dessem uma bofetada. O que interessa é ser ho-
mem, ser uma pessoa, um ser humano. O ser hu-
mano para mim é que é tudo. E foi isso que con-
segui fazer, ser um ser humano com todas as coi-
sas más e boas que acontecem a um ser humano." 
(excerto da entrevista de Alexandra Carita (texto) e Tiago 
Miranda ( fotografia) a Cruzeiro Seixas, in Expresso, 2020)

Alice Moura

Ana Beatriz Miranda

José João Castro

Maria Inês Ferreira

O desafio foi lançado, uma aventura pelo surrealismo, a ilustração do poema 
‘Quase’ de Mário de Sá Carneiro, numa visão inspirada em Cruzeiro Seixas, no 
seu universo lunar, preenchido de metamorfoses e de diálogos.

Prof.ª Raquel Silva

O desafio foi lançado, uma aventura pelo surrealismo, a ilustração do poema 



Universo ESMS

Escola Secundária Martins Sarmento O Pregão412021

Beatriz Gonçalves 
David Zamith
Ana Inês Fernandes

José Pedro Magalhães
João Lobo
Lara Costa

Matilde Ribeiro
Mafalda Fernandes
Nádia Carvalho

SOLUÇÕES DAS PALAVRAS CRUZADAS N.º 24
AR; MA; CENESTOPATIAS; AZAR; R; A; AROS; TAS; LI; UM; ARA; AR; RAD; LAR; IR; R; MADI; ATAR; A; PARAM; TOLAS; SEIO; E; I; ORAR; AIO; AN; NA; AIO; IA; AIS; 
ATE; RE; R; ALAI; MOLA; R; OCASO; ELARA; CRER; NON; RIMA; RAM; IA; TU; AOS; UM; SAL; EMA; RA.
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� 12º AV

Sketch book
4: José Pedro Magalhães
5: José Pedro Magalhães

6: Alice Moura
7: Maria Inês Ferreira

1: Ana Beatriz Miranda
2: Ana Beatriz Miranda
3: David Zamith 

1 4

5 7

6

2

3

7
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8: Maria Inês
9: Alice Moura
10: David Zamith 

11: Maria Inês
12: Alice Moura

13: Maria Inês
14: Maria Eduarda Oliveira
15: Maria Inês

8 11 13

14

15

129

10
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H 1 Aparência; madrasta.

2 Perturbações da cenestesia, nomeadamente, 
perda da consciência do corpo (pl.).

3 Infelicidade; argolas.

4 Bigorna de aço, sem hastes, usada pelos 
ferradores e nos estabelecimentos de cunhar 
moedas; decifrei; o primeiro dos números 
naturais; pedra de altar.

5 Fisionomia; unidade de irradiação absorvida, 
de símbolo rd, que corresponde à absorção de 
0,01 joules por quilograma; parte inferior do 
pão; atravessar.

6 O messias aguardado, na tradição muçulmana; 
embaraçar.

7 Estacionam; cabeças.

8 Glândula mamária da mulher; falar em público.

9 Percetor de príncipe; “Assembleia Nacional”; 
sódio (s.q.); escudeiro.

10 Passeava; momentos; limite; acusada.

11 Levantai; motor.

12 Desaparecimento do Sol, ou de qualquer astro, 
no horizonte; prendera.

13 Acreditar; o “não” dos franceses; repetição de 
sons, iguais ou semelhantes, em palavras ou 
sílabas no final de dois ou mais versos.

14 Memória de computador; seguia; pronome 
pessoal que designa a segunda pessoa do 
singular; contração de preposição a e artigo 
definido o (pl.).

15 “Universidade do Minho”; tempero; grande ave 
corredora; “Região Autónoma”.

V 1 Respeitar; abandonar; que se exprime sem 
rodeios.

2 Suplicar; tudo o que serve para prender os pés 
das bestas para lhes moderar o andamento; 
rezam.

3 Em as; um dos meses do ano; parte dianteira da 
lombada dos bovinos, entre a pá e o cachaço, de 
carne tenra e com alguma gordura.

4 Érbio (s.q.); invulgar; elevar.

5 Faixa de rio, navegável, paralela à margem; 
criadas de quarto; andava.

6 Que tem três dimensões (comprimento, largura 
e altura).

8 Por fases ou por etapas.

9 Tojo; ilha, geralmente com a configuração de 
um anel; a unidade.

10 Tântalo (s.q.); undo do crivo ou da peneira; 
amarrar.

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

12 Relativo aos Maoris ou à Nova Zelândia; deixar 
o cargo; motivo de afeição.

13 Cozinhara no forno; triturar com os dentes; 
membro da ave.
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A tua escola no Instagram: 
www.instagram.com/esmsarmento/pt

Maria Inês, 12º AV

https://citywalks.live
Através da plataforma Citywalks podemos 
percorrer de forma virtual cidades de mais 
de 40 países como Nova Iorque, Roma e, 
até mesmo Lisboa, com um smartphone, 
computador ou tablet, em vídeo 4k. 
Apesar de as “caminhadas” serem filmadas 
em sítios bastante diferentes, a ideia é igual 
em todas as gravações: alguém, do outro 
lado da câmara e a percorrer as ruas da 
cidade, filma o que vê de vários ângulos.

Novo calendário Escolar:

2.º período:
4 de janeiro de 2021 a 26 de 
março de 2021

3.º período:
5 de abril a 18 de junho de 2021

Exames Nacionais 1ª fase:
12.º ano 
Sexta-feira, 2 de julho:
Português; Português Segunda 
Língua; PLNM.
Quarta-feira, 7 de julho:
História A
Terça-feira, 13 julho:
Matemática A
Quarta-feira, 14 de julho:
Desenho A

11.º ano 
Segunda-feira, 5 de julho:
Espanhol; Geometria Desc. A
Terça-feira, 6 de julho:
Filosofia, Francês
Quarta-feira, 7 de julho:
História B, História da Cultura e
das Artes
Quinta-feira, 8 de julho:
Física e Química A, Latim A
Sexta-feira, 9 de julho:
Economia A, Alemão
Segunda-feira, 12 de julho:
Inglês
Terça-feira, 13 julho: 
Matemática B, Matemática 
Aplicada às Ciências Sociais
Quarta-feira, 14 de julho:
Mandarim
Quinta -feira, 15 de julho:
Biologia e Geologia, Literatura
Portuguesa
Sexta -feira, 16 de julho:
Geografia A

cidade, filma o que vê de vários ângulos.
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