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E mais umas férias passaram! 
Como gostaríamos de ter tido mais 

tempo de descanso! 
Foram muitas as mudanças na nossa 

vida coletiva, mas a escola permanece 
o local onde se socializa, onde se criam 
amizades, onde se constrói conheci-
mento. Eis-nos, aqui, para mais um ano 
letivo.

Ao longo da sua longa existência de 
quase 130 anos, o Liceu acompanhou as 
mudanças políticas, sofreu com as cri-
ses sociais, experienciou crises sanitá-
rias, mas sempre soube encontrar res-
postas para, no momento certo, con-
tinuar a trabalhar com os seus alunos. 
Não será este COVID-19 que nos irá im-
pedir de prosseguir com o nosso traba-
lho de qualidade, continuando, assim, a 
ser dignos da confiança dos alunos que 
anualmente nos procuram.

Muitos alunos estão a chegar ao Li-
ceu pela primeira vez. Muitos professo-
res também!

Uns e outros trazem consigo mui-
tos conhecimentos; muitas incertezas 
também… Mas todos sabem que no Li-
ceu vão estar em segurança. Queremos 
acreditar que todos seremos capazes 
de ter atitudes de cidadania responsá-
vel, de serenidade, para podermos res-
ponder com sabedoria às adversidades 
do tempo que, de forma quase invisí-
vel, nos põem à prova.

E o Pregão está cá à vossa espera! 
À espera de ouvir as vossas histórias, 

alimentar os vossos sonhos e estar ao 
vosso lado à procura de caminhos no-
vos, a abrir espaços largos para superar 
as dificuldades que possam vir a surgir.  
Escrevam sobre as vossas experiências! 
Partilhem-nas com os leitores que fi-
cam à espera do próximo número!  

 “I say ‘try’; if we never try, we shall ne-
ver succeed” (Abraham Lincoln).

Ana Maria Silva, Diretora da ESMS
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A triste notícia foi passando perante o 
espanto incrédulo de todos nós! Mas era 
verdade! 

Conheci a Francisca há muitos anos! 
Ela era professora de Inglês na Escola 
Secundária Martins Sarmento onde eu 
ensinava (ainda ensino…) Matemática. 
Foi presidente do Conselho Diretivo de 
1987 a 1998. Foi no início deste percurso 
que recebi o convite para integrar a sua 
equipa e tornamo-nos amigas. O gabine-
te que partilhamos estava sempre aber-
to para quem queria entrar, fosse por 
questões de trabalho, fosse para conver-
sar um pouco, fosse para reclamar de al-
guma coisa, fosse só para dizer olá ou até 
para fazer crochet (não era Drª Balbina?) 
… A todos dava atenção, quase sempre 
com um sorriso. Entre as múltiplas ta-
refas, tivemos muitas conversas, ouvi da 
Francisca muitas histórias de vida, de-
sabafos, preocupações… Ouvi histórias 
da mãe, das filhas e, mais tarde, das ne-
tas… tinha muito orgulho em todas! 

Partilhamos trabalho e preocupações, 
travamos juntas algumas lutas, fizemos 
almoços, jantares e viagens. Choramos 

juntas e rimos muito, rimos com sono-
ras gargalhadas!

A Francisca morreu! Cheia de vida e de 
vontade de a viver!

Deixou a direção da escola, em 1998, 
para integrar a equipa da Câmara Muni-
cipal de Guimarães como vereadora da 
Educação e Cultura e a frequência dos 
nossos encontros diminuiu, mas conti-
nuamos a ver-nos nas reuniões (onde ela 
vinha representar a Câmara), em encon-
tros casuais e em encontros de amigos. 
Fui-a acompanhando nas redes sociais 
onde publicava, entre outras coisas, fo-
tografias dos sítios onde passava e que 
intitulava “Por aí”.  

Tinha muitos conhecidos e alguns 
amigos. Nos muitos textos e mensagens 
de elogio fúnebre vi referido, como mar-
cante, o seu enorme sorriso!

Para sempre ficará ligada a esta escola, 
onde deixou a sua marca! A uns agradou, 
a outros não…não foi consensual, nem 
queria sê-lo…Mas sei que é aqui que es-
tão alguns dos seus melhores amigos…

Não mais lerei as suas publicações, 
não mais verei o seu sorriso e não mais 

ouvirei a sua gargalhada mas ficarei com 
estas memórias… No meu coração, an-
dará sempre “Por aí”…

E, como diz na música dos Xutos:
Já tenho saudades
Ah! Tantas saudades
De te ver sorrir!

Quem sabe, talvez amanhã, “em pezi-
nhos de lã”, nos voltemos a encontrar!

Até sempre, Francisca!

A Francisca morreu! 
prof.ª maria luísa carvalho
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O ano letivo transato teria terminado co-
mo tantos outros  se de um ano normal se 
tratasse. Mas, no espaço de dois meses, a 
ESMS (à semelhança de tantas outras es-
colas no país e no mundo) viu-se confron-
tada com uma necessidade de implemen-
tar mudanças sem precedentes. Com res-
ponsabilidade, dedicação, sentido de de-
ver cívico, serenidade e muito otimismo, 
os profissionais da ESMS não deixaram 
que a nobre missão de ensinar ficasse re-
fém da pandemia. Professores, assisten-
tes, alunos, pais e Encarregados de Educa-
ção, em conjunto, criaram novas formas de 
estar para fazer frente ao desafio e garan-
tir condições de trabalho para todos. Pes-
soal docente e pessoal não docente são os 
profissionais que sustentam os pilares da 
Escola, e só de forma coletiva era possível 
vencer. A responsabilidade que anualmen-
te renovamos com os alunos que nos pro-
curam, com as suas famílias e com todos os 
profissionais que aqui trabalham, leva-nos 
a aspirar fazer sempre mais e melhor. E foi 
isso que fizemos. Criámos novos contextos 
para trabalhar com os nossos alunos e com 
cada um de nós.

Quando, no início do ano transato, di-
zia que “os melhores professores ensinam 
a partir do coração, não a partir dos livros” 
(autor desconhecido), estava longe de ima-
ginar quão verdade esta afirmação viria a 
revelar-se. É com forte convicção que afir-
mo que são esses os professores da ESMS. 
No contexto atual, o desafio colocado aos 
professores, e a todos em geral, fez emer-
gir o profissionalismo que nos caracteriza 
e levou-nos a encontrar respostas para si-
tuações para as quais não estávamos pre-
parados. Houve ruturas com práticas ins-
taladas e foram encontradas respostas ino-
vadoras.
O mesmo é verdade com o pessoal não 
docente. 

Assistentes operacionais e assisten-
tes técnicos envolveram-se nas mudanças 
com o profissionalismo que os caracteriza. 
Também eles responderam de forma firme 
ao desafio. A tranquilidade com que que 

enfrentaram as situações, ajudaram-nos a 
tomar as melhores decisões continuando, 
assim, a trabalhar para garantir a seguran-
ça e o apoio a todos. 

A geração dos nossos alunos nasceu e 
cresceu num contexto global. Eles cres-
ceram com a Internet no bolso. Contudo, 
agora mais do que nunca, eles precisam de 
professores que os acompanhem no pro-
cesso de utilização dos meios tecnológi-
cos que têm ao seu dispor. O ensino mais 
personalizado, com foco na autonomia e 
no processo de aprendizagem foi uma das 
características deste tempo de pandemia 
e mostrou que os alunos precisam de bons 
tutores que os ajudem a usar o saber, o ta-
lento, as tecnologias, tudo o que dispomos, 
para realizar boas aprendizagens. Os pro-
fessores mostraram ser esses tutores neste 
mundo de competências digitais. 

Mas a escola não pode ser só o digital. 
A escola é socialização, colegas, professo-

res. A escola é, por excelência, o local privi-
legiado para a construção do conhecimen-
to. É o local de crescimento onde nos trans-
formamos em cidadãos capazes de mudar 
o mundo. Até ao dia 13 de março, a ESMS 
proporcionou inúmeras oportunidades aos 
seus alunos para se transformarem nesses 
cidadãos capazes de mudar o mundo. 

Foram criadas oportunidades para de-
senvolverem o conhecimento científico, 
o gosto pelas artes, o envolvimento social 
com atividades de voluntariado.  O Plano 
Nacional de Cinema, Apps For Good, Re-
-Food, Banco Alimentar Contra a Fome, 
Programa Erasmus+ foram algumas das 
iniciativas que mobilizaram alunos e pro-
fessores para aprender a fazer a diferen-
ça na escola. O Conselho Eco-Escolas, en-
quanto espaço de decisão, mostra que os 
seus membros estão a ser capazes de par-
ticipar ativa e responsavelmente na vida 
da escola. E, quase a terminar o ano letivo, 
no dia 18 de junho, realizamos a III Mostra 
de Projetos, em modo virtual, com os tra-
balhos dos alunos dos cursos profissionais 
e, no dia 25, uma exposição virtual com os 

projetos de cidadania e desenvolvimento.
E, mais uma vez, a ESMS ajudou os seus 

alunos a desenvolver habilidades e a pen-
sar em soluções criativas para os proble-
mas do momento atual e do futuro. A to-
dos, pessoal docente e não docente, alunos 
e pais, MUITO OBRIGADA. Só em conjun-
to é possível continuar a trabalhar para ser-
mos “mais amanhã do que aquilo que so-
mos hoje”! 

Obrigada a todos os 
profissionais da ESMS

ana maria silva 
diretora da esms, in correio do minho, 12 de junho de 2020

(...) No contexto atual, 
o desafio colocado aos 
professores, e a todos 
em geral, fez emergir o 
profissionalismo que nos 
caracteriza e levou-nos 
a encontrar respostas 
para situações para as 
quais não estávamos 
preparados. Houve 
ruturas com práticas 
instaladas e foram 
encontradas respostas 
inovadoras.

notícias da 
esms em

www.esmsarmento.pt
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Nas palavras do seu criador — o professor de Português, An-
tónio Leite—, em 2003, este jornal, ‘O Pregão’, foi inspirado na 
instituição, o Liceu de Guimarães, uma escola cheia de histó-
ria e de tradições académicas raras no ensino secundário Por-
tuguês. O Pregão, “... grito audível e visível da nossa existência: 
a voz que ajudou, ao som dos tambores, a projetar a sua escola 
e os seus alunos no calendário das mais concorridas festas es-
tudantis”, dizia o editorial do 1º número. O nosso jornal surgiu, 
assim, em 2003, e depois de alguns números foi descontinua-
do. Não sabemos quantos. Não sabemos o porquê. Dessas pri-
meiras versões, restam alguns exemplares que ficaram esque-
cidos nos arquivos e no sótão da escola. Agora, estão cuidado-
samente guardados. Infelizmente, alguns números estão es-
quecidos, perdidos. Outros tempos! O fundador também já não 
está entre nós. Ficaram as memórias de que O Pregão era mui-
to popular entre os estudantes de então, apesar de ser a preto e 
branco e de ter um design muito amador.
O renascer do projeto

Em 2010, a Direção de então lançou um desafio a um gru-
po pequeno de professores: retomar o jornal O Pregão e envol-
ver no processo o maior número de alunos possível. Assim fi-
zemos! Criou-se um novo grafismo, da autoria do professor de 
multimédia, privilegiamos o digital, mas mantivemos uma pe-
quena tiragem em papel. Uns 30 exemplares. Iniciamos a con-
tagem da publicação, reunimos alunos dos cursos de multimé-
dia e artes visuais para a paginação e lançamos os desafios a 
toda a escola para o seu envolvimento na criação de conteú-
dos. Desde então até e à data de hoje, conseguimos publicar 22 
exemplares. Os coordenadores foram mudando, mas a vontade 
de manter o projeto não. 
A equipa do Pregão

A diretora do jornal é também a diretora da escola, a profes-
sora Ana Maria Silva, que assina a maioria dos editoriais e par-
ticipa ativamente na publicação. A coordenação editorial está 
sob a responsabilidade da professora de Português, Joana de 
Belém que, com ajuda de outros colegas, corrige os textos en-
viados, via e-mail, por alunos, professores, direção da escola, 
encarregados de educação e associação de pais. Motivar a par-
ticipação de todos é, em si, um trabalho. É necessário vontade 
e persistência. A paginação e coordenação gráfica mantêm-se 
na responsabilidade do professor José Faria, que, sempre que 
possível, orienta os alunos de multimédia e artes no Gabinete 
de Imagem. Neste momento, decidimos publicar duas versões: 
a primeira é lançada logo em setembro, com conteúdos prepa-
rados no final do terceiro período e início do ano. A segunda é 
lançada aquando das nossas Jornadas Culturais, abrangendo 
conteúdos dos dois primeiros períodos letivos. O jornal é pu-
blicado no nosso website e disponibilizado, gratuitamente, a 

Jornal O Pregão apresentou 
candidatura ao concurso 
Público na Escola
O Pregão foi um dos 115 jornais escolares 
inscritos no concurso promovido pelo Público 
na Escola. No regresso desta iniciativa, segundo 
o jornal Público, candidataram-se publicações 
de todas as regiões do país, incluindo Açores 
e Madeira. Concorreram também publicações 
de escolas de comunidades portuguesas em 
três continentes. A existência de um mínimo de 
duas edições durante o ano letivo de 2019-20 foi 
condição de entrada no Concurso Nacional de 
Jornais Escolares, que foi interrompido em 2012.
O nosso Pregão concorre no terceiro escalão, 
junto das outras escolas de ensino secundário. 
A cada um dos escalões será entregue um 
prémio de 2000 euros. O júri atribuirá, além 
disso, três prémios especiais, no valor de 500 
euros: melhor reportagem, melhor design 
gráfico e melhor trabalho de ciência. Os 
vencedores serão anunciados em outubro.
O concurso nacional de Jornais Escolares integra 
o projeto Público na Escola, uma iniciativa mais 
ampla que visa, segundo o jornal, promover 
a imprensa como instrumento formativo e 
de apoio às atividades escolares. O projeto 
assume-se como um meio para “fornecer aos 
estudantes instrumentos que lhes permitam 
um uso consciente dos meios de comunicação 
social” e um contributo para “distinguir o 
jornalismo da propaganda e da desinformação 
em geral e a perceber a sua importância e 
responsabilidade, a levantar questões, a dar 
pela falta do contraditório, a tomar decisões, 
a fazer escolhas”, como refere a jornalista 
Luísa Gonçalves, uma das coordenadoras do 
projeto, na página eletrónica do projeto. Esta 
iniciativa conta como parceiros o Ministério da 
Educação e a Fundação Belmiro de Azevedo. 

Partilhamos o texto descritivo que 
acompanhou a candidatura:
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partir da plataforma Issuu, e largamen-
te promovido nas redes sociais da es-
cola. Temos ainda uma versão impres-
sa, à venda na nossa reprografia, a pre-
ço de custo. Temos orgulho na qualidade 
da publicação, esforçamo-nos para que 
seja apelativo visualmente, bem estru-
turado, fácil de consultar, com secções 
pré-definidas e fáceis de detetar. O jor-
nal também é usado para ensinar os es-
tudantes de multimédia nos módulos de 
paginação editorial. Contudo, sabemos 
que o foco principal deve estar no con-
teúdo. Não está isento de erros, mas ten-
tamos que esteja bem escrito, alteran-
do, ainda assim, ao mínimo cada um dos 
textos enviados. Também sentimos or-
gulho quando alguns professores moti-
vam os seus alunos dizendo que se o tra-
balho tiver qualidade, irá ser publicado 
no O Pregão. Temos também a ambição 
de o melhorar, já temos uma boa “sede” 
mas precisamos de melhores condições: 
um computador dedicado à paginação, 
um monitor com mais definição. Tam-
bém precisamos de um disco para arqui-
var e catalogar os milhares de ficheiros 

que recebemos ao longo dos anos. Infe-
lizmente a versão digital também não 
está totalmente explorada. As funcio-
nalidades multimédia mais interessan-
tes são pagas e não temos verba para as 
adquirir. Há ainda outra grande ambi-
ção: imprimir mais exemplares d’O Pre-
gão. Atualmente, temos uma tiragem em 
papel muito pequena. Somos uma esco-
la com mais de 1500 alunos e sentimos 
que ainda não chegamos a todos. Chega-
remos! O nosso grito é audível e visível.

Prof. José Faria

edição online em 
www.esmsarmento.pt
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• Cursos profissionais ESMS

3ª Mostra de Projetos em 
formato virtual

A pandemia do Covid-19 não impediu a 
realização de um dos mais importantes 
eventos dos cursos profissionais da nossa 
escola. Completamente reinventada e em 
formato virtual, teve lugar no passado dia 
18 de junho 2020 a 3ª Mostra de Projetos 
dos Cursos Profissionais da ESMS.

Final do concurso: https://www.facebook.com/watch/?v=546338482706092&extid=GjJZlIFH12QPZFDz

Considerando que todas as atividades presen-
ciais tiveram de ser canceladas, a nossa escola viu-
-se obrigada a adaptar o formato da Mostra de Pro-
jetos, criando uma plataforma virtual que serviu de 
palco para os trabalhos dos alunos dos cursos pro-
fissionais. Segundo a professora Rosa Dinis, coor-
denadora dos Cursos Profissionais da ESMS, a Mos-

A apresentação da 
Mostra de Projetos 
foi emitida em direto 
nas redes sociais da 
escola e contou com 
a participação de 
mais de 50 pessoas.
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Site oficial da ‘III Mostra de Projetos em: https://sites.google.com/esmsarmento.pt

tra teve como principal objetivo dar a 
conhecer à comunidade escolar e ao te-
cido socioeconómico local, o trabalho 
realizado pelos alunos e pelas diferen-
tes equipas educativas dos três anos dos 
cursos profissionais. Pretendeu-se dar 
visibilidade à aplicação de uma prática 
pedagógica baseada na metodologia de 
trabalho de projeto, promovendo a ideia 
de Escola que faz aprender, onde o aluno 
é membro ativo de um projeto que é seu 
e que é também o resultado do trabalho 
de equipa. 
Mostra Virtual

Na plataforma, disponível a partir do 
site da ESMS, os visitantes podem co-
nhecer os projetos desenvolvidos pelos 
alunos dos três anos. Os do 1º ano, numa 
lógica de lecionação interdisciplinar e 
articulada do currículo, pretenderam 
ser projetos aglutinadores de aprendiza-
gens das diferentes disciplinas. Os pro-
jetos do 2º ano pretenderam desenvol-
ver competências de empreendedoris-
mo através da criação de Miniempresas. 
Os do 3º ano são os projetos desenvolvi-
dos pelos alunos no âmbito da sua Prova 
de Aptidão Profissional, na qual os alu-
nos aplicam os conhecimentos adquiri-
dos ao longo do seu percurso de forma-
ção e que os capacita para o exercício de 
uma atividade profissional.
Dar visibilidade aos cursos profissio-
nais

A iniciativa teve como momento alto 
a final do Concurso ‘O Melhor Proje-
to PAP’, transmitido em direto no Face-
book da escola, no qual os alunos pude-
ram defender os seus projetos. O júri ex-
terno do concurso foi constituído pela 
Dr.ª Patrícia Ferreira, da Câmara Muni-
cipal de Guimarães, pela Dr.ª Cristiana 
Cabreira, da Junior Achievement e pela  
Dr.ª Helena Chaves, representante do 
IEFP. A sessão contou ainda com a pre-
sença da Dr.ª Adelina Pinto, Vereadora 
da Cultura da Câmara Municipal de Gui-
marães. A aluna Ana Beatriz Carvalho 
do Curso Profissional Técnico de Mul-
timédia foi a vencedora. Segundo Ana 
Maria Silva, Diretora da Martins Sar-
mento, a iniciativa contraria as ‘escolas 
gaiola’ e permite aos alunos ganhar ‘asas 

para voar rumo a um futuro de sucesso’. 
Segundo a responsável, ‘com esta inicia-
tiva pretende-se também promover uma 
troca de experiências entre alunos/es-
cola e empresários de forma a criar si-
nergias com o mundo empresarial para 
uma maior aproximação das duas rea-
lidades. Promove-se, assim, a Escola 
como centro de investigação e desenvol-
vimento, promotora de uma comunida-
de aprendente global’.

Prof. Jorge Faria
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A aluna Ana Beatriz Car-
valho, do 3º ano do curso de 
Multimédia, foi a grande ven-
cedora do concurso ‘O melhor 
Projeto PAP’ da nossa escola. 
Neste concurso, inserido na 
‘III Mostra de Projetos’, os alu-
nos do 3º ano apresentaram 
os projetos desenvolvidos no 
âmbito da sua Prova de Apti-
dão Profissional. Na primeira 
fase da competição foram se-
lecionados pelos professores 
orientadores os três melho-
res projetos de cada curso. Se-
guiu-se uma seleção, realiza-
da por um júri multidiscipli-
nar interno, do projeto de cada 
curso para participar na fase 

final do concurso, onde foi se-
lecionado ‘O Melhor Projeto 
PAP’ por um júri externo. 

A Minga London 
O projeto vencedor chama-

-se ‘Minga London Artivive’e, 
segundo a aluna, surgiu da 
necessidade da empresa onde 
realizou a sua Formação em 
Contexto de Trabalho, a Min-
ga London, de arranjar formas 
originais de comunicar com 
os seus clientes e vender os 
seus produtos.

A Minga London é uma mar-
ca de roupa feminina onli-
ne, com sede em Guimarães, 
e é destinada a jovens adul-

tos, entre os 17 e 25 anos. As 
suas roupas são inspiradas 
nos anos 90 e 2000, combi-
nadas com tendências atuais. 
A marca tornou-se num culto 
para raparigas de todo o mun-
do que gostam de se expressar 
através do que vestem e assim 
assumirem a sua individuali-
dade. A marca é muito popu-
lar na China, França, Japão, 
Estados Unidos e Inglaterra.

Inovar através da realidade 
aumentada 

A aluna teve a ideia de de-
senvolver uma campanha pu-
blicitária baseada numa série 
de pósteres animados através 

da tecnologia da realidade vir-
tual aumentada. Para a cria-
ção desta campanha recorreu 
à tecnologia do Artivive. O Ar-
tivive é uma aplicação mui-
to recente que permite adicio-
nar vídeos, animações e músi-
ca a pósteres tradicionais, em 
papel. Para começar este tra-
balho a aluna fotografou e fil-
mou várias modelos profissio-
nais nos estúdios da empre-
sa. Esses registos foram de-
pois trabalhados recorrendo 
a programas de edição profis-
sionais. Finalmente, utilizou 
o Artivive para sincronizar as 
fotografias, os vídeos e as mú-
sicas. 

Site oficial da ‘III Mostra de Projetos em: https://sites.google.com/esmsarmento.pt

• 3ª Mostra de Projetos

Ana Beatriz Carvalho do 3º PTM 
vence o concurso ‘O melhor 
projeto PAP’
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Tal como a aluna refere no seu vídeo de 
participação, a campanha funciona de 
forma muito simples: “só temos que ins-
talar a aplicação no telemóvel ou tablet e 
depois apontar para o póster. A foto ga-
nha vida e mostra as peças de roupa de 
uma forma mais original”. Os cartazes 
irão ser enviados aos clientes em cada en-
comenda. Deste modo, os clientes terão 
uma forma inovadora de conhecer os pro-
dutos da Minga London.

Depois de anunciado o vencedor, a alu-
na agradeceu a todos os que a apoiaram 
neste projeto e sublinhou que é um enor-
me orgulho ver o seu trabalho ser real-
mente usado por esta empresa portugue-
sa que exporta para todo o mundo.

Este ano, por motivo da pandemia do 
Covid-19, o evento realizou-se de forma 
virtual. Poderá consultar este e os res-
tantes projetos finalistas do concurso no 
site oficial da ‘III Mostra de Projetos em 
https://sites.google.com/esmsarmen-
to.pt/3mostradeprojetos/4-concurso-
-pap#h.6h20aw4s1kez

Prof. Jorge Faria

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

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

O projeto vencedor consiste numa 
campanha publicitária baseada numa 
série de pósteres animados através 
da tecnologia da realidade virtual 
aumentada. Para a criação desta 
campanha recorreu à tecnologia do 
Artivive. O Artivive é uma aplicação 
muito recente que permite adicionar 
vídeos, animações e música a pósteres 
tradicionais, em papel.
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No início do mês de julho, a RTP exibiu um 
vídeo da Liceu Tv no ‘Sociedade Civil’, um 
programa “histórico” da televisão pública, 
apresentado pelo jornalista Luís Castro, exi-
bido de segunda a sexta-feira, às 14h00, na 
RTP2 e outros canais internacionais. O pro-
grama colocou em destaque um projeto de-
senvolvido pela Bárbara Gomes, ex-aluna de 
Multimédia que enuncia sete dicas sobre co-
mo poupar água e proteger a natureza. O tra-
balho foi desenvolvido no âmbito da disci-
plina de Técnicas de Multimédia e explora o 
tema através da combinação de animações 
gráficas e sons. 

O contacto da RTP foi uma surpresa “não 
é todos os dias que vemos o nosso trabalho 
exibido na televisão”, confidenciou a aluna 
autora do trabalho. “Ao fim de contas, é um 
orgulho porque estão indiretamente a elo-
giar o meu trabalho”, garante. Por outro la-
do, a opção da RTP também é uma prova “da 
qualidade do curso de Multimédia do nosso 
Liceu e dos trabalhos que são exibidos na Li-
ceu Tv”, acrescentou a mesma aluna. A alu-
na também desenvolveu um outro trabalho 
usando a mesma técnica que lhe valeu a no-
meação de finalista do curso de Multimédia 
na 2ª Mostra de Projetos, realizada em 2019.

A Liceu Tv
A RTP teve conhecimento do projeto a par-

tir da Liceu Tv, o canal Youtube oficial da 
nossa escola, criado em 2012 por um gru-
po de professores de Informática e de Mul-
timédia. O canal tornou-se o repositório de 
vídeos elaborados, sobretudo, no âmbito do 
Gabinete de Imagem e do curso Profissio-
nal de Técnico de Multimédia. No final de 
junho, o canal contava com um total de 212 
vídeos e totaliza umas impressionantes 160 
mil visualizações. O canal tem 560 subscri-
tores, um número acima do canal do muni-
cípio de Guimarães, por exemplo. Recente-
mente, o canal retomou a transmissão de 
eventos em direto, como foi o caso da sessão 
de apresentação da Mostra de Projetos, on-
de participaram mais de 50 pessoas através 
de uma videoconferência. Os responsáveis 
deste projeto também ambicionam o cresci-
mento do canal com o incremento das emis-
sões em direto através de várias candidatu-
ras para, paulatinamente, equipar o estúdio 
com mais equipamento edição e transmis-
são de conteúdos.

Prof. José Faria

• Curso de Multimédia

Liceu Tv em destaque na RTP2 

Liceu Tv em números
Criação: 

2012
Vídeos: 

212
Subscritores: 

560

O programa colocou em destaque um projeto 
desenvolvido pela Bárbara Gomes, ex-aluna de 
Multimédia que enuncia sete dicas sobre como 
poupar água e proteger a natureza: 
• Opta por duches ao invés de banhos de imersão;
• No banho, desliga a água enquanto te ensaboas;
• Enquanto lavas os dentes, usa um copo para 

evitar desperdício de água;
• Se lavares a loiça à mão, não o faças com a água a 

correr nem laves peça a peça;
• Utiliza sempre as máquinas de lavar a loiça e 

roupa com a carga completa;
• Ao lavar o carro, substitui a mangueira por uma 

esponja e um balde;
• Rega as plantas/jardim ao início ou final do dia.

reportagem do evento na liceu tv: 
https://www.youtube.com/watch?v=L6vLU5XebYo&t=6s
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A nossa escola esteve representada na 
Áustria, no passado mês de março, por 
uma delegação de seis professores, com-
posta pelos docentes João Paulo Santos 
(coordenador do projeto na nossa esco-
la), António Costa, Brigitte Gomes, He-
lena Barroso, José Faria e Paula Silva, 
num contexto de trabalhos relativos ao 
projeto “Erasmus+”, sob o tema “Mani-
fold Europe - Cultural diversity and in-
tegration“, a desenvolver no biénio 2019-
2021 e que agora, por causa da pandemia, 
foi estendido até 2022. A escola “Polyte-
chnische Schule“, dirigida pelo coorde-
nador geral do projeto Heiko Kromp, si-
tuada na cidade austríaca de Schwaz, 
bem encostada aos Alpes, acolheu os 
trabalhos desta deslocação das delega-
ções provenientes de Espanha, Finlân-
dia, Holanda, Portugal e Turquia.

Três dias intensos
A delegação da escola participou em 

reuniões de trabalho com as outras de-
legações, sob a presidência do coorde-
nador geral, fazendo um balanço inter-
médio das atividades já desenvolvidas 
e preparando os próximos encontros. O 
evento que se segue no projeto, envol-
vendo alunos, deverá ser a mobilização 
à Catalunha, no mês de maio de 2021, se 
as condições sanitárias o permitirem, 
como é desejo de todos, tendo sido adia-
do pelo período de um ano.  

O encontro austríaco incluiu também, 
no terceiro dia, um fórum realizado na 
escola de acolhimento, que teve a par-
ticipação de dois responsáveis que tra-
balham na integração a apoio aos refu-
giados e/ou imigrantes, Jamal e Ber-
nardette, que analisaram, em conjunto 
com todos os professores e com os alu-
nos austríacos do projeto presentes, a 
caótica situação da Síria e dos seus re-
fugiados, sem que os responsáveis polí-
ticos demonstrem vontade de terminar 
com aquela barbárie. Ainda sobre o mes-
mo tema, houve uma reunião das dele-
gações, chefiadas pelo professor austría-
co Heiko Kromp com os responsáveis da 
edilidade, depois da receção oficial feita 
pelo Edil local. Esta sessão permitiu co-
nhecer as ações que o município desen-

volve para acolher os estrangeiros, prin-
cipalmente os que foram obrigados a 
partir por variadas razões e permitiu fa-
zer um balanço sobre as atividades inte-
gradoras que ocorrem nos diversos paí-
ses, com a troca de experiências a enri-
quecer todos, tendo sido dado a conhe-
cer detalhadamente o que fazem os res-
ponsáveis austríacos, locais e nacionais, 
nesta questão complexa de integrar os 
refugiados.

As diversas delegações tiveram uma 
visita guiada à escola acolhedora des-
te evento, feita pelo próprio diretor, que 
coordena em simultâneo este projeto. 
O trabalho fundamental desta escola é 
proporcionar, aos alunos menos voca-
cionados para o prosseguimento de es-
tudos, experiência profissional em vá-
rias áreas, para que esses estudantes 
possam escolher, após um ano e o respe-
tivo estágio, um caminho de ensino pro-
fissional verdadeiramente integrador. 

São muito boas as condições que pos-
sibilitam esta etapa dos jovens, que as 
aproveitam com proficiência.

Os professores presentes visitaram, de 
modo guiado, a cidade de Salzburgo, que 
viu ali nascer um vulto da cultura mun-
dial chamado Wolfgangus Mozart e que 
lhe guarda museologicamente as suas 
memórias, tendo ainda sido feita uma 
exploração livre da visita na parte da tar-
de do segundo dia de trabalhos.

Entretanto, a pandemia do COVID19 
interrompeu os restantes eventos do 
projeto, cujos trabalhos deverão ser re-
tomados, agora com um ano de atraso 
forçado.

Foram dias intensos, que certamente 
constituem uma lição futura para os do-
centes envolvidos.

Prof. António Costa, Projeto Erasmus+

A nossa escola esteve representada na Áustria (...) por uma 
delegação de seis professores, composta pelos docentes 
João Paulo Santos (coordenador do projeto na nossa 
escola), António Costa, Brigitte Gomes, Helena Barroso, José 
Faria e Paula Silva, num contexto de trabalhos relativos ao 
projeto “Erasmus+”, a desenvolver no biénio 2019-2021. A 
pandemia do COVID19 interrompeu os restantes eventos do 
projeto, cujos trabalhos deverão ser retomados, agora com 
um ano de atraso forçado.

reportagem do evento em https://www.youtube.com/watch?v=JGu26_Gqpzk

• Intercâmbio educacional

Martins Sarmento na Áustria 
em Erasmus+
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Dados da Organização das 
Nações Unidas, estimam que, 
nos próximos anos, mais de 1 
bilião de jovens correm sérios 
riscos de sofrer de perda auditi-
va irreversível devido à perma-
nência em espaços com eleva-
da poluição sonora, como bares 
e concertos, e porque utilizam 
diariamente, e durante horas a 
fio, aparelhos de música como 
os dispositivos mp3 a um volu-
me desaconselhável. Com ba-
se neste problema, os docentes 
de Técnicas de Multimédia e de 
Física desafiaram os alunos do 
primeiro ano de Multimédia 
para produzirem uma emissão 
de rádio que apresentasse su-
gestões sobre como devemos 
proteger os ouvidos ou pre-
venir a perda de audição. As-
sim, cada um dos alunos apre-
sentou 8 propostas relaciona-
das com o seu quotidiano que 
aconselham os jovens a adotar 
comportamentos para garantir 
uma boa saúde auditiva. Eis al-
gumas dessas sugestões: 

Deves controlar o volume de 
dispositivos eletrónicos. Altos 
níveis de volume em televisores, 
sistemas de som ou telemóveis 
podem afetar a audição a lon-
go prazo. Em complemento, de-
ves também ter cuidado ao utili-
zares auscultadores. Quando ou-
vires música, não ultrapasses os 
60% do volume total do disposi-
tivo durante mais de 60 minutos 
por dia.

João Novais

Se estiveres com gripe, evi-
ta assoar o nariz. A limpeza na-
sal deve ser feita através de la-
vagens com soro fisiológico pelo 
menos 3 vezes ao dia. Não have-
rá maior risco de a secreção atin-
gir a orelha média pelo tubo au-
ditivo e causar otites. 

Patrícia Silva

Em eventos musicais, evita ex-
posição direta às caixas de som. 
A sensação de zumbido pode ser 
decorrente de um trauma auditi-
vo e é um sinal de alerta que deve 
ser investigado por um otorrino-
laringologista.

Daniel Ribeiro

Deixa de usar cotonetes. Ao 
contrário do que pensamos, não 
é bom usar os cotonetes porque 
eles podem causar perda auditi-
va porque podem perfurar o tím-
pano, lesionar os canais internos 
do ouvido e prejudicar o posicio-
namento correto dos ossinhos 
auriculares.

Os ouvidos não devem estar 
húmidos porque isso facilita a 
entrada de bactérias no canal 
auditivo, por isso mantém os ou-
vidos secos.

Joana Magalhães

Este projeto foi desenvolvido 
no âmbito dos conteúdos das 
unidades curriculares de som 
e edição de som e teve que ser 
realizado de forma autónoma e 
individual devido ao confina-
mento causado pela pandemia 
da Covid-19. Os docentes ava-
liaram positivamente o proje-
to desenvolvido que, para além 
das suas disciplinas, também 
envolveu o Gabinete de Ima-
gem e o projeto de Segurança e 
Saúde na Escola e no Trabalho. 
Segundo os responsáveis, a in-
terdisciplinaridade do projeto 
atingiu os objetivos propostos e 
os resultados obtiveram o nível 
esperado. Os melhores progra-
mas de rádio serão transmiti-
dos na rádio escola durante es-
te ano letivo.

Professores Ana Elisa 
Faria e José Faria

• Gabinete de Imagem e o Projeto de Segurança e Saúde na Escola 

Multimédia e Física alertam para 
a perda auditiva e surdez

Adolescentes e jovens 
entre 12 e 35 anos são 
os mais afetados pela 
alta exposição a ruídos, 
telemóveis, ambientes 
recreativos, espetáculos 
etc.
Em todo o mundo, 466 
milhões de pessoas 
sofrem de perda auditiva 
com marcas de invalidez. 
Deste total, 34 milhões 
são crianças.
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Duas turmas – 11º CT6 e 11º CT7. Um ob-
jetivo – realizar uma visita de estudo aos 
Açores. Um problema – é preciso ajudar a 
organizar. E assim aconteceu.

Um grupo de quatro alunas do 11º CT7, a 
Beatriz, a Cláudia, a Eduarda e a Helena, 
em conjunto com professora de Biologia 
juntou-se e mobilizou as duas turmas para 
a dinamização da visita de estudo a S. Mi-
guel, Açores.

Estas jovens reuniram-se quase todas as 
segundas-feiras do primeiro período no fi-
nal das aulas da tarde: definiram um itine-
rário, pediram orçamentos, solicitaram, 
e tiveram, a colaboração de Encarregados 
de Educação e o projeto tomou forma e foi 
aprovado.

Data – 24 a 27 de abril. Alojamento – Es-
cola secundária Domingos Rebelo.

Locais a visitar – pontos de interesse geo-
lógico e cultural (nessa altura já estariam 
a ser abordadas as rochas magmáticas na 
disciplina de Biologia). Orçamento – con-
seguido! 

Era preciso comunicar aos pais e encar-
regados de educação, sensibilizá-los e pe-
dir as autorizações. A equipa organizou: 
marcou a data, solicitou o espaço à Dire-
tora e a presença da mesma, solicitou a co-
laboração das diretoras de turma, a reu-
nião aconteceu. Apresentaram o proje-
to aos pais e EE, defenderam os seus pon-
tos de vista, responderam às questões. Os 
pais e EE aprovaram e disponibilizaram-
-se para colaborar ainda mais. Para aju-
dar os EE com os custos da viagem, orga-
nizaram um grupo maior. Agora, as duas 
turmas empenharam-se na venda de rifas 
(e os pais e EE também) e na dinamização 
de uma banca de comes e bebes nos dias 
de torneios de Natal na Escola – fizeram (e 
os pais e EE também) crepes de chocola-
te, crepes de fruta, bolos, panados, trouxe-
ram fruta, bebidas, uma mesa de qualida-
de e, no final, tudo devidamente arrumado 
e de forma sustentável. Como em todas as 
equipas, uns empenharam-se mais numas 
atividades do que noutras, uns empenha-
ram-se mais do que outros, mas o projeto 
era comum!

Segundo período – logística organiza-
da, prémios atribuídos, início da distribui-
ção do trabalho de guia em S. Miguel. Pri-
meiro a distribuição dos pontos de interes-
se por grupos de alunos, depois cada grupo 
ia investigar a geologia do local atribuído e 

os aspetos de interesse cultural, preparar 
a apresentação solicitando a colaboração 
da professora de Português, fazendo uma 
abordagem em Inglês. Sim, os alunos iam 
ser os guias da sua própria visita de estudo 
– investigar, trabalhar, preparar e apresen-
tar no local aos restantes colegas.

Mas… as notícias de um vírus que esta-
va a propagar-se a partir de Wuhan, de que 
era cada vez maior o número de pessoas in-
fetadas na Europa e de que a infeção trazia 
grandes complicações respiratórias, come-
çou a ensombrar o nosso projeto e, pesan-
do os prós e os contras, tendo sido decla-
rado o estado de Pandemia por COVID-19, 
acabamos por cancelar a viagem e visita de 
estudo no dia 11 de março, dois dias depois 
entramos em confinamento. Nunca tal se 
viu na história da humanidade. O trabalho 
e o empenho continuaram à distância, em 
teletrabalho.

Obrigada à escola e aos colaboradores ex-
ternos por toda a disponibilidade, obriga-
da aos pais e EE destes jovens pela colabo-
ração e disponibilidade, obrigada às dire-
toras de turma por todo o empenho, obri-
gada aos alunos das turmas em geral pelo 
crescente empenho e muito obrigada Bea-
triz, Cláudia, Eduarda e Helena pela vos-
sa energia, determinação, disponibilida-
de, capacidade de mobilização e entrega 
na concretização deste projeto. Desenvol-
veram a experiência. Quando for possível, 
fazem e melhor. Já não comigo, mas espero 
que lembrando-se de mim.

Vamos manter as regras de etiqueta res-
piratória e o distanciamento físico, pois 
cuidando de nós e da nossa saúde, estamos 
a cuidar da saúde dos que nos rodeiam.

Felicidades, jovens!
 Prof.ª Frederica Sampaio

• 11ºCT6 e 11ºCT7 

Projeto: visita de estudo aos Açores
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O grupo “Voltar à Escola” é constituído 
por antigos professores da Escola Secun-
dária Martins Sarmento (ESMS). No ano 
de 2002, decidiram criar o projeto que 
designaram de “Voltar à Escola” e, desde 
então, a escola é um ponto de encontro 
de professores de diferentes gerações. Os 
seus responsáveis trabalham para man-
ter uma ligação afetiva à ESMS aprovei-
tando o saber e a experiência dos docen-
tes aposentados, colocando-os ao servi-
ço dos jovens que anualmente a frequen-
tam. 

Ano após ano, voltam à escola. Que coi-
sa será esta que os chama, apesar de já 
não haver necessidade de cumprir horá-
rios? À volta da mesa fazem planos, mas 
já não são planos de aula. Fazem pales-
tras com turmas variadas. Muitas de-
las oferecidas por antigos alunos, dando 
do muito que da ESMS receberam e vie-
ram a valorizar. Organizam visitas a mo-
numentos, a instituições e exposições. 
Convívios, encontros de amizade. Fazem 
questão de estar presentes na Ceia de Na-
tal e participam nas Jornadas Culturais.

Habituados a pensar, ou melhor dizen-
do, a “sonhar”, ousam propor tudo o que 
possa contribuir para a valorização do 
seu tempo enquanto professores aposen-
tados. Simultaneamente valorizam, tam-
bém, a ESMS, lugar onde decorreu quase 
metade das suas vidas e onde levaram a 
cabo a nobre missão de ajudar muitas ge-
rações de jovens a crescer em direção à 
idade adulta. 

Contudo, e nas suas palavras, a mente 
nunca estará “desempregada”. O pensa-
mento é livre e a imaginação prodigiosa. 
Eles não se deixam “pôr na prateleira” e 
na primeira quarta-feira de cada mês vão 
para a escola, com hora marcada, para 
continuar a desenvolver o seu trabalho e 
a surpreender com as suas ideias. 

“Dê 10 minutos à Língua Portuguesa” 
Em setembro de 2017, decidiram fazer a 

cópia manuscrita de “Os Lusíadas”. Con-
vidaram os Vimaranenses a colaborar no 
que intitularam de “Dê 10 minutos à Lín-
gua Portuguesa”. Pretenderam não só ho-
menagear a Língua Portuguesa, mas tam-

bém propiciar o espírito de colaboração e 
de entreajuda e exercitar a escrita manual 
como meio de desenvolver a atenção e a 
destreza facilitando, desta forma, a me-
morização. 

A ESMS aliou-se ao projeto, juntamen-
te com a Sociedade Martins Sarmento e 
a Biblioteca Raúl Brandão. Uma turma 
do 12º ano de Artes Visuais, enriqueceu-
-o com a atividade “É Tempo de Ilustrar 
a Língua Portuguesa”. Muitos aderiram à 
iniciativa, dentro do país e além-frontei-
ras, tendo as últimas estrofes da grandio-
sa obra sido copiadas pelo Presidente da 
República, o Professor Marcelo Rebelo de 
Sousa. E, assim, se concluiu a edição ma-
nuscrita de “Os Lusíadas”. Obra de mui-
tas mãos, produto de caligrafias diferen-
tes que pode ser consultada na biblioteca 
da Sociedade Martins Sarmento.

"Voz Silenciosa" 
Em março de 2020, o grupo “Voltar à 

Escola” voltou a surpreender-nos. Neste 
tempo em que a presença física se tornou 
praticamente impossível, “o homem con-
tinua a sonhar, e a obra a nascer”. Agora 
sonharam em dar voz à "Voz Silenciosa", 
livro de poesia da autora vimaranense e 
antiga professora de Português da ESMS, 
Madalena Pinheiro. Mais uma vez, quise-
ram levar a Língua Portuguesa pelo mun-
do, através dos poemas da Madalena. Um 
projeto em que pessoas de diferentes paí-
ses participaram e deram voz a muitos 
dos poemas da obra e que agora se tor-
na audível em https://soundcloud.com/
user-378942190-871822978  

Ana Maria Silva, Diretora ESMS, in  
Correio do Minho, 16 de abril de 

2020, escrito com a colaboração de 
Maria Felismina Santos e Madalena 
Pinheiro do grupo “Voltar à Escola” 

• Grupo “Voltar à Escola”

“A Voz Silenciosa” de Madalena 
Pinheiro

Site oficial da ‘III Mostra de Projetos em: https://soundcloud.com/user-378942190-871822978  
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E "A Voz Silenciosa" de Madalena Pinheiro tornou-se audível em agradecimento: 
As palavas escasseiam, 
os olhos brilham, as faces humedecem-se 
o coração acelera ao ritmo, ao som, de cada voz, 
e não consegue parar de escutar cada uma delas: 
umas familiares, umas distantes outras desconhecidas. 
Fiquei longamente a pairar sobre o mágico momento, 
deixando-me levar para espaços distantes. 
Vi rostos que me sorriam harmoniosos, felizes, 
ficaram gravados, na minha memória. 
As palavras tornaram-se melodias, mais belas, mais poéticas. 
Pensei profundamente - o poema só existe e perdura com o leitor 
agarra-o,… e a sua voz dá-lhe brilho, vida. 
Espero que «a voz silenciosa» se estenda a cada um, 
com o eco das minhas palavras! 
Bem haja a todos!” Madalena Pinheiro

O livro de poesia "Voz 
Silenciosa" foi escrito pela 
autora vimaranense e antiga 
professora de Português da 
ESMS, Madalena Pinheiro



#MobilityWeek
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Após um período de confinamento, de 
férias intermináveis e no rescaldo da pan-
demia, nada melhor que começar o ano a 
falar sobre “pedaladas e caminhadas”. No 
âmbito da iniciativa Europeia da Mobili-
dade sustentável, uma semana dedica-
da aos modos ativos de deslocação pode 
constituir uma boa oportunidade para a 
comunidade educativa da Escola Martins 
Sarmento conhecer e aproveitar as vanta-
gens da bicicleta e do modo pedonal para 
cumprir o trajeto quotidiano de casa para 
a escola.
Os benefícios de andar de bicicleta 

As opções de transporte ativo através 
da ação de pedalar e caminhar aumen-
tam o metabolismo corporal e conse-
quentemente o gasto energético associa-
do às deslocações. Numa perspetiva de 
saúde e bem-estar, a bicicleta e a sapa-
tilha podem ser ferramentas úteis para 
“consertar” os efeitos perversos do seden-
tarismo e da obesidade dos jovens da nos-
sa escola.

A escola também se deve esforçar na 
tentativa de inverter o paradigma da mo-
bilidade sustentada na opção motoriza-
da, indo ao encontro da descarbonização 
e ao tema central desta edição da Semana 
Europeia da Mobilidade: “Emissões Zero, 
Mobilidade para todos”. Esta temática 
pretende dar especial destaque à impor-
tância de um acesso a transportes zero 
emissões e à promoção de uma mobilida-
de inclusiva. Apesar das diferentes con-
dições climáticas, geográficas e socioeco-
nómicas nas áreas urbanas da Europa, é 
possível a tomada de medidas para pro-
mover a neutralidade carbónica em meio 
urbano e a mobilidade inclusiva.

De 16 a 22 de setembro, terás oportuni-
dade de participar numa semana que a 
Europa dedicará à mobilidade sustentá-
vel, de refletir e debater sobre a necessi-
dade de mudanças de comportamentos 
em relação ao tipo de transporte nas des-
locações diárias e respetivas implicações.
Objetivos principais:

• Encorajar o desenvolvimento de 
comportamentos compatíveis com 
o desenvolvimento sustentável e, 
em particular, com a proteção da 

qualidade do ar, com a mitigação 
do aquecimento global e com a re-
dução do ruído;

• Consciencializar os cidadãos para 
os efeitos que a sua escolha do 
modo de transporte, terão na qua-
lidade do ambiente;

• Proporcionar aos cidadãos oportu-
nidades para se deslocarem a pé, 
utilizarem a bicicleta e os transpor-
tes públicos, em vez do automóvel 
privado e, ainda, promover a inter-
modalidade;

• Proporcionar aos cidadãos uma 
oportunidade para redescobrirem 
a sua cidade ou vila, os seus habi-
tantes e o seu património, num am-
biente mais saudável e agradável.

Esta semana terás oportunidade de ex-
perimentar novas emoções nas tuas des-
locações para a escola. 

Pedala pela tua escola!
Prof. Ricardo Lopes, Escola 

com Pedalada

• Mobilidade sustentável

Escola com Pedalada na Semana 
Europeia da Mobilidade 

De 16 a 22 de setembro os 
cidadãos europeus têm a 
oportunidade de gozar uma 
semana inteira dedicada à 
mobilidade sustentável. O seu 
objetivo é facilitar um debate 
alargado sobre a necessidade de 
mudanças de comportamentos 
em relação à mobilidade, 
especificamente no que se 
refere à utilização do automóvel 
particular. Como já é hábito, o 
Dia sem Carros será o culminar 
das atividades de toda a 
Semana.
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No âmbito da Educação para a Sexuali-
dade, o Gabinete de Apoio e Informação 
ao Aluno (GAIA) dinamizou a realiza-
ção de duas palestras sobre "Os perigos 
das Redes Sociais" para os 560 alunos de 
10º ano da nossa Escola. As palestras fo-
ram realizadas pelos Srs. Inspetores da 
Polícia Judiciária de Braga, Dra. Catari-
na Costa e Dr. Miguel Pereira que expli-
caram aos jovens alunos os aspetos le-
gais da utilização das redes socias, após 
o que apresentaram uma série de situa-
ções em que um indivíduo se torna vul-
nerável a publicação de notícias falsas, 
campanhas de ódio, assédio, exposi-
ção da intimidade e até tentativa de ho-
micídio por alguém que utiliza a inter-
net como meio de aproximação, o que 
constitui um risco enfrentado com fre-
quência cada vez maior pelos internau-
tas. Para além da sensibilização dos jo-
vens alunos para os perigos das redes so-
cias, esta atividade teve como objetivo 
constituir-se como um ponto de partida 
para a reflexão a realizar em cada turma 
no desenvolvimento do respetivo Proje-
to de Educação Sexual. A dinamização 
das palestras contou com a colaboração 
de alunos do 1ºPM, 1ºPR e do 1ºPS.

Os senhores inspetores alertaram para 
que as redes sociais são um espaço in-
finito para a livre circulação de ideias e 
opiniões, mas neste território são ins-
talados tribunais instantâneos que pro-
movem ou enterram o bem-estar e a re-
putação de qualquer pessoa sem o me-
nor cuidado ou piedade. Nas redes so-
ciais é possível ter acesso às mentes 
mais brilhantes e conhecer as pessoas 
mais interessantes, que, no clique se-
guinte, se podem tornar no pesadelo de 
qualquer jovem ou adulto. 
O ciberbullying 

Consiste em humilhar, excluir ou até 
agredir alguém, de forma repetitiva e 
sistemática, através de ações virtuais. 
São várias as formas de comunicação, 
com recurso à Internet, que possibilitam 
este tipo de agressão, podendo recor-
rer a uma variedade de conteúdos com 
essa finalidade como, por exemplo, con-
teúdos de fotografia, de vídeo, de áudio 
ou de texto. As consequências do ciber-
bullying nas vítimas são idênticas às do 
bullying.

• Educação para a Sexualidade,  Gabinete de Apoio e Informação ao Aluno

Os perigos das Redes Sociais

As palestras foram realizadas pelos Srs. Inspetores da Polícia Judiciária de Braga, 
Dra. Catarina Costa e Dr. Miguel Pereira que explicaram aos jovens alunos os aspetos 
legais da utilização das redes socias

Mais informação pode consultar-se em http://www.internetsegura.pt/noticias/2012/12/adolescentes-e-redes-sociais e/ ou 
https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt.
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Diferenciação celular, 
regeneração de tecidos e células 
estaminais-aplicações

Os alunos das turmas CT6 e CT7 do 
11ºano tiveram a oportunidade de as-
sistir a uma palestra pelo investigador e 
antigo aluno da nossa escola Miguel Xa-
vier, atualmente a trabalhar no INL (In-
ternational Iberian Nanotechnology La-
boratory), localizado em Braga e funda-
do pelos governos de Portugal e de Es-
panha num quadro legal que tem como 
objetivos realizar pesquisas interdisci-
plinares, implementar e articular a na-
notecnologia em benefício da socieda-
de. As atividades de pesquisa e tecno-
logia no INL  focam-se em seis grupos: 
Saúde, Alimentação, Energia, Ambien-
te, Tecnologias da comunicação e infor-
mação e tecnologias emergentes do fu-
turo, que se complementam e providen-
ciam a base para interações interdisci-
plinares nas pesquisas realizadas. 

A palestra focou-se no trabalho inter-
disciplinar que é necessário realizar no 
âmbito da utilização das células estami-
nais. Miguel Xavier começou por parti-
lhar com os jovens o seu percurso aca-
démico e profissional, fez uma apresen-
tação do INL, equipa e condições exce-
cionais de trabalho, após o que fez uma 
breve explicação acerca do trabalho rea-
lizado com o objetivo de desenvolver 
um chip de microfluídica para o isola-
mento de células estaminais da medula 
óssea, de forma a promover a regenera-
ção de cartilagem e osso, que foi distin-
guido em 2017 pelo Parlamento Britâni-
co com uma medalha de ouro no âmbi-
to da competição STEM for Britain. Ex-
plicou ainda o trabalho que desenvol-
ve atualmente no INL ligado à investi-
gação da absorção de substâncias a ní-
vel do tubo digestivo. A palestra desen-
rolou-se num clima de interação cons-
tante o que permitiu a colocação de de-
safios e esclarecimento de dúvidas, ten-
do sido avaliada de forma muito positi-
va o que se pode perceber pelos relatos 
dos jovens alunos.

Prof.ª Frederica Sampaio

Biologia e Investigação, uma 
partilha de experiências por 
Miguel Xavier

Para evitar que isso aconteça é necessá-
rio tomar cuidados com as informações 
que são colocadas nas redes sociais sobre 
a nossa vida pessoal e não partilhar ima-
gens íntimas. No sentido de procurar aju-
dar os jovens, ficaram os seguintes conse-
lhos/ informações:

Se és vítima de ciberbullying 
• Conta a alguém o que está a 

passar-se. É MUITO importante;
• Denuncia a um adulto (pro-

fessor, funcionário, pais/en-
carregados de educação, psi-
cólogo ou outro técnico);

• Não te sintas culpado 
por seres alvo deste tipo 
de comportamento;

• Mantém-te calmo, mesmo que 
te sintas triste e/ou assustado;

• Evita estar sozinho em zo-
nas mais isoladas duran-
te o almoço e os intervalos;

• Percorre sempre acom-
panhado o caminho casa/
escola e vice-versa;

• Quando denunciares, deves ter 
em atenção estas 5 questões:

1. Quem praticou os compor-
tamentos de ciberbullying?

2. O que realmente aconteceu?
3. Desde quando é que essa si-

tuação acontece?
4. Em que locais?
5. Quem assistiu e pode teste-

munhar? E que provas existem 
dessas ocorrências (fotos, ví-
deos, capturas de ecrã, etc.)?

E tu também podes ajudar:
• Estando atento a comporta-

mentos agressivos entre co-
legas, durante os intervalos;

• Procurando confirmar se é 
mesmo uma situação de ci-
berbullying (ou bullying), pe-
dindo ajuda a um adul-
to (professor, funcionário, 
pais/encarregados de edu-
cação, psicólogo ou outro);

• Denunciando este tipo de 
comportamentos, de forma 
anónima e confidencial, se-
rás uma preciosa ajuda;

• Intervindo, não ignorando, não 
apoiando e pondo termo a este 
tipo de comportamentos, cum-
prindo um dever que é de todos

Prof.ª Frederica Sampaio

A apresentação foi bastante intera-
tiva e apelativa, mantendo-nos "pre-
sos" a esta num bom sentido.
Conseguiu manter a sua audiência in-
teressada, tendo-se demonstrado uma 
pessoa bastante culta, cativante, in-
teligênte e com um bom sentido de hu-
mor, conseguindo-o transmitir duran-
te a apresentação, despertando in-
teresse em engenharia biológica.

Relativamente ao método de apresenta-
ção, achei que utilizou um método cati-
vante e diversificado. Em relação ao con-
teúdo, fiquei impressionada e com vonta-
de de saber mais! Sem dúvida que a apre-
sentação alimentou a minha ideia de se-
guir a área de investigação. Fiquei con-
tente por ver preocupação com a sus-
tentabilidade. Obrigado Miguel!

A sessão de formação realizada no pas-
sado dia teve como principal quali-
dade a dinâmica. Desde o orador ca-
tivante ao conteúdo interessante.
Pessoalmente, senti que o meu interes-
se sobe o futuro da saúde ficou mais co-
biçado e tenho de te agradecer por isso. 
Cumprimentos.

Considero que a palestra foi muito im-
portante para que conseguissemos en-
tender melhor partes da biologia e como 
estas são aplicadas no dia-a-dia. As-
sim, também podemos consolidar a ma-
téria que nós mesmos estamos a estudar.

Testemunhos de participantes

A palestra foi conduzida pelo Doutor 
Miguel Xavier, investigador no Instituto 
Ibérico de Nanotecnologia
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A obrigatoriedade da disciplina de fi-
losofia é muitas vezes questionada por 
ser considerada uma disciplina "menos 
prioritária” e pela sua natureza pouco 
prática. 

A verdade é que praticamos filosofia 
diariamente, sem sequer nos aperce-
bermos. Os métodos filosóficos incluem 
o questionamento, a discussão crítica, 
o argumento racional e a apresentação 
sistemática. Quantas vezes não questio-
namos perguntas sem resposta? Quan-
tas vezes não questionamos perguntas 
com resposta? Quantas vezes não discu-
timos com aquele amigo com uma posi-
ção política diferente à nossa? Apenas 
conseguimos tomar decisões conscien-
tes com o pensamento crítico e as ferra-
mentas que a filosofia nos proporciona 
diariamente. Nós não começamos a filo-
sofar no início do 10º ano, desde peque-
nos que o fazemos.

Na verdade, Filosofia é a busca de co-
nhecimento, a busca de respostas. Sem-
pre que perguntamos “o que é?”, “como 
é?” ou “por que é?” estamos a recorrer à 
filosofia. Estamos a formular um proble-
ma e a tentar obter uma solução ou res-
posta. Na prática, os curiosos são afinal 
filósofos. Se pensarmos bem, o que mais 
nos distingue dos outros animais é a ca-
pacidade de filosofar.

Da próxima vez que ouvires alguém a 
dizer “A filosofia é inútil” lembra-te que 
o próprio filósofo Chaui quando questio-
nado sobre a utilidade da filosofia, res-
pondeu que esta era inútil. Partindo do 
ponto de vista pragmático de utilidade, 
que afirma ser útil aquilo que modifica 
o meio com uma intervenção concreta, 
a Filosofia não serve para nada, não ser-
ve a ninguém, porque a Filosofia, desde a 
sua origem, busca problematizar e ques-
tionar, ou seja, complicar a nossa vida. 

“A filosofia serve para entristecer. Uma 
filosofia que não entristece ninguém e 
não contraria ninguém, não é uma filo-
sofia.” - Deleuze

Mas se ninguém colocar questões e 
problemas, através da filosofia, ninguém 
pensa. Então, a utilidade da filosofia é 
colocar o pensamento em movimento.

"A filosofia não é útil ou inútil. É neces-
sária" - Marina Garcés

Sofia Barroso, 10º AV1

No início desta nova fase académica, 
o secundário, deparamo-nos com várias 
diferenças a nível de disciplinas, sendo 
que a filosofia é a que se destaca mais. 
Isto, porque aborda temas e formas de 
pensar muito distintas às que estáva-
mos acostumados. A filosofia tem um 
papel fulcral na nossa vida, uma vez que 
esta significa: «philos» de amor e «so-
phia» de sabedoria, dois temas impac-
tantes, embora seja considerada pouco 
relevante para alguns.

De facto, a filosofia ajudou-nos a me-
lhorar a nossa forma de argumentar, 
pois é a busca constante de conhecimen-
to, o que nos estimula a criticar, refletir e 
argumentar temas diversos do quotidia-
no. Esta disciplina faz emergir no nos-
so conhecimento o espirito crítico, para 
que possamos ter uma visão clara dos 

factos da vida, como também da própria 
vida e da morte.

Quando nos defrontamos com uma 
tese sobre um determinado assunto, te-
mos agora tendência a recorrer aos di-
versos ramos da filosofia como a moral 
e a ética, que nos ajudam a pensar me-
lhor e a distinguir o correto do errado 
e que nos levam a perguntar a nós pró-
prios «Será isto moralmente aceitável?». 
Ao defendermos uma tese, aprendemos 
a prestar atenção a pequenos detalhes 
como por exemplo as falácias, que são 
discursos falsos que passam por verda-
deiros. Ao sabermos identificá-las con-
seguimos evitar que sejamos manipula-
dos e/ou enganados.

Em jeito de conclusão, podemos afir-
mar que a disciplina de filosofia impe-
le-nos para um aprofundamento do co-

nhecimento em geral, alargando hori-
zontes e criando roturas com o paradig-
ma existente em muitas sociedades e 
culturas que castram a evolução do pen-
samento humano.

Mónica Camelo e Ana 
Luísa Pinto, 10º CT3

A filosofia é inútil?

"«Philos» de amor e «sophia» de sabedoria"
... a filosofia ajudou-nos a 
melhorar a nossa forma 
de argumentar, pois é 
a busca constante de 
conhecimento, o que nos 
estimula a criticar, refletir e 
argumentar temas diversos 
do quotidiano.
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O que é a Filosofia? Esta foi 
a questão que me foi coloca-
da logo na primeira aula desta 
disciplina e, eu, tal como mui-
tos dos meus colegas, natural-
mente, não soube responder.

A verdade é que, pelo me-
nos para mim, a Filosofia era 
apenas isso mesmo, mais 
uma disciplina. Comecei es-
tas aulas com a ideia de que 
iria aprender mais algumas 
definições que posteriormen-
te teria de estudar. No entan-
to, acabei por perceber que 
esta “ideia” que tinha sobre 
a Filosofia estava completa-
mente errada.

Ao longo do ano abordei as-
suntos sobre as mais diver-
sas matérias. Desde o estatu-
to moral dos animais, às deci-
sões éticas nos cuidados in-
tensivos. Dentro da turma, 
iniciámos discussões sobre 
estes temas e muitos outros. 
Em várias alturas eu perce-
bi que já tinha uma ideia pré-
-concebida sobre estes as-

suntos, mas que essa ideia 
não era na realidade minha, 
tinha-me sido incutida por 
aqueles que me rodeiam, e foi 
apenas após termos inicia-
do estas discussões que  me 
apercebi de tal situação.

Para poder ter uma opinião 
própria sobre cada assunto, 
tive de, de certa forma, “des-
truir” aquela que já tinha cria-
do anteriormente e investigar 
melhor sobre cada tema, ana-
lisar escrupulosamente cada 
tópico e, após ter-me infor-
mado, fui capaz de defender 
a minha posição, mas tam-
bém de aprender com a posi-
ção que os meus colegas as-
sumiam, que era muitas ve-
zes diferente da minha.

Esta disciplina não é, então, 
semelhante às outras no sen-
tido em que me permite ques-
tionar as minhas crenças e 
opiniões sobre assuntos ex-
tremamente atuais. Permite-
-me desenvolver a minha ca-
pacidade reflexiva e “pensar 

pela minha própria cabeça”, 
em vez de manter as ideias 
que me tinham sido incuti-
das pelas pessoas que me são 
próximas.

É por esta razão que, mui-
tas vezes, se diz que a Filoso-
fia incomoda. Pois ela ques-
tiona o modo de ser das pes-
soas, da sociedade, do mun-
do. Ao permitir desenvolver 
o pensamento, está a criar ci-
dadãos e pessoas informadas, 
capazes de fazerem as suas 
próprias escolhas e de verem 
o mundo que as rodeia numa 
outra perspetiva, que vai para 
além das tradições e daquilo 
que nos foi dito ser correto.

Posso afirmar que, ao longo 
deste ano, me tornei efetiva-
mente uma pessoa mais in-
formada e interessada nos as-
suntos da atualidade devido à 
Filosofia e devido à sua capa-
cidade de nos fazer criar pro-
blemas e questionar o real.

Maria Inês Natal, 10º CT4

O que é a Filosofia?
Esta disciplina não 
é, então, semelhante 
às outras no sentido 
em que me permite 
questionar as minhas 
crenças e opiniões 
sobre assuntos 
extremamente 
atuais. Permite-me 
desenvolver a minha 
capacidade reflexiva 
e “pensar pela minha 
própria cabeça”, em 
vez de manter as 
ideias que me tinham 
sido incutidas pelas 
pessoas que me são 
próximas.
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The sudden movement of the bus jol-
ted me out of a deep sleep. I wasn’t sure 
where I was. As the bus moved quickly 
down the curvy road, I looked outside 
the window. I tried to figure out where 
I was, but I could barely see; my vision 
was still hazy from the long sleep. Once 
I fully regained my sight I realised, it all 
still looked the exact same as before I 
fell asleep: trees everywhere, no houses 
or any trace of civilization in sight. Just 
as I was starting to drift back to sleep, I 
was interrupted by a loud bang, followed 
by the bus jolting violently. After that I 
don’t remember anything.

As I regained my senses, it was dark, 
and I felt like I couldn’t breathe because 
there was something on top of me. It took 
me some minutes to fully regain cons-
cience; that was when I realised I was 
stuck under the wreckage of the bus. It 
had crashed. I removed the heavy parts 
and got up. Thankfully, I wasn’t injured, I 
just had some bruises and scratches - no-

thing a band-aid couldn’t solve.
I looked around, only to find out I 

couldn’t see anyone that was in that jam-
-packed bus with me. “Where is everyo-
ne?”, I asked myself in hopes of getting 
an answer. Still, the mystery deepened. 
By then, the sun was already rising, and 
I could finally see what was around me. 
All I could see was endless jungle, no-
thing else. I decided I should get moving. 
“Maybe there are some houses around 
where I can ask for help”, – I thought.

I walked through the dense jungle for 
what seemed like forever. Once I looked 
back, I could no longer see what was 
left of the bus I had got into the pre-
vious day. That was when I realized lea-
ving the crash site probably had not 
been my smartest decision. The chances 
of the bus being found were extreme-
ly high, especially because it was close 
to a busy road. With this realization, an 
overpowering feeling of panic filled my 
mind. It was in this state of mind that I 

decided to keep going “After all, it's no 
use trying to get back to the bus, I will 
never be able to find my way back to it”, - 
I thought to myself.

I looked down, as tears of desperation 
worry filled my eyes, that’s when some-
thing caught my attention, a reflection, 
so bright I was forced to look up. It was 
coming from behind some big, tropical 
leaves. I felt compelled to investigate it. 
As I pushed the vegetation aside, I saw 
something I never thought I would see. 
The most amazing ruins stood in front of 
me. Everything was covered in vegeta-
tion, and still, the majestic characteris-
tics shined through. “Maybe there’s so-
meone here”, - that was my first thought. 

As a feeling of awe and hope took over 
the previous feeling of fear, I decided to 
explore the ruins. One step forward and 
- … I could hardly believe my own eyes!

Carolina Dias, 11º CT6

The 1950s saw the birth of the teenager 
and with it rock n roll and youth fashion 
dominating the fashion industry. In 
the UK the Teddy boy became both sty-
le icons and anti-authoritarian figures. 
While in America Greasers had a simi-
lar social position. Previously teenagers 
dressed similar to their parents but now 
a rebellious and different youth style 
was being developed. this was particu-
larly noticeable in the overtly sexual na-
ture of their dress. men wore tight trou-
sers, leather jackets and emphasis was 
on slicked, greasy hair.

New ideas meant new designers who 
had a concept of what was fashion. 
Fashion started gaining a voice and sty-
le when Christian Dior created “The New 
Look” collection. The 1950s was not only 
about spending on luxurious brands but 
also the idea of being comfortable was 
created. It was a time where resources 
were available, and it was a new type of 
fashion. People started wearing artifi-
cial fibers because it was easier to take 
care of and it was price effective. It was 
a time where shopping was part of a li-
festyle.

Different designers emerged or made a 
comeback on the 1950s because as men-
tion before it was a time for fashion and 
ideas.

Christian Dior was one of the designers 
that emerged in this decade. Everything 
started in 1947 after World War II was 
over. Christian Dior found that the-
re were a lot of resources in the market. 
He created the famous and inspirational 
collection named “The New Look.” This 
consisted on the idea of creating volumi-
nous dresses that would not only repre-
sent wealth but also show power on wo-
men. He introduced the idea of the hour-
glass shape for women, wide shoulders, 
tight waistline, and then voluminous 
full skirts.

Dior was a revolutionary and he was 
the major influence for the next collec-
tions. He is known for always developing 
new ideas and designs, which led to a ra-
pid expansion and becoming worldwi-
de known. He had pressure to create in-
novative designs for each collection and 
Dior did manage to provide that to the 
consumers. He not only made the hour-
glass shape incredibly famous, but he 

also developed the H-line as well as the 
A and Y-Lines. Dior was an especially 
important designer; he changed the way 
fashion was looked on the world but 
most importantly he reestablished Paris 
as a fashion capital.

Coco Chanel, byname of Gabrielle Bo-
nheur Chanel, (born August 19, 1883, 
Saumur, France—died January 10, 1971, 
Paris). Her elegantly casual designs ins-
pired women of fashion to abandon the 
complicated, uncomfortable clothes—
such as petticoats and corsets—that 
were prevalent in 19th-century dress. 
Among her now-classic innovations 
were the Chanel suit, the quilted pur-
se, costume jewelry, and the “little bla-
ck dress.”

Chanel was born into poverty in the 
French countryside; her mother died, 
and her father abandoned her to an or-
phanage. After a brief stint as a shop girl, 
Chanel worked for a few years as a café 
singer. She later became associated with 
a series of wealthy men and in 1913, with 
financial assistance from one of them, 
Arthur Capel, opened a tiny millinery 
shop in Deauville, France, where she 

I looked around...

The 50s: Coco Chanel
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also sold simple sportswear, such as jer-
sey sweaters. Within five years her origi-
nal use of jersey fabric to create a “poor 
girl” look had attracted the attention of 
influential wealthy women seeking re-
lief from the prevalent corseted styles. 
Faithful to her maxim that “luxury must 
be comfortable, otherwise it is not lu-
xury,” Chanel’s designs stressed simpli-
city and comfort and revolutionized the 
fashion industry. By the late 1920s the 
Chanel industries were reportedly wor-
th millions and employed more than 
2,000 people, not only in her couture 
house but also in a perfume laboratory, a 
textile mill, and a jewelry workshop.

The financial basis of this empire was 
Chanel No. 5, the phenomenally suc-
cessful perfume she introduced in 1921 
with the help of Ernst Beaux, one of the 
most-talented perfume creators in Fran-
ce. It has been said that the perfume got 
its name from the series of scents that 
Beaux created for Chanel to sample—
she chose the fifth, a combination of jas-
mine and several other floral scents that 
was more complex and mysterious than 
the single-scented perfumes then on the 
market. That Chanel was the first major 
fashion designer to introduce a perfume 
and that she replaced the typical perfu-
me packaging with a simple and sleek 
bottle also added to the scent’s success. 
She partnered with businessmen Théo-
phile Bader of the Galeries Lafayette de-
partment store and Pierre Wertheimer 
of the Bourjois cosmetics company, who 
both agreed to help her produce more of 
her fragrance and to market it in exchan-
ge for a share of the profits. After signing 
a contract wherein, she received only 10 
percent of the royalties, Chanel enacted 
a series of lawsuits in the ensuing deca-
des to regain control of her signature fra-
grance. Although she was never able to 
renegotiate the terms of her contract to 
increase her royalties, Chanel nonethe-
less made a considerable profit from the 
perfume.

Chanel closed her couture house in 
1939 with the outbreak of World War II. 
Her associations with a German diplo-
mat during the Nazi occupation tainted 
her reputation, and she did not return 
to fashion until 1954. That year she in-
troduced her highly copied suit design: 
a collarless, braid-trimmed cardigan ja-
cket with a graceful skirt. She also in-
troduced bell-bottomed pants and other 

innovations while always retaining a 
clean classic look.

After her death in 1971, Chanel’s coutu-
re house was led by a series of different 
designers. This situation stabilized in 
1983 when Karl Lagerfeld became chief 
designer. Chanel’s shrewd understan-
ding of women’s fashion needs, her en-
terprising ambition, and the romantic 
aspects of her life—her rise from rags to 
riches and her sensational love affairs—
continued to inspire numerous biogra-
phical books, films, and plays, including 
the 1970 Broadway musical Coco star-
ring Katharine Hepburn.

I believe she is one remarkable woman 
who influenced not only the fashion in-
dustry but proved to all women that 
anything is possible with hard work and 
perseverance. She has shown true dedi-

cation and passion for what she believed 
and let no men or anyone dictate what 
she couldn’t do. I think this is an impor-
tant message for everyone out there and 
especially women where she demons-
trated that even a woman can influence 
the world.

Ana Beatriz Faria, 11º LH4

I believe she is one remarkable 
woman who influenced not only 
the fashion industry but proved 
to all women that anything is 
possible with hard work and 
perseverance.
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It was on October 15th, 1951 that pre-
miered I Love Lucy , one of the most po-
pular and beloved TV series in history, a 
program that not only made millions of 
people laugh but also influenced future 
television.

When the program premiered it was 
clear that it was quite a phenomenon. 
Added to the fact that the show was 
enormously funny, the actors loved each 
other and that came across.

One of the most “revolutionary” mo-
ments was the episode where Lucy has a 
baby. Pregnancy indicated sexual activi-
ty, which wasn’t supposed to be shown on 
television at the time. Forty-four million 
people watched that episode. The next 
day, Dwight D.Eisenhower was inaugu-
rated as president, only 29 million people 
tuned in. The episode als had more views 
than the coronation of Queen Elizabeth 
II. With no exaggeration we can say that I 
Love Lucy is the most influential program 
of all time. It was the most watched TV 
series in the US at a time when sitcoms 
were still new to the TV.

They popularized the practice of the 
use of a live audience and the multi-ca-
mera setup, meaning that all sitcoms 
since that time use this setup. It also is 
important to point out that I Love Lucy 
push the boundaries of what wasn’t ac-
ceptable on TV. For example, it featured 

one of the first biracial couples. Further-
more, it's interesting to note that Lucille 
Ball “opened the door” for many female 
comedians that would appear. She also 
became the first woman to head a ma-
jor TV studio ( Desilu studios which she 
created with her husband).

While sitcoms have come a long way, 
they could not have existed in their pre-
sent form without the influence of I Love 
Lucy . Even though is an “old series" the 
show is still funny today and there are 
still millions of people from around the 
world watching it. We can see from the 

program that some things haven’t chan-
ged that much since the 50s and of cour-
se there are things that changed a lot 
but it's interesting to see how the socie-
ty lived and what they did at that time. 
We can identify in different ways with 
all the characters and laugh at the thin-
gs they do. That’s why the show is time-
less, everybody can watch it, and it will 
always bring you laughter. 

That’s why I Love Lucy was and sti-
ll is considered one of the best series of 
all time.

Ana Catarina Ribeiro, 12º LH4

The sixties, often  called "the swirling 
sixties" due to the fall of social taboos 
and also owing to the emergence of  a va-
riety of music, were one of the most tu-
multuous and turbulent decades of all 
time. This epoch was definitely  marked 
by various movements, wars, political 
assassinations, scientific breakthroughs 
and the iconic summer of love.

Movements!
Some of the most popular movements 
in the 60's were: the civil rights 
movement,the anti-vietnam war 
movement, the women's liberation 
movement, the gay rights movement 
and the environmental movement. 

Student power!
At this time the youth across  the glo-

be started to belive that the world could 
be a better place therefore their voices ri-
sed up  and  demanded better life condi-
tions, disaggregation, unrestricted free 
speech, challenged traditions surroun-
ding sex and marriage and even argued    
that all paths to fulfilment, even those 
incluiding ilicit drugs, could be justified.

Fashion!
The 60's fashion was inspired by the   

second wave feminism and the spa-
ce race. It  was in this time period that 
the bikini had it's breakthrough and tie-
-dye clothes were popular. Some fashion 
icons were: Jean Shrimpton  and Diana 
Ross.

As the saying goes 
"if you remember 
the 60's you weren't 
there", but don't 
worry in this article 
we'll cover everything  
you need to know 
about this decade.

The 50s: I Love Lucy wasn’t just a title

The Swirling 60's
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Music and Art !
On this decade psychedelic drugs were 

used and even popularized. The use of 

drugs heavily influenced the art and mu-
sic of the 60's. Musicians experimented 
with sound effects so that they could 
recreate their experience under the in-
fluence of drugs.

Sara Silva, 12º CT6

"There is no noise 
as powerful as the 
sound of the mar-
ching feet of de-
termined people."
- Martin Luther King

To kill a Lorikeet
The Australian Outback, home to 

some of the strangest species of the pla-
net, it is here w e can find peculiarities 
such as the hopping groups of kanga-
roos and the swimming contradiction 
we call the platypus, but perhaps the 
most colourful of all the rainbow lori-
keet.

Along with other birds these live in 
a colony deep in the woods, it wasn’t a 
large colony but those in it were close 
and helped each other whenever they 
could, making sure that living was as 
easy and comfortable as could be.

Today called for celebration for a bree-
ding pair of lorikeets, because their only 
child for the season had finally learned 
to fly. A rite of passage for every bird 
that wants a chance at surviving when 
the world turns up the heat.

They however were not the only ones 
that were celebrating, for the eggs of a 
single lorikeet mother had started ha-
tching after 90 long days. Three healthy 
chicks hatched, as delicate as a bloo-
ming banksia flower.

Some time passed, the little ones 
were at once starting to look as colour-
ful as their parents, but something was 
wrong, the sky was looking darker than 
usual, on the forest floor, wallabies and 
wombats ran from an unknown danger, 
a few hours later the atmosphere beca-
me infested with a miasma of smoke 
and ash, the once white clouds became 
grey and threatening.

The colony looked on in confusion as 
the temperature started rising and fire 
engulfed the horizon, if wish to survive, 
they must abandon their home.

Flying away from danger was not 
unusual for lorikeets, this threat, howe-
ver posed a bigger danger than any they 
have ever faced before.

Tragedy struck when the fleeing fa-
mily noticed the single lorikeet mother 
trying carry her chicks, who were far 
too young to fly, out of the nest, with lit-
tle success. They chose to help her, des-
pite being sceptical of the possibility of 
saving the family.

They urged the mother to leave the 
chicks behind but she was reluctant 
to do so. As the family carried the first 
chick out of the nest, the mother, tried 
carrying the other two with her dying 

efforts and the little breath she had 
from breathing in the inferno. Sadly, 
she was unsuccessful but her memory 
lived on in her last surviving offspring.

It was no easy feat trying to fly away 
with the little one they rescued, they 
had to switch between each other so 
that everyone could rest while not car-
rying the child. This however made it 
so that they could only fly close to the 
trees, and by extension close to the fla-
mes. The flock could not afford wasting 
time waiting for the family to catch up, 
so they too, left the struggling lorikeets 
behind.

Their journey up ahead was rough 
both physically and mentally having 
to deal with the recent events and ha-
ving the task to carry the baby lorikeet, 
however, the father never gave in, al-
ways insisting to keep heading forward 
and carrying the small creature all the 
way through.

For many hours they flew and finally 
it seemed that the flames were finally 
distant enough for them to feel a little 
relived, they rested on a tree for a whi-
le, but there was an ominous sound 
that become louder every second, in a 
few minutes a huge flock of crows deci-
ded to land nearby, making it impossi-
ble for the family to sleep. It was alrea-
dy dawn but the father decided to scout 
the area, looking for a suitable perch. 
As he soared, he noticed piles of rain-
bow feathers scattered across the forest 
floor, when he looked above, two huge 
shadows blocked the rising Australian 
sun. As the light came in, details were 
revealed, open wounds, a severed wing 
and blood trails revealing a nasty scene 
as various lorikeets laid on the ground 
lifeless, this could only be the doing of 
one creature, Hawks. The past flashed 
before his eyes, he had met these mons-
trous birds only once before when one 
of them raided his previous colony, ki-
lling some of his closest companions 
along with his parents. To attempt to fly 
away would be suicide as their colour-
ful plumage would easily reveal their 
presence to the predatory eye of a heal-
thy hawk. Using the trees would also be 
impossible as there were next to none 
in this part of the outback. Action was 
required as the fire was spreading. 
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He hurried to meet with his family once 
again, fearing the worst, luckily, he was 
met with the playful chatters of his son 
and the little one playing by some bran-
ches as their mother carefully watched.

Seeing the scorched earth covered in 
the ash of what once was their beloved 
home, the parents, filled them with des-
perate determination, decided that so-
mething had to be done. Hawks were 
apex predators and impossible to take 
down face to face but for them, same as 
the lorikeets, family came before any 
other necessity. In the distance they 
could see their enemies’ nest and in 
there, a little white ball of fluff begged 
for food. If they were capable to burn 
down a nest, their chasers would come 
in a hurry, this had consequences thou-
gh, Hawks are fast and would without a 
doubt reach the saboteur, ripping him to 
shreds as they did. 

They needed a distraction so the fa-
ther grabbed a small branch. Unders-
tanding the stakes, he warmly preened 
his family’s feathers and as he took one 
last look at them, tears filled his eyes. 
He set the branch ablaze in the fires and, 
with one powerful swoop of his win-
gs, he flew to the Hawks’ nest. He was 
about to ignite it when he saw the chi-
ck, small, innocent, defenceless, he was 
torn. Did he have the heart to kill someo-
ne who had done him no harm? It did not 
matter, it was too late and he could not 
make it back, it was the baby’s life or his 
family’s. He dropped the flaming bran-
ch on the nest watching in horror as the 
flames spread engulfing the nest, making 
the small bird scream. The Hawks heard 
this and immediately flew to the nest fin-
ding their burnt child and the lorikeet in-

truding. They took care of the intruder in 
a quick and ruthless fashion.

The sacrifice bought the family time 
and with tears in their eyes they passed 
through the predator’s territory, conti-
nuing their journey.

Flying frantically through the heat of 
the outback while also carrying the wei-
ght of growing chick left the mother and 
the eldest chick exhausted, but there was 
no time to mourn or rest as every mile 
they stepped away from their enemies in-
creased their chances of survival, but alas 
their muscles couldn’t take it anymore 
and they dropped the little one on the red 
sun-bested earth, but to their surprise, 
through sheer power of will and instinct, 
the chick flew for the first time.

Had the chick taken a moment longer, 
the fate of the family could have been 
compromised. How else would they find 

the energy to move on? Now they could 
focus better on their search for a new 
home, making sure that the father’s sa-
crifice wasn’t in vain.  

Now, with every day that passed a new 
home seemed to be getting closer and 
closer, until one day, like drifting sailors 
seeing an island, they saw a forested area, 
with familiar chatters coming from the 
trees.

After a long and arduous travel, they 
had finally found it, a new home it would 
be hard settling in after what they had 
just been through but it could only get 
better from here, they thought with nai-
ve optimism.

Afonso Andrade, 12º CT6, André 
Ribeiro, 12º CT6, Manuel Eusébio 

12º CT6, João Costa, 12º LH3
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• Quando nos disseram que 
as aulas no 3º período seriam a 
partir de casa fiquei um pouco 
surpreendido, não sabia o que 
esperar ou até mesmo como 
realizar as tarefas. Desde o iní-
cio destas aulas que, da minha 
parte sempre, notei um grau 
de dificuldade ligeiramente 
superior, onde se exigia uma 
maior autonomia, responsa-
bilidade. Desta forma começá-
mos a perceber que este perío-
do seria muito mais desafiante 
que outro qualquer.

As dúvidas começavam a 
surgir mais regularmente, por 
um lado, a necessidade de en-
tender toda a matéria aborda-
da, de modo a não perder nada 
de relevante e, por outro lado, 
a situação de calamidade a 
propagar-se por todo o mundo, 
cada vez de forma mais célere. 
Não foi fácil!

Sinto também que o papel 
do Estado em relação à edu-
cação devia ter sido mais bem 
pensado e os responsáveis po-
líticos deviam preocupar-se 
mais, sendo que nós, jovens, 
somos o futuro deste país. Po-
diam ter tido maior compreen-
são para com os alunos de todo 
o país e, da mesma forma, ter 
maior preocupação em relação 
aos profissionais de saúde que, 
do meu ponto de vista, deviam 
ter tido um maior agradeci-
mento e deviam ter feito mais 
por eles.

José Diogo,10° SE3

• E assim acabou mais um 
ano letivo, mas de uma forma 
totalmente inesperada. Nun-
ca pensamos que fosse aca-
bar assim, apenas com o cli-
que de um simples botão. Nos 
últimos meses, fomos desafia-
dos a reinventarmo-nos atra-
vés deste ensino à distância. 
Os computadores, tablets, te-

lemóveis substituíram as salas 
que passaram a ser invadidas 
por plataformas como a zoom 
e a Google Classroom, mas nós 
- alunos e professores -, como 
nos adaptamos?

Apesar de sermos uma ge-
ração já bastante interioriza-
da com as novas tecnologias, 
não estávamos preparados 
para um tipo de ensino atra-
vés destas. A aprendizagem à 
distância não é uma tarefa fá-
cil, nem para quem aprende 
nem para quem ensina, tor-
na-se mais difícil a exposição 
de dúvidas e o esclarecimen-
to delas, aprender os conteú-
dos é igualmente difícil, e sem 
uma boa estratégia a nível do 
ministério da educação ainda 
mais difícil. Do meu ponto de 
vista, este último período não 
foi organizado de forma a nós, 
alunos, termos o melhor apro-
veitamento possível e, de certa 
forma, até considero que nos 
prejudicou.

No entanto, da minha expe-
riência de troca de curso, de CT 
para SE, pouco antes do con-
finamento, posso dizer que, 
apesar do que eu penso so-
bre a pouca organização des-
te modelo de ensino, ainda as-
sim consegui aprender e iden-
tificar-me com as disciplinas 
novas, mas nunca o teria con-
seguido fazer sem ajuda fora 
da escola que os meus pais 
me proporcionaram. Tudo te-
ria sido mais fácil presencial-
mente.

Constança Pereira, 10° SE3

• No último dia de aulas 
presenciais do segundo perío-
do, estávamos todos expec-
tantes para saber o que nos 
esperava, visto que íamos fi-
car em casa e pensávamos 
nós que ia ser tudo melhor.

A verdade é que ninguém 

sabia o que nos esperava, as 
nossas expectativas (pelo 
menos as minhas e acredito 
que as de muitos) foram por 
água abaixo. Todo este pro-
cesso de adaptação de não po-
der sair de casa, de não poder-
mos estar com os nossos ami-
gos, por segurança, e até mes-
mo de não podermos ir à es-
cola, tornou-se cada vez mais 
complicado.

Foi preciso muito esforço 
e empenho para que as mi-
nhas notas não baixassem, 
pois como estava em casa, era 
mais fácil desleixar-me. Mas 
não deixei que isso me afe-
tasse, até porque é o meu fu-
turo que está em risco. Criei 
rotinas para me manter con-
centrada e mais ativa, esfor-
cei-me a estudar, mesmo es-
tando em casa, procurei es-
tar sempre atenta nas aulas e 
até mesmo colocar questões. 
Tudo isto foram algumas téc-
nicas que arranjei para que, 
ao longo do terceiro período, 
todo este processo de E@D se 
tornasse mais fácil.

É claro que com o passar do 
tempo fui aprendendo a lidar 
com todo este novo mundo da 
tecnologia que eu desconhe-
cia, com novas responsabili-
dades que este método de en-
sino trazia consigo, com a ma-
neira de cada professor dar 
as suas aulas e apresentar os 
conteúdos, porque tive de me 
moldar um pouco a cada pro-
fessor, de modo a que tudo 
corresse bem e conseguisse 
acompanhar a matéria, mas 
cada um adotou as medidas 
que achou mais adequadas 
para este período tão atípico e 
eu acho que resultou bem.

Acredito que para os pro-
fessores também não foi mui-
to fácil em vários aspetos, no-
meadamente nas avaliações 

dos alunos. Este foi um as-
peto que não beneficiou nem 
prejudicou nenhum aluno (do 
meu ponto de vista), visto que 
cada aluno recebeu o que me-
recia, mas, provavelmente, se 
estivéssemos em aulas pre-
sencias alguns alunos iriam 
conseguir subir notas. 

A meu ver, isto, aliado ao 
facto de, nas aulas presen-
ciais, os conteúdos serem 
muito mais facilmente assi-
milados por nós e podermos 
comunicar de uma manei-
ra diferente com os professo-
res e a matéria ser-nos expli-
cada com outra naturalidade 
e, consequentemente, perce-
cionada por nós de uma forma 
menos complicada e mais es-
clarecida, são os aspetos em 
que o E@D falhou mais. 

Concluindo, na minha opi-
nião, estávamos todos mui-
to incertos em relação ao que 
ia acontecer mas, ao mes-
mo tempo, com expectativas 
mais elevadas quanto a este 
método de ensino. Porém, o 
que se verificou é que a es-

• 10º SE3

A minha experiência no 
confinamento e E@D

Foi preciso muito 
esforço e empenho 
para que as minhas 
notas não baixassem, 
pois como estava em 
casa, era mais fácil 
desleixar-me. Mas não 
deixei que isso me 
afetasse, até porque 
é o meu futuro que 
está em risco. Criei 
rotinas para me 
manter concentrada 
e mais ativa, esforcei-
me a estudar, mesmo 
estando em casa, 
procurei estar sempre 
atenta nas aulas e 
até mesmo colocar 
questões. 
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cola faz realmente muita falta nas nos-
sas vidas e que as aulas presenciais são 
muito mais benéficas do que as aulas à 
distância, no entanto, posso dizer que 
foi eficaz, e que neste tempo de pan-
demia foi uma ótima medida para nos 
mantermos em segurança e, ao mesmo 
tempo, aprendermos os conteúdos es-
senciais lecionados, muito importantes 
para a nossa formação académica e até 
mesmo pessoal.

Cátia Gonçalves, 10ºSE3

• O confinamento foi certamente uma 
das fases mais estranhas da minha vida, 
a nível familiar, social e escolar. 

O enorme tempo livre que vimos, de 
repente, disponível teve principalmen-
te dois efeitos: uma produtividade ob-
sessiva, quer em relação à escola quer 
em casa (nas tarefas domésticas, a co-
zinhar...) ou, em oposição, uma pregui-
ça, uma inércia e uma falta de vontade 
e de iniciativa para qualquer atividade 
que não fosse estar deitado. Penso que 
me identifiquei um pouco com os dois, 
dependendo dos dias. Se me pedissem 
para descrever a quarentena e que ana-
lisasse os meses que passei em casa, o 
que me viria de imediato à cabeça seria 
aquela sensação de monotonia de um 
domingo à tarde, a frustração de não ter 
absolutamente nada para fazer e ter de 
estimular a criatividade.

Não foi fácil encontrar um equilíbrio 
saudável entre o descansar e fazer algu-
mas atividades lúdicas, os imprescindí-
veis exercícios físicos (que nos eram en-
viados, semanalmente, pelo docente de 
Educação Física) e uma rotina de estudo 
- psicologicamente estável e saudável. 
Sinto-me orgulhosa de o ter conseguido, 
de mim e de todos os meus amigos pois 
foi realmente algo difícil.

Questionaram-me sobre a minha 
adaptação a tudo isto, às novas rotinas, 
aos novos horários, às tarefas propos-
tas e ao modo de funcionamento da mi-
nha vida social. Tenho a dizer que foi di-
ferente, exigiu adaptação e grande flexi-
bilidade (dos alunos, dos docentes, dos 
pais e familiares...). Na minha casa em 
particular, como na de muitos outros co-
legas, apenas dispomos de um computa-
dor, pelo que havia a necessidade de nos 

adaptarmos ao funcionamento uns dos 
outros, respeitando os diferentes horá-
rios e maneiras de trabalhar, tarefa com-
plicada e que gerava pequenos conflitos. 
No entanto, com a flexibilidade dos pro-
fessores e dos membros familiares, sem-
pre me foi possível realizar tudo a tem-
po, apesar de, por vezes, com algum sa-
crifício.

Em termos de aproveitamento, não 
obstante o E@D não ser igual ao mode-
lo de aulas presenciais, ao contrário do 
que a maioria dos meus colegas alega, 
eu sinto que evoluí, desenvolvi um es-
tudo muito mais autónomo, uma maior 
habilidade com os meios tecnológicos 
e programas informáticos e senti uma 
maior independência na gestão do estu-
do, o que, sem dúvida, me fez progredir, 
aprender e melhorar à maioria das disci-
plinas.

As tarefas eram maioritariamente exi-
gentes, em particular as da disciplina de 
Economia A. Numa delas, foi-nos pedi-
do um trabalho de grupo em que nos co-
locássemos no papel de potenciais in-
vestidores na Bolsa de Valores, tendo 
que estudar o mercado de capitais - acio-
nista e obrigacionista, mas também de 
outros produtos financeiros. Um dos 
trabalhos mais desafiantes que já reali-
zei, tendo que fazer um estudo, pesqui-
sa e análise completamente autónomos, 
e que, após dias de trabalho, me permi-

tiu compreender e saber analisar melhor 
o mundo financeiro e explorar a minha 
área.

Os professores, de modo geral, sempre 
se mostraram muito disponíveis e pron-
tos a adaptar-se a qualquer situação, dú-
vida ou problema, e a aprender connos-
co, sobre nós, sobre a maneira como tra-
balhamos e sobre as tecnologias às quais 
nos tivemos de adaptar.

Por último, os problemas da vida social 
foram os que mais afetaram a maioria de 
nós, adolescentes. Faltou-nos o apoio 
dos nossos amigos, um abraço, um sorri-
so, um beijo, uma conversa ou uma saí-
da que nos motivasse a sair da cama e 
enfrentar mais um dia. E, assim, todos 
percebemos que o toque, o “sair”, o ver o 
mundo e desfrutar dele, com quem mais 
amamos, são as pequenas coisas indis-
pensáveis à nossa vida.

Assim, a nível escolar, sendo uma boa 
aluna, empenhada e estudiosa, conside-
ro que evolui positivamente e desenvol-
vi um estudo independente, mas, sen-
ti-me fragilizada do ponto de vista psi-
cológico e emocional, por não poder ver 
nem tocar, ao vivo e a cores, aqueles de 
quem mais gosto.

Ana Freitas, 10° SE3
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A exposição de trabalhos da Estratégia de Educação para a Cidadania: https://sites.google.com/esmsarmento.pt/cdesms2020/

A pandemia causada pela covid19 
trouxe imensos constrangimentos para 
quem tinha projetos a serem finaliza-
dos no âmbito da componente curricu-
lar Cidadania e Desenvolvimento.  Não 
obstante, os alunos que puderam adap-
tar os seus projetos, com o apoio dos do-
centes e utilizando as ferramentas di-
gitais, num curto período de tempo, às 
plataformas virtuais, conseguiram mos-
trar parte do seu trabalho numa cativan-
te exposição virtual na página da escola. 
A exposição de trabalhos que aqui [ht-
tps://sites.google.com/esmsarmento.pt/
cdesms2020/] pode observar surge no 
âmbito da Estratégia de Educação para 
a Cidadania na Escola Secundária Mar-
tins Sarmento.

Para cumprir a Cidadania e Desenvol-
vimento, as escolas podem escolher do-
mínios variados. Os temas a desenvol-
ver estão alinhados com os problemas 
do nosso século. Este ano, para o 10.º/1.º 
ano, o Conselho Pedagógico (ausculta-
dos, por inquérito, os alunos) manteve 
os temas: Desenvolvimento Sustentá-
vel; Educação Ambiental. Para o 11.º/2.º 
ano, os temas, escolhidos pelos alunos, 

foram: Igualdade de Género; Direitos 
Humanos (civis e políticos, económicos, 
sociais e culturais e de solidariedade). 
Como domínios opcionais, selecionou-
-se: Empreendedorismo (nas suas ver-
tentes económica e social); Mundo do 
Trabalho; Voluntariado.

A Estratégia de Educação para a Cida-
dania (EECE) nasce da vontade do legis-
lador de permitir que, no quadro da au-
tonomia das escolas, estas desenvol-
vam, de um modo concertado com os 
discentes, atividades que potenciem o 
melhor das aprendizagens de cada alu-
no, em convergência com o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obriga-
tória e as Aprendizagens Essenciais.

A planificação de atividades que favo-
reçam o trabalho de projeto, a ligação à 
comunidade e a realização, pelos alu-
nos, de atividades práticas sobre o real, 
cruzando conhecimentos, capacidades 
e atitudes que, cada disciplina/UFCD 
pode oferecer, são a pedra de toque des-
te desiderato que a todos deve convo-
car: contribuirmos para a construção de 
uma identidade cidadã informada e crí-
tica, alicerçada no respeito pelos direi-

tos humanos e pela valorização de uma 
cidadania democrática no quadro do sis-
tema educativo.

A componente Cidadania e Desenvol-
vimento (C&D) é currículo. Currículo 
que pode ser ensinado em formato dis-
ciplina. Mas o desejável é ser “ensinado” 
em formato interdisciplinar e transver-
sal, incentivando os alunos a um envol-
vimento ativo e de abertura à comuni-
dade. Na C&D, as aprendizagens não se 
devem constituir como listas de temas 
fragmentados; outrossim devem ser en-
trelaçadas com outras componentes do 
currículo numa relação de simbiose que 
contribua para a formação de jovens ci-
dadãos mais conscientes, informados e 
críticos.

Convidamos-vos a fazer a visita à pos-
sível adequação ao digital (face ao pre-
sente contexto pandémico) dos traba-
lhos planificados, essencialmente, para 
o mundo presencial.

Prof. Carlos Felix, Coordenador 
da Cidadania e Desenvolvimento 

e Gabinete de Imagem

O livro “O mundo que queremos” con-
tém diversos objetivos, sendo que me 
irei debruçar sobre a igualdade de gé-
nero (objetivo 5). Este tema é muito re-
corrente, principalmente pelo motivo 
que mais se ouve falar, nomeadamente, 
o mercado de trabalho. Na minha opi-
nião, devíamos acabar com a discrimi-
nação das mulheres, porque elas são ca-
pazes de fazer igual ou melhor o traba-
lho que se diz ser dos homens, pois não 
há nenhum tipo de trabalho específico 
para cada género. 

Tendo já levantado um dos argumentos 
para obtermos uma igualdade de géne-
ro, podemos também relembrar-nos que 
é necessário acabar com todas as formas 
de violência contra mulheres e meni-
nas, como o tráfico sexual e diversas ou-
tras formas de exploração, onde se desta-

cam os salários que não são devidamente 
pagos. Um fator que se pode incluir nes-
te objetivo é a abolição de todas as prá-
ticas e tradições que possam prejudicar 
a saúde física, mental e sexual, como os 
comentários que muitas mulheres rece-
bem, desde machistas a desagradáveis, 
incoerentes e que não são éticos. 

Devemos reforçar que, atualmen-
te, este tema já está melhor resolvido, 
pois no passado as mulheres não eram 
de todo respeitadas, não tendo assim 
as mesmas possibilidades que agora já 
têm. Antigamente, existia uma gran-
de desigualdade educacional, visto que 
as meninas eram obrigadas a cuidar da 
casa com a sua mãe que também não po-
dia trabalhar, em vez de irem para a es-
cola como o género masculino. Nessa al-
tura, as mulheres também não tinham 

o direito ao voto. Deste ponto de vis-
ta, conseguimos compreender que real-
mente se mudou significativamente o 
pensamento das pessoas. Porém, ainda 
há muitos aspetos em que o pensamen-
to da sociedade ainda não evoluiu. No 
ano em que estamos já se podia falar da 
igualdade de género como um fator posi-
tivo da sociedade, por não existir discre-
pância. No entanto, enquanto continuar 
a existir o pensamento de que é a mulher 
que tem típicas e determinadas tarefas, 
é provável que esta diferenciação de gé-
nero ainda continue.

Dando um ponto final a este tema, 
acho que todas as mulheres devem ser 
devidamente respeitadas e não devem 
estar abaixo dos homens em nenhum 
aspeto, pois nenhuma lhes é submissa.

Ana Sousa, 10º CT4

O mundo que queremos 

Exposição virtual “Cidadania 
e Desenvolvimento”
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Como todos sabemos, o ser hu-
mano tem vindo a consumir os re-
cursos que o planeta lhe fornece a 
uma taxa bastante superior à sua 
taxa de renovação. Isto foi abor-
dado durante uma das nossas vi-
sitas de estudo ao laboratório da 
paisagem, em que foi menciona-
do o conceito de biocapacidade 
(capacidade do planeta continuar 
a produzir os recursos naturais 
que são consumidos pela popula-
ção de um local). Assim, este ob-
jetivo é extremamente relevante, 
tendo em conta que não pode ha-
ver desenvolvimento responsável 
se houver consumo excessivo dos 
recursos.

Dentro deste tópico encontram-
-se 5 subtópicos, dos quais me vou 
focar em dois. 

O primeiro baseia-se na “redu-
ção dos desperdícios alimen-
tares” -

Aquilo que se verifica em todo 
o mundo é que as pessoas com-
pram mais comida do que aque-
la que necessitam, acabando por 
desperdiçá-la. No entanto, pro-
ponho uma solução simples para 
este problema que se baseia na 
doação de alimentos e refeições a 
instituições que se encarregam de 
as distribuir por pessoas que ver-
dadeiramente precisam. Passo a 
dar um exemplo prático: Ao jan-
tar fez-se demasiada comida. Por 
que não guardar o que sobra (em 
vez de deitar fora) e entregar a es-
sas instituições?

 Penso que esta medida pode e 
deve ser aplicada em todo o lado: 
não só na casa de cada um, mas 
também em restaurantes, esco-
las, lares, entre outros… Desta for-
ma, podemos estar a resolver dois 
problemas de uma só vez. Para 
além de consumirmos de forma 
responsável, evitando o desper-
dício, também estamos a ajudar 
quem precisa. 

O outro subtópico que captou a 
minha atenção foi a redução de re-
síduos através dos “3 Rs”: Redu-
zir, Reciclar e Reutilizar -

 Na minha ótica, a maior parte 

da população já está consciencia-
lizada que se deve reciclar. Porém, 
considero que a colocação de mais 
ecopontos em pequenas aldeias, 
onde é mais difícil conscienciali-
zar as populações, seria benéfico.

Quanto a “Reduzir”, isto baseia-
-se apenas na mentalidade das 
pessoas. Penso que a forma mais 
eficaz de fazer as pessoas reduzir 
o seu consumo ao estritamente 
necessário seria através de cam-
panhas de educação e informa-
ção das populações, uma vez que 
um povo informado tende a tomar 
melhores decisões. Assim, pro-
ponho a realização dessas mes-
mas campanhas, através da afi-
xação de cartazes e publicação de 
vídeos em redes sociais, visto que 
essa é a melhor forma de chegar 
aos jovens. Quanto ao meu contri-
buto, pretendo falar com a minha 
família para que possamos redu-
zir o nosso consumo. Entendo que 
é um pequeno passo, mas acredito 
mesmo que se cada um o tomasse, 
veríamos uma grande mudança.

No que toca a “Reutilizar”, di-
ria que uma forma prática e sim-
ples de o fazer é conversar com os 
membros da nossa comunidade 
e disponibilizarmo-nos a dar ou 
mesmo vender por um pequeno 
preço os artigos que já não usámos. 
Por exemplo, se tivermos muita 
roupa que já não nos serve e tiver-
mos uma prima ou vizinha mais 
nova, podemos dar-lhe a nossa 
roupa, assegurando que esta é reu-
tilizada. Podemos também doá-la 
a instituições de caridade ou a lo-
jas que vendem roupa em segun-
da mão. No meu caso, já costumo 
fazer isso, uso várias peças de rou-
pa que pertenceram a familiares e 
doo também aquelas que já não me 
servem a instituições.

Acredito que se cada um se com-
prometer a realizar estas tarefas 
tão simples, seremos capazes de 
tornar o mundo um lugar melhor, 
de forma a não esgotar todos os re-
cursos.

Maria Inês Natal, 10º CT4

Consumo Responsável 
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SOLUÇÕES DAS PALAVRAS CRUZADAS N.º 23
VAIAR; AVIDO; A; ARIA; AZIA; R; RS; IAM; PAU; PA; AIA; ME; AR; BIT; SALA; D; R; VIDE; REZAR; ARACA; C; MURO; TALA; F; RA; LENHOSE; AI; ELA; AT; SO; ITA; 
RATA; ARA; AMAR; SOMAR; MIRAR; C; LOBA; EDEN; C; ER; RAM; NEM; SO; IAM; DO; TA; AIA; AMARES; ELARAM.

Infelizmente, hodiernamente, certas etnias e 
populações são “rotuladas” como inferiores ou 
causadoras do mal, como é o caso dos ciganos 
e muçulmanos, respetivamente. Estas popula-
ções são injustamente acusadas, devendo o Es-
tado, bem como toda a gente combater estas in-
justiças. 

Apesar de, a maioria, pensar que não pode fa-
zer nada para combater estas injustiças, são os 
pequenos atos de cada um que realmente inte-
ressam. 

Felizmente, alguns grupos sociais, como por 
exemplo os homossexuais, já estão a ser mais 
aceites nas sociedades de hoje em dia, logo tem 
de ser feito o mesmo para os outros grupos.  

Devemos apoiar todos aqueles que precisam 
de ajuda, mesmo que não sejam nossos amigos, 
uma vez que, às vezes, tudo aquilo de que pre-
cisam é de alguém que os ouça. Devemos dei-
xar de olhar para as diferenças para passar a 
olhar para o que nos torna iguais, como ser hu-
manos. 

Por fim, uma atitude bastante fácil que pode-
mos ter é garantir que ninguém está sozinho só 

por ser deficiente ou de outra etnia, fazendo as-
sim com que diminua a discriminação. 

A desigualdade pode começar nas escolas e é 
aí que posso fazer o meu melhor para combater 
comportamentos nefastos ou até discriminan-
tes. Para isso, é fulcral estar atenta aos com-
portamentos que outras pessoas têm, especial-
mente contra grupos específicos. É aqui que eu 
procurarei que seja efetiva a minha atitude pe-
rante os mesmos.

Desde cedo me foi incutido pela minha famí-
lia o respeito pelos outros, nomeadamente na 
forma de lidar com os colegas que me rodeiam 
na escola, de modo a que, dentro do que me é 
possível, todos sejam tratados de igual forma.

Assim, tanto eu como a minha família, pro-
curamos com que não haja desigualdade, pois 
cabe a cada um de nós acabar com a discrimi-
nação, sendo muito importante realizarmos 
atitudes contra aquela, fazendo com que toda 
a população tenha o mesmo tipo de oportuni-
dades. 

Beatriz Araújo, 10º CT4

Redução das desigualdades
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O Tráfico de Seres Humanos é um crime contra a liberdade pes-
soal, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Envolve a 
movimentação de pessoas entre fronteiras internacionais ou den-
tro de um mesmo país, com o objetivo de as sujeitar a diversos ti-
pos de exploração (Organização OIKOS). 

Considera que este crime é uma realidade apenas dos países po-
bres?

Apesar dos países mais vulneráveis ao tráfico de seres huma-
nos e à exploração sexual serem marcados pela pobreza, instabi-
lidades políticas e desigualdades económicas, dizer que o tráfico 
de seres humanos se resume apenas a esses países é um erro. Esta 
prática não exclui nenhum país, nem nenhum indivíduo, mes-
mo que mulheres, crianças e adolescentes sejam as principais ví-
timas. O Tráfico de Seres Humanos é um problema atual e trans-
versal a todos os países mundiais, fruto das condições socioeconó-
micas, políticas ou culturais que potenciam este tipo de crime. Se-
gundo um relatório que analisou 24 mil casos em 142 países, a ex-
ploração sexual é o crime mais frequente da escravidão no sécu-
lo XXI. Estima-se que há cerca de 21 milhões de pessoas vítimas 
de tráfico, segundo o Parlamento Europeu. Além disso, avalia-se 
que o tráfico de seres humanos com fins de exploração sexual, tra-
balho forçado ou outras atividades, movimenta cerca de 117 biliões 
de euros por ano. As mulheres constituem 95% das vítimas de ex-
ploração sexual, enquanto 70% das vítimas de trabalhos forçados 
são homens. Quanto à origem das pessoas traficadas, 56% são pro-
venientes da Ásia, 18% de África, 9% da América do Sul e das Ca-
raíbas, 7% da União Europeia e de países desenvolvidos, 7% do res-
to da Europa e da Ásia Central e 3% do Médio Oriente. Os países da 
União Europeia (UE) com mais vítimas de tráfico são: a Roménia, a 
Bulgária, a Holanda, a Hungria e a Polónia. Já entre os países não-
-pertencentes à UE, destacam-se a Nigéria, o Brasil, a China, o Vie-
tname e a Rússia. Podemos concluir assim que o tráfico de seres 
humanos é um problema global ao qual nenhum país está imune.

Publicação na plataforma Google Classroom da turma, no âmbito 
do Projeto de Educação Sexual. 

Ana Sofia Sousa, 10º CT7 

A educação é essencial, tanto para cada pessoa, como para a so-
ciedade e é através dela que construímos o nosso desenvolvimento 
social, cultural e económico. Inúmeros são os problemas que têm 
por base a falta de informação e que poderiam ser combatidos a 
partir de uma educação de qualidade, nomeadamente as questões 
da sustentabilidade.  Por exemplo, quanto mais as pessoas estu-
darem, mais oportunidades terão no mercado de trabalho e maior 
será o seu salário. Outro exemplo é na saúde onde uma mãe que 
teve acesso à educação tem mais condições de cuidar da saúde dos 
seus filhos, pois é mais sensível à importância da prevenção, da 
vacinação e de hábitos de higiene, além de saber como procurar 
tratamento quando necessário. Sublinho também a diminuição 
da violência pois a educação permite-nos aprender valores como 
a tolerância e a empatia, fulcrais para construir uma boa relação 
connosco e com os outros. E, por fim, cidadãos informados sobre 
as consequências das nossas atividades sob a natureza tornam-
-se mais conscientes e tendem a tomar decisões sustentáveis para 
preservar o ambiente, que satisfazem as necessidades presentes 
sem prejudicar as gerações futuras.

 Concluímos assim que a educação possui impacto em todas as 
áreas da nossa vida e ainda ajuda no combate à pobreza, diminui a 
violência, faz com que a economia cresça, entre outros benefícios 
sociais. Sendo ainda, um instrumento para diminuir a desigualda-
de social e ajudar a população a exercer melhor os seus direitos po-
líticos e da cidadania em geral.

Apesar da importância da educação, existem ainda milhares 
de crianças em todo o mundo que não têm acesso a ela e, por isso, 
considero fundamental elencar algumas medidas necessárias à 
prática de uma educação de qualidade. Primeiramente, conside-
ro essencial o apoio da família e que esta demonstre interesse e 
que acompanhe a vida escolar das crianças e adolescentes sob a 
sua responsabilidade. Considero também o ambiente na escola 
bastante importante e por isso deve-se melhorar as instalações de 
maneira a oferecer um ambiente seguro e positivo para todos. As-
sociado a este ponto de vista, deve-se aumentar o número de bol-
sas de estudo para formação profissional e técnica, seja no seu país 
de origem ou no exterior, para que todos possam ter as mesmas 
oportunidades independentemente da raça, etnia ou do dinhei-
ro que possuem. Outro fator preponderante é o comprometimento 
do próprio aluno pois ele deve estar motivado, empenhado e apto 
para aprender.

Podemos então concluir que a educação é a base para o desenvol-
vimento sustentável pois faz-nos ter respeito pelos outros, por nós 
próprios e pelo meio ambiente. Desta forma, se todos trabalhar-
mos em conjunto, podemos garantir que grandes mudanças sejam 
feitas a fim de tornar a nossa sociedade numa sociedade mais jus-
ta e equitativa. 

Maria Marques,  10º SE2

Tráfico de Seres 
Humanos

O que é preciso para 
que todas as crianças 
e adolescentes tenham 
uma boa educação?
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Como todos sabemos, o desenvolvimento sustentável procura 
satisfazer as necessidades da geração atual, pensando também no 
bem-estar das gerações futuras, ou seja, procura que as pessoas, 
agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimen-
to social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, 
ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preser-
vando as espécies e os habitats naturais. 

Assim, a ONU criou um conjunto de 17 metas globais, mais conhe-
cidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu escolhi 
o objetivo nº11: Cidades e Comunidades Sustentáveis. Com este ob-
jetivo, a ONU pretende "conseguir que as cidades e os assentamen-
tos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 

Na minha opinião, este indicador é bastante importante pois 
pretende tornar as cidades num espaço melhor, onde a população 
possa viver bem e feliz. Porém, cabe a todas as pessoas ajudarem a 
tornar a sua cidade num lugar melhor para a geração atual e tam-
bém para as gerações futuras. 

Para atingir este objetivo, as cidades devem oferecer, por exem-
plo, transporte seguro, organizado e não prejudicial ao meio am-
biente. Desta forma, uma cidade sustentável deve criar meios que 
permitam a movimentação de veículos menos poluentes, como 
os transportes públicos e as bicicletas. Aos cidadãos cabe trocar o 
seu automóvel individual por um transporte mais sustentável. Por 
exemplo, ao optar pela bicicleta como transporte, o cidadão deixa 
de emitir qualquer gás de efeito estufa e outros componentes dos 
combustíveis fósseis, pois o único combustível necessário é a força 
de quem pedala. Para além disso, promove a prática de exercício fí-
sico, logo um estilo de vida mais saudável.  

Outras medidas são a construção de ciclovias, que são espaços des-
tinados especificamente para a circulação de pessoas utilizando bi-
cicletas (de uma forma mais segura), e a consciencialização dos mo-
toristas para os cuidados que devem ter com os ciclistas.  O carro elé-
trico pode ser também uma opção de mobilidade menos poluente.

Porém, acho que a construção de ciclovias não é o suficiente. As 
cidades devem incentivar a população a utilizá-las, criando even-
tos em que os cidadãos se possam juntar, levando as suas famílias, 
para passarem uma tarde a andar de bicicleta. Não traz benefícios 
somente para eles, mas também para a cidade. 

A um nível mais pessoal, eu já não utilizo tanto o carro para des-
locações, tentando sempre andar a pé como, por exemplo, quando 
me desloco da escola até casa ou para o centro da cidade. Porém, 
acho que poderia fazer um melhor uso dos transportes públicos no 
futuro e sensibilizar outros amigos e familiares a fazerem o mes-
mo. O futuro da nossa cidade também depende de nós. 

Concluindo, uma cidade é o reflexo das pessoas que nela habitam 
e das suas opções diárias. Portanto, se queremos tornar as nossas 
cidades em cidades sustentáveis, cabe a cada um de nós fazer o 
seu papel, não só através das melhores opções de transportes, mas 
também respeitando os espaços verdes.

Margarida Diniz, 10º CT4

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis



Universo ESMS

Escola Secundária Martins Sarmento O Pregão 34

Após uma reflexão sobre as atividades rea-
lizadas no âmbito da disciplina de Cidadania 
e uma análise cuidada dos dezassete indica-
dores da Organização das Nações Unidas, es-
colhi o objetivo 13. “Combate às mudanças cli-
máticas”, pois considero que, nesta temática, 
posso ter uma ação mais interventiva e asser-
tiva e até mesmo melhorar o meu comporta-
mento a favor da sustentabilidade.

Na minha opinião, as alterações climáti-
cas são, hodiernamente, uma das problemáti-
cas mais abordadas, quer a nível escolar, quer 
a nível político, uma vez que o futuro das ge-
rações seguintes está nas nossas mãos. Pode-
mos lutar contra o aquecimento global, prati-
cando pequenas ações que podem trazer enor-
mes benefícios. No meu caso, eu já realizo al-
gumas, tais como separar o papel, o vidro e o 
plástico, colocando-os posteriormente nos 
respetivos ecopontos; reutilizar folhas e rou-
pas já usadas; recolher tampinhas plásticas e 
rolhas de cortiça que, após enviadas para em-
presas de reciclagem, permitem obter fundos 
para a aquisição de equipamentos ortopédi-
cos, auxiliando assim instituições e pessoas 
com necessidades especiais; pôr a máquina 
da roupa e da loiça a funcionar somente quan-
do estão cheias e fazer o trajeto escola-casa de 
autocarro. Porém, tenho como objetivo mudar 
ainda mais as minhas atitudes contribuindo 
de forma favorável para o desenvolvimento 
sustentável. Deste modo, posso alterar a mi-
nha alimentação, à base de carne, para uma 
dieta mais diversificada, porque são necessá-
rios muitos recursos naturais para a sua pro-
dução; desperdiçar menos comida, aprovei-
tando sobras e restos, que podem servir de in-
gredientes para outras receitas ou ser congela-
dos para consumo futuro; tomar banhos mais 
curtos, usando menos água, uma vez que esta 
é um elemento fundamental na nossa vida e 
não a podemos desperdiçar; utilizar mais ve-
zes o transporte público, andar de bicicleta ou 
a pé, com o objetivo de reduzir a poluição am-
biental; comprar produtos locais, a fim de aju-
dar os agricultores e as pequenas empresas 
das redondezas, e reutilizar mais materiais. 

 À guisa de conclusão, é fulcral alterar men-
talidades, pois são as mudanças de pensa-
mentos e de atitudes que proporcionarão me-
lhores condições de vida à população mundial

Inês Paiva, 10º CT4

Durante este período de ensino a distância foi-nos proposto, pela Diretora de 
Turma, entre outras tarefas, um trabalho no âmbito do Projeto de Cidadania & De-
senvolvimento, cuja temática se insere no domínio da Produção e Consumo Sus-
tentáveis. 

Para o elaborar contactámos algumas empresas por e-mail, como por exemplo, 
CastelBel, R&U atelier, Lavoro, Re-Store e Zouri. Contudo, só obtivemos resposta 
de duas destas empresas (R&U e Lavoro). 

A Lavoro é uma empresa cuja produção se destina ao fabrico de calçado profissio-
nal. A No Risk, Portcal e Go Safe fazem parte da sua linha de produção. As maté-
rias-primas que utilizam têm origem em Portugal ou na Índia. Esta empresa utili-
za os desperdícios no fabrico de solas e faz da reciclagem uma prática corrente– “A 
reciclagem é uma prática corrente na empresa e esperamos que seja cada vez mais 
no futuro.”

A R&U Atelier, sediada em Guimarães, presta serviços de arquitetura e decoração 
de interiores. Um dos objetivos desta empresa é “aproveitar o desperdício existen-
te das indústrias portuguesas, transformando em produtos de valor acrescentado 
e contribuir para um planeta mais verde”. Para o alcançar utilizam todos os desper-
dícios têxteis para a produção de artigos decorativos, como almofadas, poufs, tape-
tes, hangars, macramés, mantas, bolsas, candeeiros e outros acessórios de moda. A 
empresa considera que está a conseguir fazê-lo apesar de, inicialmente, terem pas-
sado por uma fase mais difícil para conseguir mudar mentalidades e revertê-las 
para os produtos sustentáveis. Contudo, afirmam que hoje têm um mercado rece-
tivo aos seus produtos. Segundo a R&U, reciclar não é a melhor opção uma vez que 
isso requer transformação do desperdício, logo consumos de água e energia. O con-
ceito deles é fazer upcycling que passa por aproveitar desperdícios existentes para 
os transformar, à sua maneira, em produtos novos.

Este trabalho fez-nos perceber que as empresas estão cada vez mais preocupadas 
com este tema e a tentar arranjar soluções.

Mariana Silva, 10º SE2

O Mundo que 
Queremos

Exemplos de empresas 
ou marcas de produção 
sustentável
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No dia 18 de outubro de 2019 a turma 5 do 10º ano do Curso de 
Ciências e Tecnologias, da Escola Secundária Martins Sarmen-
to, participou na atividade “Dia das Bandeiras Verdes – Galardão 
Eco-Escolas”, realizada no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Este 
evento reuniu cerca de 5000 crianças, jovens, professores e autar-
cas de todo o país. Neste encontro, pôde-se usufruir e participar 
em várias atividades dinamizadas por diversas instituições, ten-
do como principal objetivo a divulgação de boas práticas que to-
dos devemos adotar no nosso quotidiano.

Por volta das 8:30h da manhã, no âmbito das aprendizagens ad-
quiridas em Geologia, a turma iniciou o seu percurso com a identi-
ficação de rochas através da observação direta e de testes de efer-
vescência e com a procura de fósseis na entrada da escola. De se-
guida, a turma dirigiu-se para o Pavilhão Multiusos, passando por 
vários pontos importantes e turísticos da cidade, tais como o Lar-
go do Toural, a muralha, a Feira do Pão e, um pouco mais afastada, 
a Horta Pedagógica. Nestes locais, a turma dividiu-se em grupos 
com diferentes objetivos, como o registo fotográfico de resíduos 
(como beatas de cigarros), o registo fotográfico dos efeitos da po-
luição nas rochas dos monumentos, a classificação de rochas exis-
tentes na cidade e a observação de borboletas e líquenes para con-
cluir quanto ao nível de poluição em diferentes locais. 

Já no Largo do Toural e na Feira do Pão, o grupo responsável pela 
classificação das rochas comprovou a existência de granitos, cal-
cários e basaltos nestas zonas, principalmente nas calçadas. Na 
região de Guimarães, o granito para a calçada é a principal rocha 
explorada. O granito ornamental é menos explorado. Também se 
vê na cidade o uso de calcário e basalto, mas em quantidade mui-
to inferior.

Com a chegada ao Pavilhão Multiusos, às 10:00h, a turma come-
çou a participar nas diversas atividades disponibilizadas no local.

No regresso à escola, o grupo passou por mais um ponto geográ-
fico importante, as Galerias Toural. Após o término deste evento, 
foi possível registar, por um lado, como pontos positivos a varieda-
de de atividades propostas, a consolidação e discussão de temas 
abordados nas aulas e a confraternização entre colegas e professo-
res da turma. Por outro lado, como ponto negativo, o facto de estar 
a chover, o que impossibilitou a realização de alguns dos objetivos 
anteriormente propostos pelos professores da turma. 

Em conclusão, qualquer atividade praticada no meio ambiente 
provocará um impacto ambiental que pode ser positivo ou não. A 
interação entre o homem e o ambiente é inevitável, mas poderão 
sempre adotar-se comportamentos que minimizem os impactos 
negativos. Quanto mais rapidamente conseguirmos alterar alguns 
comportamentos em relação ao meio ambiente, menores serão os 
danos causados por todos nós! Por exemplo, basta usar conten-
tores dispersos pela cidade para depositar o lixo. Este é um sim-
ples gesto que contribui grandemente para a preservação ambien-
tal. Neste sentido, consideramos que a realização deste tipo de ati-
vidades é promotora de bons hábitos, dado que através delas po-
demos constatar a importância que cada um tem na preservação 
ambiental. Também promove a reflexão sobre a influência dos há-
bitos e comportamentos da população  no ambiente. Não nos po-

demos esquecer que a atividade humana está a levar os ecossiste-
mas, que sustentam a Terra, a limites insustentáveis e, se não hou-
ver uma redução da nossa pegada ecológica, especificamente a pe-
gada de carbono, poderá ser causada uma nova extinção em massa.

Maria João Fernandes, Maria José Couto, Pedro 
Cerqueira, Rodrigo Miranda, Rui Sousa, 10º CT5

Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-
Escolas
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No âmbito do Projeto de Cidadania & 
Desenvolvimento da turma 10º SE2, cujo 
tema versa a “Produção e consumo susten-
táveis”, o meu grupo estava incumbido, en-
tre outras atividades, de efetuar a cobertu-
ra de uma visita de estudo ao Guimagym, 
agendada para o final do segundo período. 
Contudo, na impossibilidade de se realizar 
este evento, procedeu-se a uma reformula-
ção do Projeto, que nos desafiou a pesqui-
sar informações sobre esta instituição e a 
redigir um artigo sobre a temática. 

O Guimagym - Clube de Ginástica de Gui-
marães foi fundado a 21 de julho de 2016 e 
tornou-se o primeiro clube de ginástica a 
integrar o movimento associativo de Gui-
marães. Com uma área coberta de 3100 m2, 
o clube está localizado no limite nascente 
do Parque Verde da cidade de Guimarães e 
tem o propósito de aplicar num edifício com 
estas características programáticas, todas 
as tecnologias que o permitem transformar 
numa estrutura energeticamente indepen-
dente e com baixa emissão de CO2. 

A prática de medidas sustentáveis em es-
paços como este tem inúmeras vantagens. 
Em termos económicos, investir numa 
prática sustentável pode parecer algo nada 
lucrativo, mas a médio/longo prazo irá 
proporcionar indiscutíveis vantagens para 
uma organização/entidade. Por exemplo, 
se uma organização utilizar a energia solar, 
térmica, ou mesmo energia hídrica, para o 
seu funcionamento, substituindo combus-
tíveis fósseis ou energia elétrica, a longo 
prazo conseguirá lucrar com esta mudan-
ça, enquanto contribui para a proteção do 
planeta. Também a redução de custos de 
produção, através da reciclagem, reutiliza-
ção da água e do reaproveitamento de des-
perdícios de matérias-primas são medidas 
a adotar no funcionamento das empresas/
entidades. Estas práticas têm impacto na 
melhoria das condições do planeta, poden-
do, deste modo, preservá-lo para as próxi-
mas gerações e, simultaneamente, garan-
tir a satisfação dos trabalhadores e colabo-
radores, pois cada vez mais as pessoas pro-
curam trabalhar em ambientes sustentá-
veis, humana e ambientalmente. 

Outra das vantagens é a publicidade po-
sitiva. As práticas sustentáveis, hoje em 
dia, atraem inúmeros consumidores e im-

plementá-las numa empresa ou organi-
zação é uma estratégia importante para a 
sua notoriedade, possibilitando a atração 
de potenciais clientes/utentes, no caso da 
Academia de Ginástica, atletas.

Também para os trabalhadores, trabalhar 
numa organização onde se promovam práti-
cas sustentáveis é sempre agradável para os 
mesmos, uma vez que têm orgulho em exer-
cer a sua profissão numa organização que 
tem preocupações com o planeta e, ao mes-
mo tempo, tem objetivos económicos. Isto 
melhora as relações no trabalho, podendo, 
igualmente, maximizar a produtividade.

Esta iniciativa de desenvolver uma aca-
demia que promova o desenvolvimento 
sustentável atrai também potenciais in-
vestidores nesta área, o que consequente-
mente irá promover o desenvolvimento da 
região em termos económicos.

Existem vários exemplos de práticas sus-
tentáveis como o uso de sistemas de trata-
mento, reaproveitamento da água e apro-
veitamento da água da chuva, o uso racio-
nal da água e da energia elétrica e a criação 
de projetos educacionais voltados para a 
preservação do meio ambiente. 

Em Guimarães, a academia de ginásti-
ca constitui uma referência como edifício 

marcante na área da sustentabilidade, efi-
ciência energética e inovação. O seu desem-
penho valeu-lhe a certificação com a obten-
ção da classe máxima (Classe A++) no Siste-
ma Líder A, constituindo um caso excecio-
nal de procura de sustentabilidade, quer a 
nível nacional, quer mesmo internacional.

Concluindo, com este pequeno artigo rela-
tivo às práticas sustentáveis, podemos afir-
mar que estas ao serem adotadas pelas em-
presas/organizações/entidades tendem a 
conduzi-las a um patamar superior no mer-
cado, ou seja, potenciam mais e melhores 
consumidores e investidores, a fim de que 
possam obter mais ganhos e, principal-
mente, colaborar na defesa ambiental, bem 
como na promoção do bem-estar e na me-
lhoria da qualidade de vida em sociedade. 

Os responsáveis destas instituições e os 
mentores de investimentos públicos ou 
privados com finalidades sustentáveis, 
como o Guimagym, têm o compromis-
so com a comunidade local, ao contribuir 
para o seu bem-estar e para o desenvolvi-
mento ambiental, sendo também exem-
plos de práticas de cidadania ativa.

Bárbara Guimarães, Daniel 
Pedro, Rui Mendes, 10º SE2 

Vantagens das práticas sustentáveis nas 
organizações
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A academia de ginástica constitui uma referência como edifício marcante 
na área da sustentabilidade, eficiência energética e inovação. O seu 
desempenho valeu-lhe a certificação com a obtenção da classe máxima 
(...), constituindo um caso excecional de procura de sustentabilidade, 
quer a nível nacional, quer mesmo internacional.
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No ano letivo 2019/2020, e no âmbito da componente curricu-
lar de Cidadania e Desenvolvimento, as turmas de 11º ano LH3 e 
CT6 desenvolveram, em conjunto, um projeto relacionado com 
os Direitos Humanos, subordinado ao tema da violência no na-
moro, por se considerar um assunto de relevante interesse geral, 
atendendo a que a violência nas relações de namoro e intimida-
de é frequente na nossa faixa etária. Para o efeito, foi estabelecido 
um protocolo com a ADDHG (Associação para a Defesa dos Direi-
tos Humanos de Guimarães) que orientou o projeto e tornou possí-
vel problematizar e aprofundar a temática.

O projeto levado a efeito tinha como objetivo principal o conhe-
cimento da comunidade escolar quanto a representações sobre 
violência no namoro e situações de violência vividas ou testemu-
nhadas. Pretendíamos, ainda, sensibilizar a comunidade escolar 
para a temática e desenvolver estratégias de prevenção e combate 
à violência no namoro, com o intuito de promover comportamen-
tos sociais de respeito pelo outro no relacionamento interpessoal, 
com a finalidade de contribuir para a construção, defesa e promo-
ção de uma cultura de Direitos Humanos e igualdade de género na 
sociedade.

Assim, aplicamos, junto das turmas de 11º e 12º anos da Escola 
Secundária Martins Sarmento, um inquérito em que foram reco-
lhidas 768 (405+363) respostas, de que se segue a análise. No to-
tal, cerca de 76% dos alunos que respondeu  frequenta cursos cien-
tífico-humanísticos e cerca de 24% frequenta cursos profissionais, 
estando a média de idades dos inquiridos situada entre os 16 e os 
18 anos de idade.

Da análise dos dados do inquérito retiramos outras conclusões 
que se revestem de interesse e que abaixo vos deixamos para re-
flexão:

a) A maioria dos inquiridos conseguiu identificar como compor-
tamentos abusivos numa relação de namoro: ameaças, humilha-
ções, controlo das redes sociais, isolamento social, controlo do 
vestuário, insultos, perseguição, violência física e/ou sexual, ma-
nipulação, entre outros. Porém, apenas 60% dos inquiridos con-
siderou “piadas agressivas” como um comportamento abusivo, o 
que foi um dado surpreendente.

b) Cerca de 7% (53 casos) dos inquiridos são ou já foram vítimas 
de violência no namoro no início da adolescência, ou seja, pelos 
15 anos. 

c) Questionados sobre os locais onde ocorrem ou ocorreram as 
situações de violência no namoro foram claros ao afirmar que foi 
em estabelecimento público (café, discoteca, bar…), na rua,  onli-
ne, além da escola e casa.

d) Em consonância com a representação dos comportamentos 
abusivos, o controlo das redes sociais, o controlo do vestuário, os 
insultos, as humilhações e o isolamento social foram os compor-
tamentos abusivos mais frequentemente sofridos pelas vítimas, 
devendo ser assinalado que estes comportamentos foram come-
tidos por namorados e/ou ex-namorados (com idades entre 16 e 17 
anos) das vítimas em questão.

e) Os “Ciúmes” foram, de forma destacada, a principal razão 
apontada para a ocorrência de atos de violência no namoro.

f ) Apesar de toda a informação e ajuda disponível, verificou-se 
que houve 19 vítimas que permaneceram na relação, apesar dos 
comportamentos abusivos. No entanto, a maioria das vítimas ter-
minou o relacionamento abusivo com recurso a ajuda (psicológi-
ca, familiar, dos amigos, professores, ...).

O teu amor dói? 
Diz, basta! 
No namoro, só bate o coração!

Beatriz Castelar, Diana Oliveira, Mariana Cunha, Salvador Lopes, 11º LH3

O projeto levado a efeito tinha como objetivo 
principal o conhecimento da comunidade 
escolar quanto a representações sobre violência 
no namoro e situações de violência vividas 
ou testemunhadas. Pretendíamos, ainda, 
sensibilizar a comunidade escolar para a 
temática e desenvolver estratégias de prevenção 
e combate à violência no namoro, com o 
intuito de promover comportamentos sociais 
de respeito pelo outro no relacionamento 
interpessoal, com a finalidade de contribuir 
para a construção, defesa e promoção de uma 
cultura de Direitos Humanos e igualdade de 
género na sociedade.
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g) Apesar de terem sofrido atos que re-
vestem natureza criminal, apenas 8 dos in-
quiridos afirma ter apresentado denúncia 
às autoridades competentes.

h) É de referir que 5% dos inquiridos (42 
alunos) admite já ter tido um comporta-
mento abusivo com o parceiro ou ex-par-
ceiro.

i) Cerca de 38% dos inquiridos admite ter 
testemunhado comportamentos abusivos 
mas apenas 17% afirma ter denunciado es-
ses comportamentos.

j) Apesar de toda a informação existente, 
apenas 21% dos alunos inquiridos conhe-
ce alguma entidade ou linha de apoio à ví-
tima. 

Em suma, uma leitura atenta dos da-
dos recolhidos permite-nos perceber que 
a maioria dos jovens consegue identificar 
comportamentos agressivos no namoro, 
pese embora o facto de estes serem, muitas 
vezes, normalizados e tolerados. Não obs-
tante as opiniões quanto ao que são ou não 
comportamentos violentos e/ou abusivos, 
TODOS os comportamentos enunciados 
no inquérito (desde insultos, manipula-
ções, controlo do vestuário até violência fí-
sica e sexual) são, de facto, comportamen-
tos abusivos e/ou violentos e devem ser 
denunciados. No que tange a casos assu-
midos de vítimas de violência no namoro, 
apesar de 7% poder parecer uma percenta-
gem reduzida, certo é que tal percentagem 
corresponde a 53 alunos dos 11º e 12º anos 
da nossa escola. Daqui podemos inferir que 
há vítimas de violência no namoro na nos-
sa escola. Estas foram as que efetivamente 

se assumiram enquanto tal, mas sabemos 
e temos consciência que algumas, por ver-
gonha, medo ou falta de perceção, também 
o possam ser. Tais comportamentos não 
podem ser tolerados ou ignorados e devem 
ser denunciados. 

A violência não é amor! Os ciúmes, o con-
trolo das redes sociais, o ter relações se-
xuais contra sua vontade não podem ser 
vistos como atos de amor, bem pelo contrá-
rio. A agressão verbal, a ameaça, a humi-
lhação pública e a crítica negativa também 
não podem ser consideradas amor. Uma re-
lação de intimidade deve estar assente no 
respeito e na confiança mútua. É disto que 
é feito o amor!

A violência deixa marcas profundas e fe-
ridas abertas, muitas vezes difíceis de cica-
trizar. O medo, a insegurança, a perda da 
autoestima e o estado depressivo por que 
muitas das vítimas passam, refletem-se na 
sua vida futura, influenciando, designada-
mente, futuros relacionamentos ou mesmo 
o rendimento escolar e/ou académico.

É um dever de todos estar atentos aos si-
nais, procedendo à sua análise, quer faça-
mos parte ou não da relação. Não os pode-
mos negar, legitimar ou sequer considerá-
-los simples episódios, de forma a roman-
tizá-los, visto que, ao fazê-lo, banalizamos 
algo que acaba por ter um enorme peso na 
sociedade em que vivemos. O velho e ul-
trapassado ditado “entre marido e mulher 
não se mete a colher” deve ser posto de par-
te, pois compete-nos, enquanto membros 
da sociedade, denunciar comportamentos 
abusivos em relações interpessoais. Aliás, 

a violência no namoro é considerada um 
crime de natureza pública, o que quer di-
zer que todos, quando temos conhecimen-
to, devemos denunciar.

Na nossa perspetiva, é surpreendente 
o facto de esta geração ser considerada a 
mais conhecedora, evoluída e com maior 
facilidade de acesso a informação e, mes-
mo assim o número de casos de violên-
cia no namoro ou desigualdade de géne-
ro ser uma tendência em crescendo. Por 
isto, consideramos que deveria haver uma 
maior aposta na sensibilização por parte 
das escolas para estas temáticas. Esta sen-
sibilização deveria começar, desde logo, no 
1° ciclo, adequando o tema à faixa etária, 
mas tendo sempre em mente a alteração e 
a introdução de comportamentos disrupti-

Na nossa perspetiva, é 
surpreendente o facto de esta 
geração ser considerada a 
mais conhecedora, evoluída 
e com maior facilidade de 
acesso a informação e, mesmo 
assim o número de casos 
de violência no namoro ou 
desigualdade de género ser 
uma tendência em crescendo. 
Por isto, consideramos que 
deveria haver uma maior 
aposta na sensibilização por 
parte das escolas para estas 
temáticas.

Beatriz Faria, Francisca Lopes, Joana Galante, 
Maria Vasconcelos, 11º CT6

Francisca Machado, José Salgado, Márcio 
Lavandeira, Pedro Dias, 11º CT6

Beatriz Mendes, Diogo Teixeira, Francisca 
Guimarães, Maria Cunha, 11º LH3



Universo ESMS

Escola Secundária Martins Sarmento O Pregão392020

Catarina Pontes, Filipa Sousa, Joana Ribeiro, Rodrigo Herriques, 11º LH3

VIOLENTOMETRO
CONHEÇA OS SINAIS DE UMA

RELAÇÃO ABUSIVA

C O N T A C T E :  A J U D A @ A D D H G . O R G  |  9 6 5  5 4 6  7 6 3

PIADAS AGRESSIVAS
CHANTAGEAR
MENTIR/ENGANAR
IGNORAR/DESPRESAR
PROVOCAR CIÚMES
CULPAR
DESQUALIFICAR
RIDICULARIZAR/OFENDER
HUMILHAR EM PÚBLICO
INTIMIDAR/AMEAÇAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 

A VIOLÊNCIA TENDE A
AUMENTAR. 

 
TENHA CUIDADO!

11. CONTROLAR/PROIBIR
12. GOZAR
13. DESTRUIR BENS PESSOAIS 
14. FERIR
15. CARICIAS AGRESSIVAS
16. FERIR "A BRINCAR"
17. BELISCAR/ARRANHAR
18. EMPURRAR
19. DAR BOFETADAS
20. PONTAPÉS
 
 
21. CONFINAR/PRENDER
22. AMEAÇA COM OBJETOS
23. AMEAÇA COM ARMAS
24. AMEAÇA DE MORTE
25. FORÇAR RELAÇÃO SEXUAL
26. ABUSO SEXUAL
27. VIOLAÇÃO
28. CAUSAR LESÃO GRAVE
29. MUTILAR
30. MATAR
 
 

NÃO SE DEIXE DESTRUIR!
 

 REAJA!

PEÇA AJUDA!
 

ESTÁ EM PERIGO!

 

vos com os atuais paradigmas sociais, fazendo com que as crian-
ças cresçam com uma consciência e sensibilidade diferentes. Para 
erradicar este problema, é necessário também sensibilizar as ge-
rações mais velhas, no seio das quais estes comportamentos são 
aceites com base em crenças e mitos sociais instalados por déca-
das de má formação. No caso concreto da violência no namoro, a 
sensibilização é particularmente importante, uma vez que facili-
ta a identificação de comportamentos abusivos, tanto pela vítima 
como por aqueles que a rodeiam, os quais têm o dever cívico de os 
denunciar.

A diminuição do número de casos de violência no namoro de-
pende de cada um de nós e do nosso contributo para uma socieda-
de respeitadora e igualitária. Nós podemos fazer a diferença. 

11º CT6  e 11º LH3
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Será possível alimentar os 10 mil milhões 
de habitantes previstos para habitar o pla-
neta Terra em 2050, com dieta alimentar 
que contribua para a sustentabilidade e 
que ao mesmo tempo garanta a saúde e o 
bem-estar dos consumidores, sem o dani-
ficar de modo irreversível?

Esta reflexão crítica tem como objetivo tra-
çar um panorama e refletir sobre as comple-
xas e notáveis questões que surgem ao nível 
da sustentabilidade alimentar global.

Antes de qualquer outro assunto, parece-
-me relevante clarificar os conceitos-chave 
do tema abordado nesta reflexão.

O conceito de sustentabilidade foi cons-
truído com base na definição de desenvol-
vimento sustentável. Este último, em con-
cordância com a definição fornecida pela 
FAO (Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura), consiste na 
gestão e conservação dos recursos naturais 
e na orientação da mudança tecnológica, 
de forma a assegurar a satisfação contínua 
das necessidades das gerações atuais e fu-
turas. O desenvolvimento sustentável pre-
serva a terra, a água e os recursos genéticos 
das plantas e animais; é ambientalmente 
não degradante, tecnicamente adequado, 
economicamente viável e socialmente sus-
tentável. Assim, a sustentabilidade consis-
te em práticas que assegurem o desenvol-
vimento sustentável. Este conceito é mul-
tidimensional e nele se inserem a integri-
dade ambiental, o bem-estar social, a resi-
liência económica e a boa governação.

No que toca à alimentação, apesar de nos 
ser uma atividade instintiva, esta envol-
ve muito mais que o simples ato de comer. 
Até que o alimento chegue às nossas mesas 
estão envolvidas questões complexas, não 
abrangidas por uma única área de conhe-
cimento, caracterizadas por uma dinâmica 
progressivamente acelerada e artificializa-
da. Em todo este amplo e diverso trajecto 
entre a preparação das sementes, o campo 
e o prato, há inúmeras outras fases que de-
vem ser continuamente consideradas e re-
fletidas. Assim, o tema que interrelaciona a 
sustentabilidade e a alimentação é intem-

poral, exigindo continuamente diversas 
perspetivas e reflexões que, apesar de po-
sicionadas em diferentes ângulos do pris-
ma, ambicionam um mesmo fim: a susten-
tabilidade.

Contextualizando, a base do sistema pro-
dutivo atual foi a Revolução Verde, que, na 
década de 60 do século XX, procurando 
satisfazer as necessidades alimentares e 
atingir a autossuficiência de superpotên-
cias como, por exemplo, os Estados Uni-
dos da América, permitiu um aumento in-

crível das lavouras, com modificação do ge-
noma das sementes e uso disseminado de 
fertilizantes químicos e pesticidas, cujos 
problemas já haviam sido alertados por Ra-
chel Louise Carson na sua publicação Silent 
Spring em 1962, cintando, “Eu não defendo 
que inseticidas químicos não devem ser usa-
dos nunca, eu argumento que colocamos in-
discriminadamente produtos químicos ve-
nenosos e biologicamente potentes na mão 
de pessoas muito ou totalmente ignoran-
tes dos seus danos potenciais. Nós subme-

• Ref lexão crítica individual

Produção de alimentos e 
sustentabilidade - o presente e o 
futuro
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temos números enormes de pes-
soas a contacto com estes vene-
nos sem o seu consentimento e, 
frequentemente, sem o seu co-
nhecimento”. (Carson, 1962- Tra-
dução livre).

Ainda, agricultura de elevada 
produção, com o objetivo de aca-
bar com a fome, acabou por ter 
como resultado uma diminui-
ção na multiplicidade de espé-
cies utilizadas para consumo, já 
que são selecionadas as estirpes 
com características mais favo-
ráveis à superprodução, pondo 
em causa a variedade que rege 
uma alimentação equilibrada.

Com estas novas técnicas, 
tudo parecia possível. Peran-
te um cenário quase utópico 
de abundância a custos acessí-
veis, o consumo de carne, es-
pecialmente bovina, aumenta 
para níveis muito além das ne-
cessidades proteicas humanas. 
Entre 1970 e 2010, o consumo 
médio mundial anual de carne 
passou de 25Kg para 38Kg por 
pessoa (Morin, 2013) e são pro-
duzidos sensivelmente 263 mi-
lhões de toneladas de carne por 
ano no mundo, sendo 20% des-
ta quantidade perdida ou des-
perdiçada.

Alimentos ultraprocessa-
dos, com baixo custo, mas de 
também reduzido valor nutri-
cional, têm agora lugar na die-
ta mediterrânica, disparando 
aceleradamente as balanças, os 
níveis de colesterol e também 
o número de casos de doenças 
crónicas, caso para dizer que 
“somos o que comemos”.

Deparamo-nos, assim, com 
um grande desafio, questão 
que originou esta reflexão. De 
entre algumas das soluções até 
agora encontradas, menciona-
rei, sem ordem justificada, as 
que me pareceram mais perti-
nentes.

Primeiramente, carne culti-
vada, técnica baseada no de-
senvolvimento de carne in vi-
tro, que, apesar de não haver 
grande probabilidade de ver-
mos em supermercados Euro-
peus durante os próximos 15 

anos, traz grandes vantagens 
que agradam ao público em ge-
ral, tais como, o fim do sacrifí-
cio de vida animal em prol da 
alimentação humana, a elimi-
nação da contaminação da car-
ne (encefalopatia espongifor-
me bovina, mais vulgarmen-
te conhecida como doença das 
vacas loucas, gripe das aves, 
antibióticos, hormonas, bac-
térias, etc.), possíveis custos 
mais baixos do que os pratica-
dos na carne comum, conside-
rando que na carne tradicio-
nal os custos incluem o cresci-
mento do animal e o transpor-
te, redução dos desperdícios, já 
que serão apenas produzidas as 
partes que vão ser consumidas,  
diminuição da superfície do 
planeta ocupada para a produ-
ção de alimentos (a produção 
de alimentos ocupa cerca de 
38% do solo do planeta), e ain-
da a redução da emissão de ga-
ses com efeito de estufa provo-
cada pela produção de gado, es-
sencialmente, bovino. Alguns 
opositores defendem que o va-
lor nutricional encontrado nes-
ta nova alternativa não iguala-
rá o encontrado na carne atual-
mente disponível nos merca-
dos.

Também a edição genética 
através da técnica CRISPR, que 
introduz variações susceptí-
veis a ocorrer  na natureza, está 
em ascensão, mas muitos asso-
ciam esta nova tecnologia ao 
antigo debate sobre Organis-
mos Geneticamente Modifica-
dos, tornando a luta pela co-
mercialização de organismos 
editados a nível do genoma 
pela CRISPR bastante intrinca-
da. Nenhum cientista deixa de 
reconhecer o poder da tecno-
logia ao nível da edição genéti-
ca, no entanto, o problema en-
contra-se nas possíveis impli-
cações e incertezas, que, com 
uma opinião pública cada vez 
mais bem formada e exigente, 
tornam este método quase in-
concebível.

Por último, menciono a agri-
cultura vertical em ambiente 

controlado, técnica que permi-
te crescer alfaces “no meio do 
deserto”. Apresentando vanta-
gens como a remoção da utili-
zação de pesticidas, a não con-
taminação de solos e lençóis 
freáticos, a redução ao nível de 
transportes e do consumo de 
água, esta técnica encontra-se 
já disponível em alguns super-
mercados portugueses. Des-
vantagens serão o consumo 
inevitável de grandes quanti-
dades de energia e produção 
acentuada de calor. Com este 
método, poderá ser possível, 
num futuro talvez não tão lon-
gínquo, haver, como temos, por 
exemplo, as máquinas de lavar 
roupa ou loiça, um equipamen-
to que permita uma maior au-
tossuficiência alimentar vege-
tal ao nível habitacional. Pode-
rá vir também a ser usada por 
equipas aerospaciais, permi-
tindo o consumo de vegetais 
frescos no espaço.

Assim, perante o sistema pro-
dutivo atual enormemente in-
dustrializado e com inúmeras 
implicações sobre a sustentabi-
lidade, posso concluir que para 
que seja atingido o Desenvolvi-
mento Sustentável, teremos de 
presenciar uma mudança drás-
tica e definitiva, passando ine-
vitavelmente pela aceitação de 
novos, ainda que inicialmen-
te estranhos, métodos e tecno-
logias. Por último, passo a citar 
palavras da professora douto-
ra Paula Duque, em entrevista 
para a Grande Reportagem SIC 
“O que será o jantar amanhã?”, 
“A tecnologia não é boa nem é 
má, o uso que se faz dela é que 
pode ser péssimo ou ótimo.”

Maria Miranda 
Mendes, 12º CT5

Ainda, 
agricultura 
de elevada 
produção, com 
o objetivo de 
acabar com a 
fome, acabou 
por ter como 
resultado uma 
diminuição na 
multiplicidade 
de espécies 
utilizadas para 
consumo, já que 
são selecionadas 
as estirpes com 
características 
mais favoráveis à 
superprodução, 
pondo em causa 
a variedade 
que rege uma 
alimentação 
equilibrada.
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• 11º AV

Sketch book
4: Ana Beatriz Miranda
5: Maria Eduarda

6: José João
7: Maria Inês

1: Ana Beatriz Miranda
2: Ana Beatriz Miranda
3: Maria Inês
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5 6

2

3

7



Universo ESMS

Escola Secundária Martins Sarmento O Pregão432020

8: Maria Inês
9: José João
10: Maria Inês

11: Maria Inês
12: Maria Inês

13: Maria Inês
14: Maria Inês
15: Maria Inês

8 11 13
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15
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Sugestões web (Prof. José Faria)

H 1 Apupar; sôfrego.

2 Andamento orquestral ou peça instrumental de 
expressão cantabile; sensação de azedume no 
estômago.

3 “Reis”; passavam; qualquer pedaço de madeira; 
costado.

4 Criada de quarto; “Ministério da Educação”; 
donaire; menor unidade de informação 
processada por um computador e que pode 
apenas representar um de dois valores binários: 
0 ou 1.

5 Compartimento onde se leciona; bacelo.

6 Suplicar em oração; planta herbácea, da 
família das Leguminosas, de caule ereto, folhas 
pecioladas, flores vermelhas e vagens oblongas.

7 Parede; peça com que se estreita a abertura dos 
chapéus.

8 Rádio (s.q.); substância carbonada que incrusta 
a celulose e é o molde de fibra; momento.

9 Namorada; ástato (s.q.); desacompanhado; 
rochedo.

10 Mulher de grande fecundidade; pedra de altar; 
gostar muito.

11 Adicionar; observar.

12 Determinado jogo de cartas; sítio muito 
aprazível.

13 Érbio (s.q.); memória de comutador; também 
não; isolado.

14 Atravessavam; nota musical; tântalo (s.q.); 
dama de companhia.

15 Concelho do distrito de Braga; prenderam.

V 1 Vergastas; acreditar; refeição leve depois da 
meia-noite.

2 Fechar parcialmente as asas (a ave) para descer 
mais depressa; fileiras; “Região Autónoma da 
Madeira”.

3 Caminhava; levantem; ilha, geralmente com 
a configuração de um anel, que delimita uma 
lagoa interior com comunicação para o mar; 
madrasta.

4 Nome masculino; uma das cores; sentimento 
de afeto ou extrema dedicação.

5 Gracejavam; superfície; superior de 
uma abadia, de um mosteiro ou de uma 
confederação de mosteiros.

6 Causáramos medo a.

8 Espetacularmente.

9 Infelicidade; que não tem lavores ou 
ornamentos; que não existe na realidade.

10 Observou; larga extensão de terra banhada por 
um rio; lavrem.

11 Passeava; cano ou meia-cana por onde sai água 
ou qualquer outro líquido; magnete; chiste.

12 Vadiagem; tolher; fecha parcialmente as asas (a 
ave) para descer mais depressa.

13 Pessoa doida; vender a crédito; filtram.
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A tua escola no Instagram: 
www.instagram.com/esmsarmento/pt

NA ESCOLA,
 OBRIGATÓRIO USAR 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO

https://www.bonadrone.com
Website da empresa catalã Bonadrone que 
desenvolveu kits de construção de drones 
através da impressão 3D, a eletrónica e 
programação. Através das ferramentas 
oferecidas, os alunos poderão montar e 
programar os seus drones.

Covid-19:
Como proteger-se?

Lave frequentemente as 
mãos com água e sabão, 
esfregando-as bem durante 
pelo menos 20 segundos. 
Este cuidado é indispensável 
antes e após a preparação de 
alimentos, depois de usar a 
casa de banho e sempre que 
as mãos lhe pareçam sujas. 

Assoe-se com lenços de 
papel (de utilização única), 
coloque-os no caixote do lixo e, 
de seguida, lave  as mãos.

Deve tossir ou espirrar para o 
braço com o cotovelo fletido, 
e não para as mãos.

Evite tocar nos olhos, no 
nariz e na boca com as mãos 
sujas ou contaminadas com 
secreções respiratórias.

Tem sintomas de COVID-19, 
não vá às urgências ou ao seu 
médico de família. Fique em 
casa e ligue SNS 24:
808 24 24 24
ou 112 caso se justifique.


