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Esta é a 3.ª edição do jornal 
escolar do Agrupamento de Es-
colas da Lousã (AEL) “Ecos de 
Cá”, no qual partilhamos os tra-
balhos e contributos das nossas 
crianças, jovens e docentes. 
Acreditamos na mais-valia 
deste meio de comunicação do 
AEL com a comunidade edu-
cativa, que é também um es-
tímulo ao desenvolvimento de 
competências de comunicação 
e da apresentação em público, e 
também da participação cívica, 
previstas nas aprendizagens 
essenciais do ensino básico e 

Editorial

do ensino secundário. 
Este trabalho é desen-

volvido com o importante 
apoio e especial colaboração 
do Jornal Trevim, mas a con-
tinuidade desta colaboração, 
assim como a qualidade grá-
fica conseguida, dependem 
de apoios voluntários que 
empresas e instituições pos-
sam dar. Esse apoio, se for 
suficiente, poderá permitir a 
distribuição impressa do Jor-
nal “Ecos de Cá”.

Vivemos tempos preocu-
pantes de pandemia. Neste 

momento, a saúde das pes-
soas e a preservação da Vida 
é o que mais importa, sendo 
fundamental que todos sejam 
socialmente responsáveis, 
com a sua saúde e com a dos 
outros. 

Na qualidade de diretor 
do AEL, reforço o reconheci-
mento aos alunos, docentes, 
não docentes e parceiros ed-
ucativos pela atitude e colabo-
ração demonstradas nos últi-
mos meses, evitando que o 
nível de contágio nas escolas 
e jardins de infância do AEL 
atingisse níveis muito graves 
ou estivessem na origem 
de surtos que afetassem a 
comunidade. Este sentido de 
responsabilidade foi muito 
importante, assim como a 
resiliência dia após dia, 
valores que vamos ter de 
continuar a demonstrar 
até atingir um nível de 
imunidade que reduza os 
riscos de saúde e devolva 
a tranquilidade às pessoas. 

Por favor, cumpram as re-
comendações da DGS e das 
Autoridades da Proteção Civil.
Pedro Balhau, diretor do AEL

Conta-me 
uma 

história

Conhecem exemplos deste Papalagui?

Vivo numa ilha remota na Polinésia e conheci o homem oci-
dental, civilizado, o Papalagui. Ele é tão estranho! E tem tantas 
coisas estranhas!

Não sei que dizer daquele objeto com que andam sempre 
na mão! Solta uma luz, uns sons… e eles ficam a olhar para ele 
todo o dia!

Há  também aquelas carroças mágicas que o Papalagui usa 
para ir para qualquer lugar. Não interessa se é perto ou longe! E 
são muito, muito rápidas!

Falando das cabanas dele: são bonitas, mas parece que vi-
vem nas nuvens! Às vezes penso se deus ficará  incomodado 
com as cabanas a chegar tão perto dele!

Reparei ainda que o Papalagui anda sempre cabisbaixo, não 
fala com ninguém. Parece que  está a pedir socorro  com a sua 
cara triste!...e eu fico a pensar : Será que vale a pena viver como 
ele? Gabriel F.-8º C

O Cambo

 Olá! Eu sou o cambo. Sabem o que sou?
 Vou-vos contar a minha história e de como me tornei de-

fensor das árvores. Tudo começou quando nasci: eu era feito de 
madeira de bétula, bem branquinha e muito suave.

Fartei-me de trabalhar a ajudar a minha dona …e fui ficando 
escuro, sujo, desgastado. Mas, mesmo assim, nunca deixei a 
minha dona ficar mal! Um dia, estava eu a desbastar uma ár-
vore, quando percebi que alguma coisa não estava bem. Decidi 
parar, o meu dono também, e perguntei à árvore o que se pas-
sava. Após uma breve conversa, soube que não podia continuar 
o meu trabalho. As árvores estavam a ficar em perigo! Decidi 
parar e espalhar a notícia. O rumor espalhou-se…

Entretanto muita coisa mudou, se modernizou…
Hoje, estou num museu: sou o primeiro cambo que se preo-

cupou com as árvores! Joana Q.- 8º A

Um agradecimento 

especial aos co-fundadores

do Trevim Fortunato 

de Almeida, José Redondo

e Rui Fernandes no apoio 

à concretização 

deste suplemento escolar.

Dia Mundial da Igualdade

Durante o mês de outubro, a turma A do sétimo ano da Escola Secundária 
da Lousã, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento esteve envolvida no projeto 
Assembleia Digital - Dia Mundial da Igualdade, dinamizada pela Academia 
MyPolis.

Durante este tempo, os alunos participaram em sessões dinamizadas pelo 
técnico da MyPolis com o objetivo de promover a aquisição de conhecimentos 
relativos ao ODS 5- Alcançar a igualdade de género e emponderar todas as 
mulheres e raparigas (Agenda 2030 ONU) e promoção da ideação coletiva de 
uma ação interventiva com base no ODS -5 na Lousã a ser apresentada em 
assembleia digital.

No dia 24 de outubro - Dia Mundial da Igualdade - os alunos apresentaram 
as suas propostas elaboradas durante estas sessões. Estas propostas baseavam-
-se na divulgação do tema nas redes sociais, criação de obra de artes, realiza-
ção de eventos, elaboração de cartazes e autocolantes, entre outros.

Posteriormente na aula de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos tiveram 
uma sessão dinamizada pelo técnico da Academia MyPolis, em conjunto com 
a Vereadora da Educação e Ação-Social, Henriqueta Oliveira e a Conselheira 
de Igualdade de Género do Município da Lousã, Marta Correia, onde os alunos 
expuseram essas propostas com o objetivo da sua implementação no território 
da Lousã. Os alunos do 7.ºA

Edição n.º3 - 28.janeiro.2021

Ficha técnica
Coordenação: Filomena Henriques 
e Carlos Sêco 
Redação: Agrupamento de Escolas 
da Lousã
Paginação: Mariana Domingos

*Este suplemento integra a edição 
n.º 1449, de 28 de janeiro de 2021 
do Trevim e não pode ser vendido 
separadamente

Durante o mês de outubro, a turma A do sétimo ano da Escola Secundária Durante o mês de outubro, a turma A do sétimo ano da Escola Secundária 
da Lousã, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento esteve envolvida no projeto da Lousã, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento esteve envolvida no projeto 
Assembleia Digital - Dia Mundial da Igualdade, dinamizada pela Academia Assembleia Digital - Dia Mundial da Igualdade, dinamizada pela Academia 
MyPolis.MyPolis.

Descobre mais no blogue ecosdeca.blogspot.com



II

O Natal está a chegar

O Natal está a chegar
Já sei o que vou fazer, 
Desenhos bem bonitos 
Que a avó adora receber. 
Biscoitos bem quentinhos
À noitinha vou comer,
Feitos com muito carinho
Até o avozinho se vai lamber.
Bonecas e bonecos 
Que as crianças devem ter. 
Camisolas a condizer,
Para à minha família oferecer. 

1.º D - EB1 de Santa Rita

Uma árvore de Natal 
Em casa vou enfeitar
E até o Pai Natal
Se vai encantar.
Na neve vou brincar
E um boneco de neve fazer,
Bolas de neve vou criar
Para a mãe e ao pai atirar. 
Brincar ao faz de conta,
À apanhada e às escondidas,
Ao meu irmão e à minha irmã
Vou pregar muitas partidas.

O Cantinho dos Poemas

Ano Novo
2020 Acabou!    
2021 está a começar!
Tudo de mau já passou,
Vamos deixar a felicidade 
voltar!

A ciência criou uma vacina 
Para a Covid acabar.
A nossa saúde era pequenina 
Mas agora vai aumentar. Miguel Azevedo -  7º F

Este ano vai ser melhor.
Temos de acreditar!
Para evitar o pior,
Todos temos de ajudar.

O monstro invisível
Estamos todos a viver 
Um tempo de pandemia 
Do nada apareceu um vírus 
Que ninguém conhecia.

Veio roubar a liberdade 
De viver o nosso dia a dia
Sem beijos, abraços ou afetos 
Só restou a saudade

O nome dele é covid-19
E na China apareceu
Mas rapidamente 
Por todo o mundo se 
estendeu
Vamos todos lutar 
Para a nossa vida retomar

Um dia na vida dos alunos

Mariana Simões - 7º F

Todos os dias nos levantamos ao 
amanhecer
Vestimo-nos e vamos comer

Chegamos à escola
dirigimo-nos para a sala
abrimos a lição
começa a aula 
e o professor sempre com a 
caneta na mão

Chega o intervalo
depois a hora de almoçar
passa tão depressa 
que nem dá tempo de descansar 

Finalmente estamos no final do 
dia 
Mas amanhã será a mesma 
correria.

Maria Inês Matos - 8º H

Descobre mais poemas em: ecosdeca.blogspot.com

A Paz vista pelas crianças…
… do grupo C do J.I. da Lousã ,no âmbito do Dia Mundial da Paz

A Paz

A paz é ter uma horta e 

tratar bem os cães e os 

gatos

A paz é ter amigos 

A paz é passear

A paz é cuidar bem do Educadora de Infância
Conceição Duarte

Dia Internacional 
dos Direitos Humanos

Os alunos do CAA - SMA assinalaram o dia 10 de 
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
com a exposição de uma árvore na Biblioteca da Escola 
Secundária da Lousã. Esta foi a forma de reconhecer 
que a importância dos direitos humanos fundamentais 
deve ser garantida, sobretudo, em altura de pandemia, 
para salvaguarda das famílias que começam a sofrer 
privações e a depender do espírito de entreajuda e de 
solidariedade. 

Nós e a Covid-19
Em março, fomos ao engano para casa,
Pensando serem umas férias prolongadas,
Mas sem beijos, abraços, visitas e relaxar nas esplanadas.

Afinal o maldito vírus veio para ficar
E no terceiro período não pudemos voltar.
Em casa brincámos e estudámos,
Tivemos aulas online e até na televisão.

Infelizmente não pudemos voltar ao normal,
Para tristeza do nosso coração.
Nem pudemos celebrar o São João.

Até as férias foram diferentes
E não visitámos amigos e parentes.

Trabalho realizado pelo 3.ºD (EB N.º1 da Lousã)

Alguns de nós fomos à praia
Mas fomos e voltámos
E não nos metemos em ajuntamentos.

No regresso à escola
Viemos felizes, com livros, cadernos, estojos
E álcool gel na sacola.

As regras temos que cumprir
Para a covid 19 prevenir:
Lavar bem, e muitas vezes, as mãos, com água e sabão;
Evitar mexer na boca, nariz e olhos;
Não mexer nas superfícies comuns, como maçanetas e 
corrimão;
Manter o distanciamento físico, que é difícil na hora de 
brincar.

Matilde Couceiro - 6.ºB

mar, não o poluir para 

que os peixes possam 

viver 

A paz é cuidar bem do 

planeta

A paz é poder estar soz-

inha quando eu quero

A paz é gostar de nós 

próprios 

A paz é conversar 

com as pessoas e fazer 

amigos

A paz é o mar

A paz são os manos, o 

pai e a mãe

A paz é poder dar 

abraços 

A paz é ter livros de 

histórias para ler

A paz é ser feliz

Visita o novo blogue 
do Ecos de Cá!

Aponta a câmara do 
teu smartphone 
para o código  ao lado 
e descobre 
mais novidades!
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Uma casa para os passarinhos 
no Jardim de Infância da Lousã

Plogging pela Lousã
Na semana de 12 a 16 de 
outubro, os alunos do 9.º 
ano da Escola Básica N.º1 
saíram da escola numa 
atividade de plogging 
pelo concelho da Lousã.
A atividade planeada, 
colaborativamente 
entre os professores das 
disciplinas de Cidada-
nia e Desenvolvimento e 
Educação Física, contou 
com uma caminhada 
pelo concelho da Lousã acompanhada pela recolha de lixo que se ia encon-
trando pelo chão, plogging. Todos nós, devidamente equipados com luvas e 
máscara, e cumprindo as regras de distanciamento, aproveitámos o Sol de 
outubro para promover a consciencialização de um ambiente saudável, o 
desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos ativos face ao cuidar 
do ambiente, aliados à necessidade de preparar os alunos para o exercício 
de uma cidadania consciente, dinâmica e informada relativamente às 
problemáticas sociais. Durante quase 2 horas, cada turma percorreu um 
caminho diferente pelo concelho, recolhendo lixo, e, apesar das ruas pare-
cerem limpas, foi um passeio bem produtivo onde se recolheram plásticos, 
latas, papéis, vidros, máscaras e muitas beatas, entre outros materiais. As 
ruas ficaram bem mais limpinhas e os nossos alunos mostraram-se bem 
interessados, pelo que iremos, a seu pedido, repetir a atividade mais vezes ao 
longo deste ano letivo. As professoras Margarete Lopes e Cidália Silva

Integrado no programa 
Eco Escolas, estamos a 
dinamizar, no jardim de in-
fância da Lousã, um projeto 
subordinado ao tema: “As 
Aves Que Nos Rodeiam”. 
Durante a interrupção das 
atividades letivas de Natal, 
lançámos um desafio às 
famílias, para que se en-
volvessem com o/a seu/
sua filho/a na construção 
de uma casa-abrigo ou de 
um comedouro para aves, 
utilizando materiais recic-
láveis, para serem coloca-
das nos espaços exteriores 
do jardim de infância. Desta 
forma, procura-se atrair di-
versas aves que vivem em 
redor do nosso jardim de 
infância, permitindo a sua 
observação direta pelas cri-
anças, sensibilizando-as para 
a proteção da biodiversidade.

As famílias das crianças do 
grupo E aderiram ao desafio, 
construindo casas-abrigo/
comedouros com muita 
imaginação e criatividade. 
As suas construções ficaram 
maravilhosas!

Com a colaboração das 
crianças, muito entusiasma-
das e felizes, as casas-abrigo 
e os comedouros foram colo-
cadas no espaço exterior do 
jardim de infância. 

Correspondendo às ex-
pectativas das crianças, já nos 
visitaram algumas espécies 
de aves que vieram espreitar 
as “maravilhosas moradias” e 
debicar algumas das semen-
tes oferecidas.

O envolvimento das famí-
lias, nos projetos a desen-
volver ou desenvolvidos no 
jardim de infância é de ex-
trema importância para to-

dos os intervenientes. Para 
as crianças, porque sentem 
uma continuidade, uma par-
ceria, entre a escola e a famí-
lia e essa dimensão dá-lhes 
confiança. Para as famílias, 
porque se sentem incluídas, 
participando nas aprendiza-
gens do/a seu/sua filho/a, 
fator extremamente positivo. 
Para a educadora, porque está 
a ser um elemento facilitador 

da relação escola-família, a 
estabelecer uma maior prox-
imidade, que se irá traduzir 
no consequente sucesso ed-
ucativo das crianças.

Em tempos de pandemia 
devemos ter criatividade na 
forma de envolver as famí-
lias no processo educativo 
das crianças. Esta foi uma 
das muitas que ainda iremos 
desenvolver ao longo do ano.

A curiosidade

Acredita-se que a procura por saber e aprender está in-
timamente ligada ao que designamos de curiosidade. Es-
tabelece-se uma relação de causa e consequência entre a 
curiosidade e o conhecimento. 

Desde cedo que a curiosidade do ser humano o levou a 
fazer descobertas, umas mais importantes que outras, para 
o desenvolvimento da Humanidade. 

A curiosidade poderá ter uma origem inata, no entanto, 
creio que pode ser trabalhada como se de uma criação de 
artesanato se tratasse. Esta curiosidade chega a ser essen-
cial na medida em que promove uma vasta abertura para 
um desenvolvimento pessoal substancial. Ainda que em 
certos países essa curiosidade seja permitida e seja encara-
da de uma forma positiva, existem outros que, por chegar 
a colocar em causa as suas tradições, pode derrubar vários 
padrões que estas sociedades pretendem manter. Nesta se-
quência poderá ser determinante para quem a utilize, ainda 
que com as melhores intenções.

É claro que esta nem sempre é desejável quando se trata 
de perscrutar as relações que estabelecemos com os de-
mais, tendo por base rumores que muitas vezes acabam por 
nos distanciar uns dos outros.

A mesma pode acabar por se tornar num modo de vida 
que nos permite percecionar perspetivas diferentes, possi-
bilitando uma maior compreensão do mundo e tolerância. 

Em suma, a curiosidade é uma paixão por detrás dos 
nossos talentos naturais, como diria o próprio Einstein. 
Bruna Santa - 11.ºA

Jardim de Infância de Serpins, relativo ao tema trabalhado "Nós e a Covid-19”

Grupo E Educadora Fernanda Gonçalves
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Tu és amado
Estas palavras são para ti, ouve-as bem, quero con-

tar-te uma coisa.
Um dia estava a conversar com 

alguns amigos, quando alguém 
disse: “eu sou feio. Ninguém me 
quer”. Na altura não respondi, 
mas aquelas palavras bateram-
-me no fundo e, agora, eu preciso 
de soltar as palavras que outrora 
se prendiam.

Não precisas de ser bonito para 
encontrares alguém que te ame. 
Não sei se alguma vez reparaste, 
mas tu tens pessoas que te amam 
à tua volta, como a tua família e 
amigos. Eles adoram-te por quem 
és e não pela tua beleza. Eles 
riem-se contigo, choram con-
tigo, fariam de tudo para te ajudar 
porque tu és uma boa pessoa, um bom amigo, um bom 
filho…

Quando encontrares alguém para passares o resto da 
tua vida, podes ter a certeza que ela/ele se apaixonou 
por ti devido à tua paixão interior, pela maneira como 
sorris, pelo teu sentido de humor. E eu acredito que essa 
sensação, de estares com alguém que te ama verdadei-
ramente, é maravilhosa. Nunca me senti dessa forma, 
mas um dia chegará a minha vez.

Queres saber como tenho a certeza de que és ama-
do? Eu conto-te. Eu apaixonei-me por alguém que “nin-
guém” conhece e que ninguém acha bonito. Eu nem falo 
como ele/a, mas eu apaixonei-me pelas coisas mais 
simples, pelos gestos, pelo sorriso, pelo olhar… todos os 
seus defeitos, para mim, são perfeição. Então, se esta 
pessoa pode ser amada, porque tu não podes? Podes e 
és. Sempre há alguém que te ama, apenas permanece 
escondido à espera de ser encontrado.  Espero que 
tenhas entendido que não importa como sejas. O amor 
estará sempre contigo! Ele está presente. A beleza não 
te define, então sê corajoso, sê bondoso, sê ambicioso, 
sê criativo, não importa quão bonito/a és, porque tu es-
creves a tua própria história.

Beatriz Fernandes - 11.ºD

Bolo Inglês de Chocolate,
uma receita de Natal
Ingredientes para 8 pessoas:

6 ovos (tamanho grande)       
2 canecas de açúcar mascavado    
2 canecas de farinha c/ fermento     
1 colher de chá de fermento em pó     
1/2 caneca de óleo    
100Gr de chocolate em pó (desfeito previamente com um pouco 

de água)     
Forno pré aquecido a 180ºc

Untar forma de bolo tamanho grande com manteiga e papel veg-
etal (cortar em forma redonda para forrar fundo da forma).

Usar 2 taças e separar gemas das claras. Usando a máquina de 
bater bolos, bater as claras em castelo com um pouco de sal e pôr de 
lado. Bater os ovos com açúcar, óleo e chocolate até se misturarem 
bem. Juntar de seguida a farinha e bater bem e devagar.  Por último 
juntar as claras e com uma colher de pau misturar toda a massa do 
bolo até ficar fofinha. 

Missão sem título
Com o objetivo de alocar a disciplina de Cidadania e Desen-

volvimento com o Projeto das turmas 6F, 6G, 6H e 6I: “Património 
Local – Serra da Lousã” ao encontro das solicitações da comu-
nidade (Representantes de Encarregadas de Educação) no 
interesse demonstrado na dinamização de atividades natalícias 
que promovessem bem-estar na conjuntura das exigências 
atuais, surgiu a MISSÃO 5 do Projeto: “Missão sem Título” - um 
projeto online, através da página de Facebook do Museu Munici-
pal de Coimbra, que trabalha a coleção de Arte Telo de Morais. 
A expressão do trabalho dinamizado pelos alunos foi através da 
concretização de desafios lançados pela entidade supracitada 
cuja evidência se encontra no classroom; “6.º ano EB1 - Missão 
sem Título”. Brevemente, os trabalhos físicos realizados serão 
expostos no Museu supradito. Semanalmente, a partir do dia 
dois de outubro, foram lançados vídeos com uma missão secreta 
que os alunos foram convidados a realizar. Ao todo, a missão 
contou com oito vídeos e oito missões. Em paralelo, neste Projeto os 
discentes foram solicitados a colaborar em missões de articula-
ção entroncadas neste Projeto, validando os domínios da disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento. Salientam-se as parcerias elencadas 
com o Plano Nacional das Artes (PNA) e Eco Escolas. Pretendeu-se 
promover a implementação do trabalho colaborativo, interdisciplinar, 
transdisciplinar e multidisciplinar, visando os domínios da articulação 
curricular e a implementação progressiva nos domínios da autonomia 
curricular; e a interação dos intervenientes no processo ensino-apre-
ndizagem na formação de cidadãos empenhados na construção da 
sociedade atual. Na MISSÃO 5 supracitada, os alunos aderiram com 
entusiasmo ao desafio de pesquisar Receitas de Natal de todo o Mundo 
e realizar em família, partilhando o seu trabalho com os seus pares. 
Coordenadores do Projeto: “Missão sem Título”: Docentes da Discipli-
na de Cidadania e Desenvolvimento do 6º ano de escolaridade da EB 
nº1 - Ana Simões e Maria de Almeida Santos e Docentes de EV - Carlos 
Madeira Fonseca e Camilo Silveira.  

sê criativo, não importa quão bonito/a és, porque tu es-
creves a tua própria história.

Estas palavras são para ti, ouve-as bem, quero con-

Recheio e cobertura de chocolate:
200gr de chocolate em barra     
6 colheres de leite     
4 colheres de sopa de manteiga     
6 colheres de açúcar branco

Derreter o chocolate e manteiga em “banho Maria”. Depois de der-
retido juntar o açúcar e o leite e cozinhar misturando tudo por mais 
1 minuto. Agora dividir o bolo, separando as partes de cima e baixo e 
colocar 1/2 do recheio de chocolate na parte inferior. Por fim juntar 
ambas partes e cobrir o bolo com o resto do chocolate. Enfeitar com 
pepitas de chocolate e enfeites de Natal. Deixar arrefecer. Colocar na 
forma do bolo e pôr no forno aquecido a cozinhar durante 30 a 35 
minutos.  *Truque (para  verificar se está cozido usa-se  massa espargue-

te crua)

Recheio e cobertura de chocolate:

Importância da Ciência e da Tecnologia 
na sociedade atual

A Ciência e a Tecnologia 
foram e são fundamentais no 
desenvolvimento da socie-
dade. Na minha opinião, não 
conseguiríamos viver sem es-
tes dois pilares, pois já não 
imaginamos o nosso quotidi-
ano sem eles e o ser humano 
não se teria desenvolvido e 
descoberto.

A constante vontade do 
Homem em saber mais e 
a sua extrema curiosidade 
contribuíram para as suas 
grandes descobertas em di-
versas áreas. Um dos maiores 
exemplos e, tendo em conta o 
período que atravessamos, é 
a área da saúde. Neste campo, 
a Ciência foi de grande im-
portância, principalmente na 
invenção dos medicamentos. 

A partir daí, o ser humano 
começou a criar anticorpos, a 
curar doenças que antes eram 
fatais e até a enfrentar no-
vas patologias como esta que 
tanto nos tem afetado, a Co-
vid-19.

Com o desenvolvimento 
científico, a Tecnologia foi 
ocupando um lugar cada vez 
mais privilegiado no nosso 
quotidiano. Voltando ao exem-
plo da pandemia, não tería-
mos conseguido ultrapassar 
o necessário confinamento 
sem o seu recurso, pois não 
teria havido condições para 

se prosseguirem os estudos 
e todas as atividades promo-
toras da economia dos países. 
De facto, a tecnologia é con-
hecida como o método mais 
eficaz na resolução de prob-
lemas que a Ciência ques-
tiona.

Com efeito, estas duas 
inovações completam-se, 
pois a Ciência desenvolveu 
a Tecnologia e a Tecnologia 
desenvolveu a Ciência. Pode- 
-se dizer que caminham a par 

e são cada vez mais impor-
tantes no nosso dia a dia.

Concluindo, torna-se in-
questionável afirmar que a 
Ciência e a Tecnologia nos 
permitiram descobrir o mundo 
e a nós próprios. Reforço que 
sem estes dois pilares não vi-
veríamos tão facilmente e que 
a Covid-19 seria um problema 
ainda maior sem o seu auxílio.
Luísa Franca, 10.º C
No âmbito do Projeto da Turma: Valo-
rização do Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico

Henrique Green, 6.ºG


