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MAXIMINOS
| Miguel Viana | 

Cerca de 60 alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Maximinos
(AEMaximinos) paticiparam on-
tem num peddy-paper com o te-
ma ‘Escola Embaixadora do
Parlamento Europeu’. A iniciati-
va partiu da União Europeia e
abrange escolas de 28 países
membros, entre as esquais estão
as que integram o AEMaximi-
nos.

O objectivo é incentivar os alu-
nos a terem uma participação
cívica mais activa a nível euro-
peu. “O projecto pretende ajudar
os jovens a consciencializar-se
da importância da participaçao.
da cidadania e de votarem no ac-
to eleitoral de 2019 (para o Par-
lamento Europeu) que é a única
forma dos jovens poderem in-
fluenciar os poderes da Uniao
Europeia”, explicou Leonardo
Silva, professor embaixador da
União Europeia no AEMaximi-
nos.

A iniciativa abrangeu turmas
do 10º, 11º. e 12º. anos de esco-
laridade, sendo que os alunos fo-
ram dividos em equipas identifi-
cadas por bandeiras de diversos
países, adoptadas aquando da
plantaçao de árvores autócones
no Dia da Árvore, em terrenos

adjacentes à Escola Secundária
de Maximinos. “Os alunos parti-
cipantes são designados de Em-
baixadores Júniores’ e foram di-
vididos em equipas na planta-
ção. Se, por exemplo, têm a ár-
vore da França, levam a bandei-
ra francesa no peddy-paper”, ex-
plicou Leonardo Silva.

Durante o percurso, os alunos
passaram por alguns locais da
cidade (Estação de Correios de
Maximinos, Parque Radical e
Museu D. Diogo de Sousa) onde
tiveram de responder a várias
questões sobre a União Euro-
peia.

No final do peddy-paper, e
antes da entrega dos prémios,
os participantes tiveram opor-
tunidade de colocar questões
sobre a União Europeia, aos es-
pecialistas em Assuntos Euro-
peus Luísa Rodrigues e Abraão
Veloso.

No dia 9 de Maio (Dia da Eu-
ropa) serão colocadas placas
junto das árvores plantadas.

No dia 19 de Maio, o eurode-
putado José Manuel Fernandes é
um dos oradores convidados pa-
ra falar aos alunos sobre o fun-
cionamento das instituições eu-
ropeias. Nesse mesmo dia, vai
ser também avaliado o desempe-
nho do agrupamento no projecto
‘Escola Embaixadora do Parla-
mento Europeu’.
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União Europeia ‘quer’ 
alunos mais participativos
‘PEDDY-PAPER’ incentivou alunos a conhecerem melhor a União Europeia,
bem como os direitos e deveres dos cidadãos europeus.
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“O projecto pretende ajudar
os jovens a consciencializar-
-se  da importância da
participaçao. da cidadania e
de votarem no acto eleitoral
de 2019 (para o Parlamento
Europeu) que é a única
forma dos jovens poderem
influenciar os poderes da
União Europeia”, explicou
Leonardo Silva, professor do
AEMaximinos.

Escola D. Frei Caetano Brandão
Alunos demonstraram ‘Saber 
Tudo fazer’ em várias actividades

Trezentos alunos dos, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade do Agrupa-
mento de Escolas de Maximinos juntaram-se ontem na Escola D. Frei Cae-
tano Brandão, para participarem no ‘peddy-paper’ (realização de um per-
curso a pé, durante o qual se responde a um questionário) que teve como
tema ‘Saber Tudo Fazer’.

A finalidade foi, segundo explicou Virgílio Silva, coordenador do Depar-
tamento de Expressões, colocar à prova os ensinamentos adquiridos nas
salas de aula. “Através de uma série de questões teóricas e práticas, os
alunos, em relação a cada disciplina e ao projecto Eco-Escolas, testam os
seus conhecimentos. Cada disciplina tem um posto prático, os alunos re-
cebem o roteiro e passam pelos 13 postos e entre cada posto têm de res-
ponder a questões sobre cada disciplina”, explicou Virgílio Silva.

O desenvolvimento de competências, como por exemplo a de trabalho
em grupo, foi outro dos objectivos da iniciativa.

“É uma forma lúdica de debaterem as questões em grupo. É importante
que aprendam a partilhar conhecimentos e a debater as questões em
grupo. Apela à cooperação e ao trabalho de grupo.

Os alunos foram distribuidos por 52 equipas.
Durante as actividades os alunos tiveram, por exemplo, de se vestir co-

mo se fossem reis ou princesas (História), realizar experiências (no âmbi-
to das Ciências) ou testar conhecimentos sobre plantas (projecto Eco-Es-
colas), entre muitas outras actividades.

Os prémios são entregues amanhã, numa cerimónia marcada para as
16.45 horas, na Biblioteca da Escola D. Frei Caetano Brandão.
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Alunos ficaram a conhecer  a União Europeia através de um questionário preenchido durante um ‘peddy-paper’
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Identificação de plantas foi uma das tarefas feitas pelos alunos

A equipa do Reino Unido
foi a vencedora do ‘peddy-
paper’ Escola Embaixadora
do Parlamento Europeu.
Em segundo lugar ficou a
equipa de alunos referente
ao Luxemburgo, seguida
da formação
correspondente a Malta. A
equipa correspondente  a
Portugal ficou-se pelo 14
lugar. Os prémios foram
entregues pelo director do
agrupamento de escolas.
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