A CIÊNCIA E OS CIENTISTAS PORTUGUESES
alunos do 11ºA e 11ºE assinalam o Dia Mundial da Ciência
que é também o Dia Nacional da Cultura Científica
24 novembro 2020
Vivemos num tempo de paradoxos! Se, por um lado, um certo número de pessoas se afastam da ciência
para se refugiarem em superstições e teorias da conspiração onde os avanços científicos são vistos como
uma ameaça à saúde e bem-estar, por outro lado a pandemia da COVID-19 tem mostrado quão importante
é estarmos bem informados sobre os desenvolvimentos da ciência, de forma a comportarmo-nos em bloco
para proteger os mais frágeis e vulneráveis.
A ciência e a sociedade estão juntas e os debates que organizam sobre as questões que nos preocupam,
são transparentes e de boa fé. Os cientistas portugueses têm contribuído para ampliarmos a nossa
compreensão sobre os equilíbrios frágeis do mundo e para respondermos com mais eficácia aos desafios
que vamos encontrando.
Os alunos do 11ºA e 11ºE, coordenados pela professora de Biologia e
Geologia, prepararam o ano passado, um conjunto de pósteres alusivos
aos cientistas nacionais, mas, como sabemos, os alunos do 10º ano
tiveram de interromper abruptamente as atividades na escola, no dia 13
de março. Não querendo deixar de homenagear os grandes cientistas
nacionais, expõem agora esses pósteres, numa semana cheia de
significado para a Ciência, no átrio da escola e na biblioteca Amélia Pais.
O Gabinete de Imagem da ESFRL envolveu-se para que a comunidade
educativa da ESFRL pudesse ler trabalhos bem feitos e apelativos.

Parem um pouco no átrio ou na biblioteca da
escola e leiam o que está exposto em "A
CIÊNCIA FALA PORTUGUÊS". Conheçam
alguns dos nossos mais brilhantes cientistas.
Sintam-se orgulhos pelos trabalhos que eles
desenvolveram e não se esqueçam que, a
maioria daqueles autores, foram alunos do
secundário em escolas como a nossa.
No dia que assinalamos, 24 de novembro, nasceu o cientista, professor de Física e Química, Rómulo de
Carvalho, que também foi o poeta António Gedeão. Promoveu de forma inigualável a ciência e a cultura
científica em Portugal. A este cientista foi dedicada a folha de sala da exposição.
Obrigada aos alunos que investigaram e fizeram os pósteres!:)

E tu?
Também gostarias de
ser um cientista?

