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A Semana Internacional do Cérebro é uma iniciativa da Dana Alliance, assinalada em vários países e 

coordenada em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Neurociências, em colaboração com a Ciência Viva. 

Não querendo ficar de fora desta iniciativa, a nossa escola divulga o trabalho que duas equipas de alunos de 

Biologia do 12ºE estão a desenvolver, coordenados pela professora Ana Gameiro. Entre outros objetivos, estas 

equipas preparam a submissão dos seus projetos a concursos de ciência, preparando-se para competir com 

alunos do ensino secundário, de todo o país. 

  



 

PROJETO   “ACTIVE BRAIN, HEALTHY MIND” 

Somos a Carolina Portela, o Gabriel Puga, o Igor 

Gabriel, o João Arruda, a Rita Simões e o Tiago 

Bernardo. Estamos a desenvolver um projeto que tem 

como objetivo criar um conjunto de atividades 

cognitivas e físicas (palavras-cruzadas, labirintos, 

sudoku, jogos de memória e atividades físicas simples) 

que poderão contribuir para a prevenção e/ou para 

retardar a manifestação de doenças como Alzheimer, 

Parkinson e Esclerose Múltipla. 

As doenças neurodegenerativas atacam o sistema nervoso e podem ser altamente incapacitantes, não só por causa 

do declínio da função cognitiva, mas também pelo compromisso motor. Acreditamos que estimulando o nosso 

cérebro, podemos aumentar o tempo de atividade cerebral com qualidade. 

 

 

PROJETO   “TU ÉS AQUILO QUE COMES, SABIAS?” 

Olá! Somos a Laura Fiorini, a Laura Pinto, a Rita Oliveira  e a 

Joana Domingues  e estamos a realizar um projeto que partiu da 

hipótese de que a pandemia por SARS-CoV-2 agravou a condição  

ansiosa e depressiva da população. Viemos depois a ler um 

estudo que aponta para um aumento mundial de 25% de 

problemas de saúde mental, apenas em 2020, o que confirmou a 

nossa hipótese. Pensámos no que podíamos fazer para ajudar. 

O nosso cérebro e, consequentemente, as nossas emoções e estados psíquicos, desenvolve processos muito 

complexos, não respondendo apenas a um fator e isso dificulta bastante a adoção de uma metodologia científica no 

sentido de criar uma solução que minimize o sofrimento associado à perturbação mental. Contudo, visto existirem 

evidências de que os nossos padrões alimentares podem alterar o risco de desenvolver depressão e ansiedade por 

meio da microbiota intestinal, decidimos trabalhar o papel da alimentação como uma “terapia adjuvante” para 

reduzirmos os problemas psicológicos e aumentar o tempo de vida com qualidade mental. 

Temos dicas dietéticas para quem quiser acompanhar o nosso trabalho. 

 


