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UM BEM-HAJA a todos os parceiros por fazerem parte desta equipa

A publicação Ensino Maga-
zine, com sede em Castelo 
Branco, marcou recente-
mente presença na maior 
feira de videojogos do país, 
a Lisboa Games Week, que 
decorreu em Lisboa no 
Parque das Nações. 
Durante os dias da Lisboa 
Games Week, desafi ou os vi-
sitantes a jogarem a roda da 
sorte, distribuiu milhares de 
exemplares da publicação e 
entregou prémios. Parceira 
da organização do certame 
desde a primeira edição, 
a publicação albicastren-
se continua presente nos 
maiores eventos dedicados 
à juventude e à educação. 
João Carrega, diretor, citado 
através de nota de imprensa, 
refere que “para o ano está 
já está garantida a presença 
na AULA, que decorre em 
Madri , na Qualifica que 
decorre na Exponor (Porto) 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Ensino Magazine marca
presença na Games Week

e na Futurália que se realiza 
em Lisboa”.
De referir que se trata de 
uma publicação mensal, 
distribuída gratuitamente 
em todo o país, em Espanha 
(na zona raiana), nos Países 
Africanos de Língua Ofi cial 
Portuguesa e em Macau. É 
também distribuído com 
o semanário Reconquis-
ta para os seus leitores de 
banca.

Lidia Barata

lidia.barata@reconquista.pt

Já está no terreno a quarta 
edição do concurso nacio-
nal “Os nossos avós eram 
cientistas”, promovido 
pelo Clube Unesco Ci-
ência, Tradição e Cultura 
do Centro de Recursos 
de Ideias e Materiais do 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco (IPCB), 
que este ano se apresenta 
com este novo estatuto de 
Clube Unesco, mas tam-
bém com uma nova parce-
ria, da Junta de Freguesia 
de Castelo Branco. Este 
é um sinal do reconhe-
cimento da importância 
do trabalho desenvolvido 
desde a primeira hora pe-
las professoras Margarida 
Afonso, Helena Tomás 
e Paula Peres e que tam-
bém teve desde a primeira 
edição o apoio do jornal 
Reconquista.   
Na conferência de im-
prensa de apresentação 
desta edição, realizada 
segunda-feira, dia 2 de 
novembro, o presidente 
do IPCB, António Fer-

OS NOSSOS AVÓS ERAM CIENTISTAS

Politécnico começa nos pequeninos 
CONCURSO A 4.ª edição de “Os nossos avós eram cientistas” tem este ano uma organização que ganhou esta-
tuto de Clube Unesco e novos parceiros. 

nandes agradeceu a dis-
ponibilização para uma 
participação mais intensa 
da Junta de Freguesia, mas 
também realçou o traba-
lho destas professoras “na 
promoção da cultura, das 
tradições, da valorização 
da ciência junto dos mais 
jovens, despertando-os 
para o papel da ciência 
no caminho do conheci-
mento”, reconhecendo 

que é também este o papel 
das instituições de ensino 
superior, trabalhar para o 
todo nacional, lançando 
sementes de conhecimen-
to desde cedo, mesmo 
aos mais pequeninos que, 
“amanhã serão os jovens 
que podem vir a estudar 
no IPCB, pois são eles o 
futuro” e o IPCB “como 
instituição do conheci-
mento é também para os 

mais pequeninos”. 
O presidente da Junta 
de Freguesia, Leopoldo 
Rodrigues, revelou que co-
nheceu o concurso na sua 
última edição, na entrega 
de prémios, mas desde 
logo, pela participação e 
envolvência se apercebeu 
da sua importância. “As 
escolas encontram neste 
concurso algo que lhes é 
próximo, aliando a cultura 

e a tradição à ciência. E 
numa sociedade em que 
se valoriza tanto a ciência, 
é preciso sensibilizar a 
população e desmistifi-
car que ciência não é só 
matemática, que é muito 
mais e está presente nas 
nossas atividades do dia a 
dia”. Um dos apoios que a 
Junta vai tentar concreti-
zar, é ajudar a aumentar 
a participação de escolas 
da região, pois a maioria 
das participações vem de 
outras zonas do país, so-
bretudo do Alentejo. 
As professoras Margarida 
Afonso e Helena Tomás 
estiveram também pre-
sentes e lembraram o re-
gulamento e o propósito 
do concurso, reiterando 
que o objetivo maior é 
sempre o de “aproximar 
os mais novos da ciência”. 
Recorde-se que o público-
alvo são as crianças dos 
jardins de infância e do 
1.º ciclo do ensino básico, 
a quem é proposto que 
estudem uma tradição 
que deverá ser explicada 
cientificamente e acom-
panhada de uma história 

criativa ligada à tradição 
escolhida. O concurso 
visa incentivar o gosto pela 
ciência, pelo que os peti-
zes, auxiliados pelos seus 
professores, podem desde 
já começar a pensar nos 
temas a tratar, decorrendo 
o prazo de entrega até dia 
29 de março de 2019. Os 
resultados serão conheci-
dos a 26 de abril, estan-
do a entrega de prémios 
agendada para o dia 25 
de maio. Os prémios são 
livros de divulgação cien-
tífica, jogos e brinquedos. 
O júri será composto por 
educadores/professores e 
investigadores de ciências 
que, seguindo os critérios 
definidos, irão apreciar “a 
profundidade e a adequa-
ção da pesquisa realizada 
ao nível etário das crian-
ças; a correção científica 
da explicação; a criativida-
de da história; e o domínio 
da língua portuguesa (no 
cado do 1.º CEB)”. Os 
resultados do concurso 
são divulgados no sítio do 
Clube Unesco Ciência, 
Tradição e Cultura e no 
Jornal Reconquista.

O projeto para este ano foi apresentado no Politécnico


