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ESCOLAS DO AGRUPAMENTO D. Lourenço Vicente participam em projecto de âmbito nacional

As escolas básicas Dr.
João das Regras e de
Ribamar do Agrupa-

mento D. Lourenço Vicente, da
Lourinhã, aderiram ao projecto
“Gincana Rock in Rio”, uma
iniciativa nacional lançada às
escolas no âmbito do Ano Euro-
peu do Voluntariado e Cidada-
nia Activa. A acção visa a promo-
ção da cidadania e participação
activas, na óptica do reforço da
coesão social e do desenvolvi-
mento da democracia. Preten-
de-se também com esta inicia-
tiva a adopção de boas práticas
de sustentabilidade, através da
educação de crianças e jovens,
envolvendo-os na dinâmica dos
desafios da gincana e ainda
sensibilizar pais e professores
para os temas relacionados com
o desenvolvimento sustentável.
A “Gincana Rock in Rio”

apresenta-se como um desafio
com cinco tarefas distintas e um
jogo ‘online’, em que se pede às
escolas que mobilizem a comu-
nidade educativa em torno de
acções que concretizem os três
pilares do desenvolvimento sus-
tentável - economia, ambiente e
social -, com o objectivo de
sensibilizar para a importância
de uma participação activa, em
que cada um faz a diferença e
todos juntos farão um mundo
melhor.
Neste momento, as duas

escolas lourinhanenses estão a
desenvolver a tarefa 1 (até ao
dia 30) que consiste na recolha
de embalagens. Esta tarefa inci-
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de sobre a quantidade de resí-
duos de embalagens recolhidos
pelas escolas/agrupamentos, in-
cluídos no grupo de resíduos
aceites no ecoponto amarelo,
tendo esta acção como principal
objectivo alertar para a impor-
tância de uma correcta separa-
ção, reencaminhamento e reci-
clagem dos resíduos. Posterior-
mente, segue-se a tarefa 2 (até 9
de Dezembro) onde as escolas
/agrupamentos receberão, gra-
tuitamente, pulseiras que deve-
rão vender para obter verbas
que serão aplicadas num pro-
jecto de cariz social seleccio-
nado pelo projecto televisivo
SIC Esperança. Neste caso com
o objectivo de alertar e desper-
tar para o voluntariado e mobi-
lizar e apoiar causas sociais. A
tarefa 3 (até 23 de Março)
pretende sensibilizar e alertar
para uma utilização racional e
eficiente da energia que con-

duza a uma diminuição na
factura energética, com resulta-
dos directos na economia da
escola e benefícios ambientais.
A tarefa 4 (até 23 deMarço) tem
por objectivo sensibilizar e
alertar para um uso eficiente da
água, tendo como resultado
final uma auditoria com vista à
identificação do padrão de
consumo inicial da escola/agru-
pamento e uma diminuição na
factura da água com resultados
directos na economia da
escola/agrupamentos e benefí-
cios ambientais. Já a tarefa 5
(até 23 de Março) será a quarta
edição da iniciativa ‘Escola
Electrão’ levada a cabo pela
associação Amb3E, visando sen-
sibilizar para a importância du-
ma correcta separação, reenca-
minhamento e reciclagem dos
resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos (REEE)
e dos resíduos de pilhas e acu-

muladores portáteis. A tarefa
‘online’ é direccionada para os
alunos no sentido de premiar e
destacar os mesmos com me-
lhor desempenho das escolas/
agrupamentos inscritos. Preten-
de-se sensibilizar os jovens para
variados temas abordados den-
tro das tarefas “físicas” da gin-
cana, designadamente para o
cálculo mental e a leitura.
A “Gincana Rock in Rio” é

uma iniciativa promovida pela
Better World e pela SIC Espe-
rança, em parceria com a Agên-
cia para a Energia (ADENE),
Sociedade Ponto Verde (SPV) e
Amb3e - Associação Portuguesa
de Gestão de Resíduos
(Amb3e). É dirigida a alunos
dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino
básico e do ensino secundário
que participam através da res-
pectiva escola ou agrupamento,
contando a gincana com 572
escolas inscritas. �

PAIS ELEGERAM
REPRESENTANTES

Os novos órgãos sociais da
Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento de
Escolas D. Lourenço Vicente foram
eleitos no passado dia 3 de
Outubro, numa assembleia
realizada na Escola EB 2, 3 Dr. João
das Regras. Durante o presente ano
lectivo, a nova lista integra os
seguintes elementos: Direcção -
Hernâni Santos, Carla Custódio,
Isabel Damião, João Teixeira,
Rosália Carvalho, Maria Fernanda
Constâncio e Maria de Fátima
Santos; suplentes: Amélia
Henriques, Carla Sousa, Filipa
Antunes, Carla Matias, Helena
Martins, Mafalda Lourenço e José
Santos. Assembleia Geral - Marta
Mateus, Sara Martins e Helena
Teixeira; suplentes - Vítor Marques,
Eduardo Trindade e José Silva.
Conselho Fiscal - Patrícia Pereira,
Nuno Diniz e Linda Comendinha;
suplentes - Florbela Santos, Patrícia
Subtil e Rosário Cipriano.
Participar nos órgãos de gestão e
administração do agrupamento nos
quais a associação de pais está
representada (Conselho
Pedagógico e Conselho Geral), bem
como na Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens e, ainda, no
Conselho Municipal de Educação,
integra o plano de actividades para
o ano 2011/2012. Por outro lado, a
Associação de Pais e Encarregados
de Educação pretende colaborar
com a direcção do agrupamento
escolar no desenvolvimento de
actividades, no apoio às instalações,
bem como no apoio social e
comunidade educativa. � S. M.
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PUBLICIDADE

� OFTALMOLOGIA
Diariamente

� PSICOLOGIA
Dra. Célia Augusto
Dra. Ana Rita Cabanas

� ORTÓPTICA
Dra. Cláudia Marques

� OTORRINO
Dr. Silva Franco

� CLÍNICA GERAL
Dr. Diniz Pereira

� ACUPUNCTURA
Terapeuta Sérgio Caroço

� CARDIOLOGIA
Dr. João Azevedo

� NUTRICIONISTA
Dra. Neusa Félix FA
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� ENTUSIASMO: os alunos estão apostados em fazer uma boa participação


