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O que é a Polio  

A poliomielite, ou pólio, é uma doença altamente infeciosa e afeta principalmente 

crianças menores de cinco anos de idade. O vírus da pólio, geralmente contraído pela 

ingestão de água contaminada, ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. 

Embora não haja cura, a pólio pode ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo 

Rotary e os seus parceiros para imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças no mundo 

inteiro nos últimos anos. Anualmente, a 24 de outubro, comemora-se o Dia Mundial de 

Combate à Polio com um evento mundial promovido pelo Rotary Internacional 

intitulado End Polio Now. 

 

Apresentação da Equipa SB Design Multimédia 

Esta equipa, nascida em 2008, formada por alunos do Curso Profissional Técnico de 

Multimédia, pelas mãos dos professores Fernando Ferreira, Isabel Costa e José Rosa, 

do Agrupamento de Escolas Soares Basto, é uma experiência real de inovação 

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, pois representa a ação, no seio da 

Escola, de uma equipa que presta serviços de design e multimédia não só à Escola mas 

também à comunidade envolvente. Atualmente esta equipa é coordenada pelo 

professor e elemento do Rotary Club Arouca Fernando Ferreira. 

 

Resumo do projeto 

Os alunos da equipa SB Design Multimédia abraçaram esta causa mundial End Polio 

Now, promovendo ações de sensibilização da comunidade, com a criação de alguns 

cartazes e vídeos alusivos à pólio. Nesta atividade, constante do Plano de Atividades 

do Agrupamento, e após a sensibilização por parte do professor para esta doença, 

passou-se à apresentação de um projeto, no âmbito da disciplina de Laboratório 

Multimédia, tendo sido muito bem acolhido pelos alunos. Estes começaram por definir 

grupos de trabalho, escolheram a forma de implementação (design de cartazes e/ou 

realização de vídeos) e passaram ao desenvolvimento, sempre com elevado empenho 

e criatividade.  

 



Importância desta iniciativa 

Esta iniciativa é importante a vários níveis: a nível pedagógico, é dada um grande 

relevo à metodologia de trabalho por projeto, dando assim um cariz mais prático às 

disciplinas, algo muito importante dado que se trata de uma turma de um curso 

profissional. Além disso, futuramente, no mercado de trabalho, os alunos irão integrar 

equipas de desenvolvimento de produtos e têm assim a oportunidade de praticar os 

conceitos teóricos com projetos reais e úteis à sociedade, enriquecendo assim os seus 

portefólios e a sua formação como pessoas mais humanas e solidárias.  

A nível mais amplo, e relativamente à iniciativa End Polio Now, esta é extremamente 

útil pois permitiu demonstrar que os jovens, neste caso alunos de um curso profissional 

de multimédia, têm a motivação e força para se empenharem num projeto solidário, 

o que foi já aliás reconhecido, pois este projeto consta na listagem de iniciativas a 

nível mundial, acessível no site internacional www.endpolio.org, relativo ao concelho 

de Oliveira de Azeméis.  

Refira-se ainda que estes jovens já no ano passado prestaram um serviço de excelência 

à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, da cidade de Oliveira Azeméis, com diversos 

trabalhos de registo fotográfico e vídeo dos vários eventos decorridos nesta Biblioteca 

e posterior edição e publicação, no inovador projeto desta instituição, os Guardiões da 

Biblioteca. 

 

Objetivo principal 

O objetivo principal foi a sensibilização da comunidade para esta causa, que no fundo 

a todos nós diz respeito, pois com a globalização, esta doença, apesar de, fruto da 

ação do Rotary em todo o mundo, existir atualmente apenas em dois países, todos 

estamos sujeitos e por isso é obrigação de todos fazermos algo para a erradicar de vez. 

Consideramos que este objetivo está a ser cumprido pois vários parceiros, fruto do 

trabalho dos alunos, já abraçaram o projeto, como por exemplo o músico oliveirense 

João Santos (La Mouche Violin Performance), AVCOA (Centro de Formação de 

Associação de Escolas de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis), Rotary Club 

de Oliveira de Azeméis, Biblioteca Escolar Madalena Sotto, entre outros.  

Também de realçar a parceria com o Interact Club Arouca Escariz (Rotary Club Arouca), 

os quais contaram com o design de um cartaz e caixa de ofertas, projetada pelos alunos 

da Soares Basto, para a sua campanha de recolha de fundos. 

 

https://www.endpolio.org/


Balanço final 

“O presente projeto foi neste ano letivo o primeiro trabalho a nível da solidariedade, 

uma das nossas apostas, pelas quais fomos reconhecidos pela Rede de Escolas 

Solidárias, promovida pela Fundação EDP, rede essa da qual fazemos parte já há alguns 

anos", refere o professor Fernando Ferreira, que coordena neste Agrupamento esta 

Rede. 

 

O orientador: Professor Fernando Ferreira | Grupo de informática | AE Soares Basto, Oliveira 

Azeméis, novembro 2020 | fernandoferreira@soaresbasto.pt 

 

 


