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EVENTO ESCOLA ABERTA 
 

 
No âmbito do Projeto PAFSE (Partnerships for Science Education), numa parceria 

estratégica entre o Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos e a Escola Nacional de 

Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, realizou-se no passado dia 26 de 

janeiro, pelas 15h, no Auditório da Escola Secundária Luís Freitas Branco, em Paço de 

Arcos, um evento intitulado Escola Aberta. 

 
Este evento constituiu-se como o culminar das atividades das turmas envolvidas neste 

processo de operacionalização de cenários integrados de aprendizagem ao longo do 

presente ano letivo e envolveu um conjunto alargado de parceiros locais. 

 
A aprendizagem realizada esteve alicerçada numa metodologia baseada em projetos 

de educação para a saúde, com a realização de atividades de natureza colaborativa na 

área STEM, com foco em pandemias, alterações climáticas e promoção da saúde 

individual e comunitária. 

 
As áreas de ação focaram-se num contexto relacionado com fatores da comunidade 

envolvente tais como a acessibilidade aos espaços, as opções de transporte, a 
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segurança e o conhecimento das áreas envolventes e a perceção sobre doenças 

infeciosas. Para além disso, foram trabalhados aspetos mais específicos do contexto 

da escola e com fatores específicos relacionados com hábitos de vida saudáveis, como 

por exemplo, o espaço escolar, a reciclagem, os hábitos alimentares dos alunos, alunos 

em situação de pobreza, o desperdiço alimentar na cantina, o desperdício de água. 

 
Os alunos trabalharam de acordo com uma metodologia científica, colocando questões 

pertinentes relacionadas com as temáticas enunciadas e procuraram respostas através 

da realização de debates, de discussões e da aplicação de questionários a diferentes 

agentes. A informação foi sintetizada através de gráficos, infográficos e pósteres, 

tendo os alunos envolvidos comunicado os respetivos resultados e proposto sugestões 

de resposta/melhorias às questões iniciais.  

Os parceiros envolvidos no projeto comprometeram-se a continuar a estreitar a 

colaboração com a escola e disponibilizaram-se para discutir as ações propostas no 

sentido da sua análise e resolução. 

 
A Direção-Geral da Educação (DGE), no final das apresentações, congratulou todos os 

participantes neste projeto pelo seu contributo na concretização e no sucesso do 

mesmo, num processo de transformação da escola e da sociedade, potenciador de 

cidadãos mais proativos, envolvidos com a comunidade na qual se inserem e despertos 

para os desafios que se nos colocam na sociedade atual e num contexto de futuro 

incerto. 

 
Para finalizar, a DGE fez um reconhecimento especial aos professores envolvidos pela 

aceitação do desafio de promoverem um ensino mais articulado e significativo e, ainda, 

aos alunos para que continuem a fazer ouvir a sua voz e os seus sentires em relação ao 

mundo que os rodeia e em prol de uma mudança mais global. 

 
Programa do Evento Escola Aberta 

 
 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/programa_evento_pafse_ae_paco_de_arcos.pdf

