Vencedores do Concurso “A expedição que falta”

«O concurso “A expedição que falta” é uma iniciativa desenvolvida pela Rede
das Escolas Associadas da UNESCO e pela Estrutura de Missão para as Comemorações
do V Centenário da Circum-Navegação − comandada pelo navegador português Fernão
de Magalhães (2019-2022)−, com objetivo de promover a imaginação e a criatividade
dos alunos desta rede.
O concurso, que contou com o apoio institucional da Marinha Portuguesa, da
Direção-Geral da Educação e do Comité Português para a COI/UNESCO, divide-se em
três (3) categorias: Intervenção artística | 1.º ciclo do Ensino Básico; Escrita criativa |
2.º e 3.ºs ciclos do Ensino Básico; Audiovisual | Ensino Secundário.
Os alunos foram desafiados a inspirarem-se na expedição planeada e liderada
por Fernão de Magalhães e concluída por Juan Sebastián Elcano, e a conceberem a
“expedição que falta”, estimulando a produção de criações livres, a imaginação e o
fantástico.
No total apresentaram-se a concurso 24 escolas com 67 trabalhos na categoria
Intervenção artística (1.º ciclo do Ensino Básico), 10 escolas com 26 trabalhos na
categoria Escrita criativa (2.º e 3.ºs ciclos do Ensino Básico) e 1 Escola e 1 trabalho na
categoria Audiovisual (Ensino Secundário).
De realçar a imaginação, o empenho e a dedicação dos alunos bem como o apoio
e orientação de professores, educadores e encarregados de educação na execução dos
diferentes trabalhos apresentados a concurso. A qualidade e diversidade das
expressões criativas apresentadas revelam uma imaginação que rende e o compromisso
com o objetivo do concurso − promover as artes e a criatividade, incentivando uma
maior consciencialização para a diversidade das expressões artísticas como caminho
para uma educação inclusiva e equitativa.
Regista-se ainda a disponibilidade dos professores e alunos, bem como toda a
comunidade escolar, em propiciar ações que valorizam o conhecimento, no caso
presente o aprofundamento do legado associado ao navegador português Fernão de
Magalhães e à primeira viagem de circum-navegação, materializando-o em formas de
expressão criativa que nos convocam à imaginação.»

O júri determinou os seguintes vencedores por cada uma das categorias:
Intervenção Artística (Ex aequo) – Alice Dias Grunho, de 9 anos (Jardim Escola João de
Deus – Torres Novas) e Margarida Santos Borrego, de 9 anos (2.º Jardim Escola João de
Deus – Tomar).
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Alice Dias Grunho, de 9 anos
(Jardim Escola João de Deus – Torres Novas)

Margarida Santos Borrego, de 9 anos
(2.º Jardim Escola João de Deus – Tomar)
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Escrita Criativa
Inês Abreu de Mendonça, de 12 anos (CLIP|Oporto International School – Porto)

Por Esse Mar
A Marte, a Vénus, a Júpiter,
Para que outro sítio viajar?
Oh, o que descobriríamos,
Se explorássemos todo o mar!
Ó Fernão Magalhães,
Da tua ajuda iremos precisar!
As pessoas pensam noutros mundos,
Mas o nosso ainda não acabamos de explorar!
Destroços de dinossauros,
Evidência de um mundo passado,
Tudo podemos esperar!
O que nós dávamos para tu estares aqui,
Tu e os teus sonhos por alcançar.
Alguns de nós
Estão sempre a pensar:
Será que conhecemos de verdade
Este mistério que é o mar?
Após alguma pesquisa,
Eis o que vão encontrar:
Apenas conhecemos
5% do mar!
Mas que ultraje, mas que ultraje,
O que é que se anda a passar?!
Tirem a cabeça da Lua
E os 95% vamos explorar!
Quando penso naquilo
Que conhecemos do mar,
Penso numa lanterna
Que se está quase a apagar.
Baterias novas
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Na lanterna vamos colocar,
Ver se brilhamos intensamente
E aprendemos mais sobre o mar!
NASA, SpaceX, Elon Musk!
Ponham a cabeça no lugar!
O nosso mundo temos que conhecer,
Antes de outros explorar!
Obrigado, Fernão Magalhães!
A volta ao mundo tu nos fizeste alcançar!
De todos precisamos,
Para descobrirmos o fundo do mar.

Audiovisual

João Pimenta Matos, de 15 anos
(Agrupamento de Escolas N.º 1 – Gondomar)
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