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André Filipe Pereira

A Escola Secundária de Emídio
Navarro (ESEN) recebeu a
apresentação das ideias ven-
cedoras do projecto “Nós Pro-
pomos! Cidadania e Inovação
na Educação Geográfica”, uma
iniciativa promovida pelo Ins-
tituto de Geografia e Ordena-
mento do Território da Univer-
sidade de Lisboa que este ano
teve a sua 4.ª edição.

A turma do 11.ºD da escola
viseense venceu o prémio para
melhor turma a nível nacional,
num processo que culminará
com uma viagem a Bruxelas
(Bélgica) no próximo mês de
Dezembro. Recorde-se que, no
ano lectivo 2013/2014, a ESEN
já havia vencido o prémio para
melhor logótipo do projecto.

As cinco ideias vencedoras
englobam projectos que visam
a sustentabilidade das rotun-
das da cidade, a criação de
uma escola de artes low cost,
os fontanários de Rio de Loba,
as acessibilidades em Dornelas
(Santos Evos) e a Playground. 

A iniciativa mobilizou três
turmas (D, E e F do 11.º ano) e
cerca de 90 pessoas, entre pro-
fessores e alunos da disciplina
de Geografia A, num total de
14 projectos apresentados e
uma experiência “bastante po-
sitiva”, como adianta o director
da escola, José Rosa. “Foi um
esforço de todos que não se li-
mitou a um simples trabalho
de gabinete. Os alunos foram
ao terreno, falaram com enti-
dades e populares e explica-
ram os seus objectivos”, acres-
centa. 

Guilherme Almeida, verea-

dor do Desporto e Juventude
da Câmara Municipal de Viseu,
marcou presença na apresen-
tação das ideias vencedoras e
realçou o “empenho e traba-
lho” dos alunos, conscienciali-
zando-os sobre uma “nova
fase do poder local com pes-
soas mais despertas e interes-
sadas em ouvir opiniões”. 

O vereador realçou ainda a
“preocupação com a susten-
tabilidade” evidente em grande
parte das propostas apresen-
tadas pelos alunos e apelou
ainda às “sugestões e feedback
dos munícipes” no sentido de
“aumentar a democracia par-
ticipativa”.

A professora Isabel Loureiro
esteve envolvida no desenrolar
do processo e admitiu o “pra-

zer enorme” que teve em tra-
balhar num projecto que per-
mitiu “uma forma diferente de
aprender geografia e desenvol-
ver competências”. 

A responsável vincou tam-
bém a ideia de que “a escola
tem de se orgulhar também

das outras propostas apresen-
tadas” porque “todas têm as
suas potencialidades”. 

Entre os alunos, o entu-
siasmo era evidente com”sen-
sação de dever cumprido” e
“enormes expectativas” para a
viagem a Bruxelas.|

Ideias vencedoras do “Nós
Propomos” apresentadas 
Emídio Navarro Alunos do 11.ºD ganharam prémio de melhor turma a nível
nacional no âmbito do projecto “Nós Propomos” e apresentaram as suas ideias

José Rosa abriu a sessão de apresentação à comunidade escolar e familiares dos alunos
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