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Carlos Portela, 53 anos, num laboratório da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho
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distinção Há 27 anos a le-
cionar na mesma escola,
Carlos Portela, 53 anos, do-

cente de Física e Química na
Escola Secundária Dr. Joa-

quim de Carvalho, na Fi-
gueira da Foz, foi eleito o

Professor do Ano 2019. De-
fende que a função do do-
cente é ajudar os alunos a

pensar.
"Sim, o facto de ter estabi-

lidade de conhecer toda a es-

cola é muito positivo", disse

o professor ao JN. A escolha,
anunciada pela Edulog, da

Fundação Belmiro de Aze-
vedo, em conjunto com a
Casa das Ciências, distingue
anualmente um professor a

quem reconhece o mérito
como docente do ensino Bá-
sico ou Secundário e da sua

disponibilidade de partilhar
a sua experiência com os co-

legas.
"Fiquei surpreendido com

a distinção, mas penso que,
com toda a justiça, o prémio
é extensível aos meus cole-

gas e à escola e que propor-
ciona todas as condições, fí-
sicas e psicológicas, para que
os professores possam traba-
lhar com gosto e sucesso",
referiu.

Carlos Portela leciona, ela-
bora manuais escolares, faz

formação de professores e

participa em diversas publi-
cações da área das ciências,
mas o que gosta mesmo de

fazer é dar aulas. "Os alunos
são curiosos por natureza,
gostam de fazer perguntas,
de questionar tudo e nós os

professores, temos que ser

capazes de os ajudar a pensar
e a encontrar soluções", de-

fende.

NAS AULAS EXPERIMENTAIS
Este ano letivo, apenas com
alunos do 10. ° ano de esco-

laridade, aposta nas aulas

experimentais e na ligação
da Física e Química a áreas

como as artes, a astronomia
e as novas tecnologias. O re-
sultado das experiências e

das discussões são depois
partilhados com a comuni-
dade escolar que conta com

cerca de mil estudantes.
Carlos Portela, docente há

31 anos, é solidário com "a
luta dos professores". "O
congelamento das progres-
sões na carreira é uma situa-

ção muito injusta e os pro-
testos dos professores têm
toda a razão de ser."

A Casa das Ciências é um
portal de base colaborativa

que recolhe, valida e divulga
recursos digitais para apoiar
os professores no ensino de

matemática e ciências, di-

vulgando, gratuitamente,
plataformas e materiais de

trabalho. É o segundo ano

que atribuiu o prémio a do-
centes na área das ciências.
No ano passado, venceu o

Hélder Pereira, de Loulé, de

Geologia.
Além do Professor do Ano,

foram atribuídas distinções a
Maria Amélia Martins-Lou-
ção, da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa,
com "As duas faces do nitro-
génio"; e a Maria de Fátima
Cotim Fonseca, da Secundá-
ria de Odivelas com "Grão de

pólen de Hibiscus". •

Só portugueses
Esta distinção é apenas
destinada a docentes e es-

tabelecimentos de ensino

portugueses, após propos-
tas e candidaturas feitas

por escolas nacionais com

projetos nacionais,

Prémios de mérito
Os prémios de mérito fo-
ram entregues ao Agrupa-
mento de Escolas da Lixa

(Felgueiras) e ao Agrupa-
mento de Escolas de Tran-
coso com o projeto labora-
torial "Al 2.2 Velocidade de

propagação do Som"; à Es-
cola Secundária de Peniche
com "Formigas visitam
uma inflorescência de ar-
méria" e à Escola Superior
de Educação e Comunica-

ção da Universidade do Al-

garve com "As cores da

couve-roxa".


