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Alunos de Pedrógão uma semana no
Pavilhão do Conhecimento dão início a
"Erasmus dos pequeninos"
Lisboa 08 jan (Lusa) -- Quase quatro dezenas de alunos de Pedrógão Grande iniciaram hoje uma semana de aulas na
Escola Ciência Viva do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no mesmo dia em que foi anunciada a criação no país
de mais sete Escolas Ciência Viva.

O conceito de escolas/museu "não está muito
disseminado na Europa, devermos ser pioneiros

nesta matéria", disse à Lusa Rosalia Vargas, a presidente
do Pavilhão do Conhecimento e da Ciência Viva, Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, que tem
como objetivo promover a cultura científica.

A escola Ciência Viva dentro do Pavilhão do Conhecimento
existe há sete anos e recebe anualmente alunos do
primeiro ciclo de escolas de Lisboa, sendo esta a primeira
vez que a experiência se estende a jovens de outros
locais.

No próximo ano letivo, segundo Rosalia Vargas, os
Centros Ciência Viva de Bragança, Aveiro, Proença-a-
Nova, Coimbra, Alviela/Alcanena, Estremoz e Lagos vão
também ter Escolas Ciência Viva.

"Há sete anos que fazemos trabalho com crianças do
primeiro ciclo no Pavilhão do Conhecimento. É um tempo
que já nos dá experiência para alargar o projeto a outros
centros de Ciência Viva", disse a responsável à Lusa,
explicando que a partir do próximo ano se pretende trazer
ao Pavilhão do Conhecimento alunos de escolas de fora
de Lisboa mas também levar estudantes de Lisboa e
outros grandes centros para durante uma semana
conhecerem escolas/museu de outros locais do país.

O objetivo será sempre visitar exposições, fazer
experiências laboratoriais e conhecer novas realidades.

Para já a primeira experiência envolve alunos entre os oito
e os dez anos de Pedrógão Grande, que durante a
semana, com professores e auxiliares, têm contacto com a
ciência, conhecem cientistas e ainda têm visitas ao
Oceanário, e ao Palácio de S. Bento, para um encontro
com o primeiro-ministro, além de outras experiências como
andar de teleférico ou "viajar no espaço".

Rosalia Vargas salientou a importância do contacto das
crianças com a Ciência e a adesão de professores e de
pais, que aceitam ter os filhos fora do circuito normal de
aulas durante uma semana, numa cidade diferente.

Para o primeiro dia Rosalia Vargas destacou o "fascínio"
das crianças pelo Pavilhão do Conhecimento e disse que
ao longo da semana vão fazer experiências, e ter
atividades várias ligadas à ciência e "ações divertidas e
que despertam a curiosidade". Porque, defendeu, "todas
as crianças deveriam aprender não só nas salas de aulas
mas nos museus, nos teatros e no cinema, nos parques e
nos jardins".

De acordo com a responsável os próximos sete centros
Ciência Viva estão já a preparar-se para receber a
escola/museu a partir de setembro, no próximo ano letivo,
onde os alunos não terão aulas tradicionais mas "mais
expositivas".

A calendarização do intercâmbio de escolas nos vários
centros, o "Erasmus dos pequeninos", como lhe chamou
Rosalia Vargas, está já também a ser preparada, disse.
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Em Portugal existem atualmente 20 Centros Ciência Viva.

As escolas-museu nasceram há duas décadas nos
Estados Unidos para aprofundar a missão educativa dos
museus e dos centros de ciência, através de parcerias com
escolas.

"A atividade destas novas escolas possibilitará que um
número mais alargado de crianças e professores tenha
acesso ao enorme recurso educativo que representa uma
escola-museu, com uma aprendizagem imersiva e que
seguramente fará a diferença na forma como as gerações
mais novas irão encarar e viver o conhecimento e a sua
relação com a ciência", diz o Pavilhão do Conhecimento
num comunicado.
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