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A Física no dia-a-dia na EB 2,3 Rainha Santa Isabel, Leiria

Escola da Carreira abre portas a exposição inédita
Graça Menitra
graca.menitra@jornaldeleiria.pt
z Produzida pelo Pavilhão do Conhecimento e baseada na obra A Física no dia-a-dia, de Rómulo de Carvalho, a exposição itinerante com o
mesmo nome está patente na Escola
Básica 2,3 Rainha Santa Isabel de
Carreira, Leiria, até dia 17. Este estabelecimento de ensino foi o primeiro
a nível nacional e único da Região
Centro a ser contemplado com esta
iniciativa do Ministério da Educação
e Ciência e do programa O Mundo na
Escola, que contou com o apoio local
de várias entidades, entre elas o JORNAL DE LEIRIA. Segundo o Ministério, está prevista a itinerância desta
mostra em 28 escolas de Portugal
Continental, até Maio de 2013. Depois
de 15 dias nesta escola, segue para a
Escola Secundária Maria Lamas, Torres Novas.
Aberta a toda a comunidade, a
mostra pode ser visitada nos dias
úteis das 9 às 17 horas e, aos fins de se-

mana, das 14 às 19 horas. Sede de
Agrupamento, esta escola engloba
todas as outras do 1º Ciclo e Jardinsde-Infância de oito freguesias, num
universo de 1800 alunos e 250
agentes da educação. Embora desconhecendo todos os critérios que
levaram à selecção desta escola
para acolher a iniciativa, a directora
Adélia Lopes está convicta que tal
se ficou a dever sobretudo à receptividade, motivação do corpo
docente e não docente, espaço físico, diversificação dos projectos
desenvolvidos e também por se
tratar de uma escola de periferia, à
partida com menor oferta científica.
A inauguração oficial da exposição decorreu na passada segundafeira, com a presença da Secretária
de Estado da Ciência, Leonor Parreira (em substituição do ministro
Nuno Crato), da Presidente da
Agência Nacional para a Cultura
Científica - Ciência Viva, Maria Rosália Vargas, assim como da direc-
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tora do programa, Ana Maria Eiró
e da equipa de O Mundo na Escola.
Esta mostra tem orientação científica de dois físicos, Pedro Brogueira e Filipe Mendes, professores
do Instituto Superior Técnico.

Marcante pela simplicidade
A exposição, marcante pela sua
simplicidade, está organizada por
divisões de uma casa (quarto, sala,
escritório, cozinha e jardim). Utilizando objectos do quotidiano, explicam-se vários princípios básicos
da Física Clássica, mostrando uma
nova visão do mundo que nos rodeia. As actividades utilizam materiais simples, tais como clipes e
pregos, espelhos e relógios, chaleiras e balanças de cozinha, etc.
Através de 32 experiências, alunos, professores, restante comunidade escolar e público em geral
são, assim, desafiados a descobrir
como a Física faz parte do nosso
dia-a-dia.
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