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II Prémio Jorge Paiva amanha na Pampilhosa da Serra
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No âmbito da realização dos VI Encontros de Cidadania e Responsabilidade Sócio Ambiental com
sessões já realizadas em Arganil e Oliveira do Hospital, vai ter lugar na Pampilhosa da Serra, amanha, a
última sessão deste evento.Com o apoio da autarquia local, os professores e demais agentes educativos,
de manhã terão oportunidade de fazerem uma visita guiada pelo percurso pedestre “Caminho de Xisto de
Pampilhosa da Serra”, seguindo-se, no auditório Monsenhor Nunes Pereira, o Encontro propriamente dito
com dois temas a desenvolver, nomeadamente, “A vida humana ou a arte de tudo imaginar, proferida
pela Professora Doutora Maria Jorge Ferro e “A biodiversidade, a alimentação e a saúde”, pelo
Professor Doutor Jorge Paiva, ambos da Universidade de Coimbra. Ainda integrado nesta sessão, irá
decorrer a entrega do II Prémio Jorge Paiva, com a presença dos alunos e coordenadores dos projectos
vencedores deste concurso. Segundo a directora do Centro de Formação de Associação de Escolas
Coimbra Interior, ambas as iniciativas, à semelhança dos anos transactos, são uma organização do
Centro de Formação de Associação de Escolas Coimbra Interior e dos Agrupamentos de Escolas
associados, pertencentes aos municípios de Arganil, Góis, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e
Tábua, contando com o apoio das respectivas Câmaras Municipais. De acordo com Assumpta Coimbra
estes Encontros “têm sido relevantes ao nível da formação contínua dos professores, consistindo num
espaço ímpar de apresentação de conhecimentos diversificados e, especialmente, como ocasião singular
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de ligação
com o meio sociocultural”. A iniciativa ainda segundo a dirigente, conta sempre “com a
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presença e entusiasmo de professores oriundos não apenas das escolas associadas ao CFAE Coimbra
Interior, mas vindos de escolas de outros distritos, particularmente, Coimbra e Viseu”. No que concerne
ao II Prémio Jorge Paiva, a directora do CFAE Coimbra Interior, frisou a sua “importância científica e
pedagógica”, bem como, “a justiça da atribuição deste prémio ao Professor Doutor Jorge Paiva”,
acrescentando que a atribuição do referido prémio pretende homenagear Jorge Paiva, reforçando o
“quanto tem feito de grandioso a nível educacional, colaborando com escolas, alunos e professores”.
Assim sendo, sublinhou ainda, pretende-se “estimular o interesse dos alunos pelas ciências e por
actuações ambientais responsáveis, mediante a concretização de trabalhos e/ou actividades inovadoras
que evidenciem a imprescindibilidade da simbiose Homem-Natureza-Ciência, com vista à conservação
das espécies e do planeta Terra”.
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