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CES promove cultura
científica nas escolas
PARCERIA “O CES vai à Escola” é uma aposta do Centro
de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra –
Laboratório Associado, em
parceria com o Ciência Viva,
que irá decorrer ao longo do
ano lectivo 2015/2016 e consiste na difusão da cultura
científica.
A actividade, que reúne investigadores de diversas áreas
de trabalho e decorre entre
Novembro e Junho de cada
ano lectivo, é vocacionada
para alunos de vários ciclos de
ensino (2º e 3º ciclos do ensino
básico e ensino secundário).
Com esta iniciativa pretende-se contribuir para a divulgação do conhecimento produzido em diferentes áreas das

Ciências Sociais e das Humanidades, através da partilha do
trabalho de investigação desenvolvido na própria instituição e da promoção do debate
em seu torno.
Nesse sentido, o CES convida as escolas a participar no
projecto “O CES vai à Escola”,
atestando a importância deste
trabalho na divulgação da
ciência. Recorde-se que no
ano lectivo de 2014/2015, esta
actividade registou um total de
98 sessões e 5129 alunos assistentes.
As escolas interessadas
podem aceder às sessões disponíveis e efectuar o seu agendamento através do endereço
www.ces.uc.pt/extensao/cesvaiaescola.|

Idealmed cria
Prémio de Mérito Escolar

Dina Monteiro, à esquerda, é a directora pedagógica do Study Time

Study Time reforça aposta
na motivação para estudar
Ensino A aposta em metodologias para «motivar para gostar de estudar»
é o grande desafio da Study Time que está em Coimbra há já sete anos

José Alexandre Cunha com alguns dos jovens candidatos

MÉRITO A Idealmed reuniu
alguns dos filhos dos seus colaboradores para anunciar a
atribuição de um Prémio de
Mérito Escolar no ano lectivo
de 2015/2016. Consciente da
necessidade de «reconhecer o
empenho e a dedicação dos jovens em idade escolar, a Idealmed atribuirá no final do ano
lectivo um prémio monetário
aos melhores alunos de três
grupos de anos de escolaridade» explicou José Alexandre
Cunha, presidente executivo

do Conselho de Administração
da Idealmed.
Além deste prémio, a Idealmed decidiu ainda comparticipar a aquisição dos livros
escolares para os filhos dos colaboradores. «Sendo a educação essencial para o desenvolvimento e sucesso futuro
dos nossos filhos, e conscientes
do elevado custo dos livros escolares, esta medida constitui
um incentivo ao sucesso escolar dos jovens», referiu ainda
José Alexandre Cunha. |

A Study Time, academia do conhecimento, que funciona na
Rua General Humberto Delgado, n.º 319, em Coimbra,
aposta numa metodologia de
ensino inovadora que procura
exercitar a mente. O aluno
sente-se integrado num sistema de aprendizagem que
visa o alto rendimento escolar,
com o objectivo de contribuir
para a sua formação integral,
ajudando-o a criar métodos de
estudo e autoconfiança.
Nesse sentido, a Study Time
presta um conjunto de serviços educativos nas mais diversas áreas e graus de ensino, nomeadamente apoio escolar e
explicações, actividades lúdicas, formação profissional e

psicopedagogia. A educação
não formal faz parte também
das propostas da academia,
através de workshops e ateliers
para crianças, jovens e adultos,
cursos de informática, línguas
e outros serviços tais como o
aluguer de salas, explicações e
apoio ao domicílio, festas de
aniversário, traduções.
Dina Monteiro, directora pedagógica da Study Time, explica que «lidar com crianças,
jovens e adultos exige muita
sensibilidade» e na Study Time,
praticam-se os mais avançados métodos pedagógicos utilizados a nível europeu, através
do recurso a plataformas interactivas, que incentivam cada
vez mais os alunos. «As escolas

europeias das quais somos
parceiros muito têm contribuído para a nossa oferta educativa, explica Dina Monteiro.
Por outro lado, a academia
aposta na organização das salas de estudo em micro turmas
e por ciclos, permitindo uma
abordagem dos conteúdos
com interesses comuns. Em
actividade desde há sete anos,
os bons resultados reforçam a
«nossa grande responsabilidade a que se associa o rigor e
profissionalismo da equipa pedagógica». Com uma bolsa de
47 professores de todos os níveis, a equipa pedagógica
abraça este ano novos desafios.
«Vamos apostar no 1.º ciclo,
com a aplicação de novas me-

todologias de ensino e um
plano de actividades extracurriculares inovadoras, diferenciadas e úteis, promovendo a
aprendizagem a partir do brincar. Pretende-se motivar para
o estudo, aprendendo a estudar, mas também motivar para
a vida. As oficinas, “COOkTime”; SHOWTime ; DANCETime são apenas algumas
ideias.
Mas a grande novidade é a
abertura da Sala de Estudo para
o ensino Secundário a funcionar, em regime diurno e nocturno, das 21h00 às 23h30,
onde o estudo se concilia com
o convívio, o diálogo num espaço aberto, interactivo e dinâmico.|

