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Universidade de Coimbra 
colabora com a Escola 
Bernardino Machado
111   A professora da 

Universidade de Coimbra 
(UC) Susana Costa, docen-
te no Centro de Estudos 
Sociais, lecionou, recente-
mente, uma aula para alu-
nos das turmas do 12.º ano 
de psicologia B e de inglês 
da Escola Secundária Ber-
nardino Machado. A ma-
téria lecionada abordou o 
tema “O ADN na encruzi-
lhada entre velhas e novas 
racionalidades - O caso das 
Unidades de Polícia Técni-
ca de PSP. A professora do 
ensino superior partilhou 
como a ciência forense e a 
tecnologia são construídas 
e incorporadas no trabalho 
da investigação policial. 

A colaboração da UC com 
a Escola Secundária Bernar-
dino Machado repetiu-se, 
com a participação do seu 
Centro de Estudos Sociais 
(CES), no projeto Cidada-
nia e Desenvolvimento, da 
turma 11.º C, no âmbito do 
Programa CES vai à Escola. 
Os investigadores Cláudia 
Luena Marinho e Rui Ca-
ria dinamizaram uma ses-
são, tendo como objetivo 
proporcionar aos jovens 
ferramentas críticas para 
melhor compreender o fe-
nómeno da delinquência 
juvenil. 

Por sua vez, a sessão “O 
confi namento na era pan-
démica da Covid: conse-

quências no f ísico e na 
mente dos jovens”, ao abri-
go do Projeto de Cidadania 
e Desenvolvimento, da tur-
ma do 12.ºG/G1, da escola 
secundária, realizou-se no 
Auditório Municipal. A ati-
vidade foi dinamizada por 
Alexandre Mendes, médico 
especialista em psiquiatra 
e saúde mental no Centro 
Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, e pelos médi-
cos internos de formação 
específica Carolina Caba-
ços e Mário Carneiro.

EDP promove 
intercâmbio escolar

Entretanto, as equipas 
“Bernardinos” e “Macha-
dos”, constituídas por alu-
nos das turmas 11.ºG do 
curso profi ssional de ma-
nutenção industrial - va-
riante de eletromecânica, e 
12.ºH do curso profi ssional 
de técnico de desporto, da 
Escola Secundária Ber-
nardino Machado, estão 
a participar no programa 
Partilha com Energia, pro-
movido pela EDP.

Os alunos participam, nos 
dias 19, 20 e 21 de maio, 
em ações de intercâmbio 
com a Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural 
do Rodo, do Peso da Régua. 
O objetivo é o de realçar as 
potencialidades da região 
da Figueira da Foz.


