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No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida, o projecto Eco-escolas e a Área disciplinar de Biologia e
Geologia participaram no concurso “O elo mais forte contra a SIDA”, que decorreu no dia 26 de Novembro, na Escola
3º/Secundária de Soure, e que teve como objectivos melhorar o nível de conhecimentos sobre a VIH/SIDA, alertar para o que
podem ser comportamentos de risco relativamente à transmissão do VIH e contribuir para, no que respeita ao VIH/SIDA,
sermos um “elo” cada vez mais forte.

Procurou-se igualmente contribuir para um desenvolvimento mais sustentável, utilizando como meio de transporte o comboio
e uma desgastante, mas alegre e saudável caminhada entre a estação e a escola de Soure.
Neste evento, participaram alunos do 11º ano turma S1, do Curso Tecnológico de Acção Social. Embora não seja o mais
importante, e após renhida competição, dos três finalistas, dois eram alunos do 11º S1, da Escola Secundária com 3ºCEB de
Pombal, e um do 9º ano, da Escola de Soure. De salientar que o grau de conhecimentos de grande parte dos alunos sobre
esta temática foi muito satisfatório, uma vez que houve uma elevada percentagem de respostas certas, mesmo entre aqueles
que foram eliminados mais cedo. Ao longo de todo o concurso, esteve presente uma enfermeira do Centro de Saúde de
Soure com formação nesta área que, depois de dadas as respostas pelos alunos, foi desenvolvendo os assuntos referidos em
algumas das questões.
Importa referir a amabilidade e cordialidade com que fomos recebidos pela Drª Maria João Machado, coordenadora do
Espaço J, clube responsável pela dinamização do concurso. Nos intervalos, fomos brindados com excelentes actuações das
diversas oficinas do Clube Art’e Vícios, clube que é dinamizado por alguns professores e se destina a todos os membros da
comunidade escolar de Soure. Assim, e tendo como traço de união os músicos António Variações e Freddie Mercury, também
eles vítimas da doença que se pretende ajudar a prevenir com estas iniciativas, a oficina de expressão dramática encenou
dois sketches sobre a vida e obra destes músicos. Na oficina de expressão plástica, fizeram-se os cenários e adereços, a
oficina de música apresentou duas músicas dos mesmos cantores e a oficina de dança coreografou e dançou uma música
dos Queen.
Em resumo, tivemos uma tarde divertida, lúdica e sensibilizadora para a temática do VIH/SIDA, procurando, deste modo,
desenvolver comportamentos e atitudes responsáveis na vida social e afectiva. Os nossos agradecimentos pelo amável
convite e as “pequenas” já pensam numa próxima oportunidade.
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