O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vence o desafio PARTILHA COM ENERGIA

A História não se apaga, é um facto!
Rezam os anais que os Templários se tornaram numa das organizações mais poderosas do mundo medieval.
A ligação entre TOMAR e esta Ordem é incontornável, sendo o seu espírito uma espécie de cordão umbilical, que,
tendencialmente, se perpetua, ao longo das gerações.
A História pode ser reeditada em novos formatos, soerguendo o prestígio, em tempos granjeado, ao mesmo
tempo que clama a construção de sociedades pró-ativas, autossustentadas e felizes!
De que se fala, questionar-se-ão os ilustres leitores!
A explicação é simples!
Volvidos mais de dez séculos, sobre o “império” dos Templários, um grupo de 30 alunos do Agrupamento de
Escolas Nuno de Santa Maria, hasteia a bandeira da vitória, devolvendo a TOMAR o brilho, a notoriedade e o afinco
empreendedor.
Estes alunos, organizados em três equipas, “OS LIGHTS ON”, “OS TEMPLARVOLTS” e “OS WATTINHAS”,
orientados por professores do mesmo agrupamento, abraçaram um desafio, proposto pela EDP e a GesEntrepreneur,
e desenvolveram, ao longo do ano letivo 2014-2015, um projeto piloto, inovador e visionário, o Projeto Partilha Com
Energia.
Este projeto educativo teve como objetivos promover uma cidadania ativa, responsável e participativa,
incentivar partilha de ideias e experiências e desenvolvimento de competências entre os alunos do ensino secundário
da região Centro (Constância e Tomar) e do Litoral Alentejano (Sines e Vila Nova de Santo André).
Os surpreendentes programas de intercâmbio, cuidadosamente planeados e executados pelas diferentes
equipas, denotam bem a consecução dos objetivos delineados.
A assunção do bem receber e bem servir, colocaram os jovens tomarenses e os seus congéneres, como
anfitreões de gema, primando e mimando os visitantes, como desvendam as fotos seguintes,

A entusiástica visita ao Badoca Parque

Almoço convívio com os utentes do CIRE no restaurante Calça
Perra.

O magnífico património da humanidade e o soberbo Castelo de Almourol, calcorreados com paixão, inebriaram os
visitantes pela sua imponência e misticismo.

Depois de tudo isto, no passado dia 29 de junho, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, teve lugar a etapa
derradeira deste projeto, numa acolhedora cerimónia, a Final Nacional, onde duas equipas de Tomar foram
consagradas. A equipa OS WATTINHAS ganhou o 1º prémio, e a equipa OS TEMPLARVOLTS ganhou o 3º prémio.
A bela, secular e singular cidade Templária, foi honrada e viu assim ser editado um “cartão” promocional, ao
ver eleitas duas das suas equipas, entre doze, pertencentes a outras regiões do país.

Os Light’s On
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Os Templarvolts
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O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria reafirma-se no trilho das organizações empreendedoras,
harmonizando a bivalência e a passagem de um mundo de mudanças para um mundo em mudança.
Todo este evento contou com a presença dos mais
diversos representantes das organizações e instituições
envolvidas, desde parceiros a colaboradores. Destaque para
o senhor vereador da Câmara Municipal de Tomar, Hugo
Cristóvão e para os senhores Agentes Sérgio e Aparício, da
Escola Segura, da Polícia de Segurança Pública de Tomar.
Depois das apresentações de todas as equipas,
seguiu-se o momento tão esperado. O Júri anunciou os
resultados e distribuiu os prémios e menções honrosas.

Os Wattinhas
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Os WATTINHAS, vencedores do
1º prémio, exibiram com orgulho e
alegria o seu troféu, reforçando que as
conquistas são o corolário de muito
TRABALHO,
PERSISTÊNCIA
e
RESILIÊNCIA... tal como a História nos
ensina, remetendo para a tenacidade da
Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e
do Templo de Salomão.
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O senhor vereador Hugo Cristóvão, na sua alocução, reconhece o mérito desta
iniciativa e felicita todos os que se envolveram neste projeto, destacando a mais valia
para a cidade de Tomar.

Este programa permitiu criar laços de amizade entre alunos e
professores de geografias diferentes, estimular a criatividade, incentivar e
motivar os jovens para atividades de voluntariado com as comunidades locais e
valorizar o património cultural. Foi igualmente essencial para dar aos alunos
ferramentas essenciais para o seu futuro, nomeadamente ferramentas de
comunicação, gestão de projetos, criação de parcerias, pedido de apoios
financeiros e resolução de problemas.

©Cláudia Florêncio

Um agradecimento especial à fotógrafa Cláudia Florêncio, que gentilmente forneceu a maioria das fotos aqui
apresentadas.
Enquanto coordenadora deste projeto Partilha Com Energia, no AENSM, e simultaneamente responsável pela
equipa vencedora, OS WATTINHAS, um sentido bem haja, a todos os que, na vanguarda ou nos bastidores, nos
acompanharam nesta senda da construção, da reinvenção, da descoberta, do desenvolvimento e da PARTILHA!
A todos os jovens que embarcaram nesta nau de descobrimentos e navegaram pelo fascinante oceano das
aprendizagens, tornando-se exímios semeadores de ideias, artesãos da esperança e poetas da alegria, parabéns!
A coordenadora do projeto: Maria de Lourdes Durana, 16.07.2015

