Visita de Estudo ao Parque das Nações

No dia 5 de janeiro de 2017, os alunos das turmas do 9ºano do
Agrupamento de Escolas nº1 de Abrantes, no âmbito das disciplinas de
Português, Ciências Naturais e Físico-Química, realizaram uma visita de
estudo ao Parque das Nações (Lisboa), onde visitaram o Pavilhão do
Conhecimento e assistiram à encenação do célebre AUTO DA BARCA DO
INFERNO, de Gil Vicente no Auditório Pedro Arrupe.
Os principais objetivos desta visita são os que se enumeram: fomentar o
gosto pela arte dramática, despertar o interesse dos alunos para a
importância da ciência e o gosto pelo conhecimento, descobrir o prazer de
compreender a ciência de uma forma viva e lúdica e desenvolver a articulação
interdisciplinar, reforçando a sociabilização entre alunos e professores.
Os alunos foram acompanhados pelos professores seguintes: Carla
Coelho, Cristina Santos, Isabel Vieira, Salete Ferreira, Teresa Simões, Anabela
Lopes, Pedro Neves, Maria do Rosário Silva, António Coelho e Fátima Balsinha.
No período da manhã, apesar do intenso nevoeiro foi feito um curto
passeio ribeirinho no Parque das Nações, onde foram contemplados alguns dos
principais locais, bem como a arquitetura, a arte urbana e os espaços verdes.
Depois do almoço, os alunos e os professores deslocaram-se ao
PAVILHÃO DO CONHECIMENTO-CIÊNCIA VIVA, onde visitaram três exposições
“ESPINAFRES & DESPORTO”, “EXPLORA” e “RISCO”. Os vários módulos
interativos existentes nestas exposições permitiram aos alunos testar os seus
comportamentos, os seus conhecimentos e, até mesmo, os seus limites, como
por exemplo, uma viagem na bicicleta voadora, que fez as delícias de muitos
deles. Foram, sem dúvida, momentos contagiantes e desafiantes, experiências
maravilhosas, que certamente não vão querer esquecer.
Seguidamente, os alunos e os professores finalizaram a visita no
Auditório Pedro Arrupe, assistindo à encenação da peça AUTO DA BARCA DO
INFERNO de Gil Vicente, personagem que também esteve no palco, logo no
início da representação.
Perante o cenário, as luzes, a música e o desfile das diferentes
personagens, o riso e o divertimento foram os principais “ingredientes” do

sucesso desta representação, com a qual professores e alunos ficaram
bastante agradados.
Apesar das condições atmosféricas não terem sido as mais favoráveis, a
boa disposição e o convívio entre os participantes foram uma constante ao
longo do dia. Portanto, os alunos e os professores regressaram a Abrantes com
o espírito de “DEVER CUMPRIDO”.
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