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Os jovens Alice Sousa, Joana Correia e Tomás Silva, alunos do 6º ano da Escola
EB 2,3 Dr. Ruy de Andrade, do Entroncamento, obtiveram dois segundos lugares
a nível nacional na final nacional das Olimpíadas da CriAtividade realizadas no
último fim de semana na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A
iniciativa, promovida e dinamizada pelo Torrance Center, teve este ano a segunda
edição com alcance nacional e reuniu cerca de 400 jovens e adultos, escolhidos após
um processo prévio de seleção a nível nacional. Os concorrentes, devidamente
enquadrados por professores-mentores, representavam estabelecimentos de ensino
público e privado de 64 instituições escolares de 39 concelhos e competiram em
três modalidades: casos, comunidade e escrita. Os três alunos da escola Dr. Ruy
de Andrade, apresentando o tema transportes terrestres, obtiveram uma segunda
posição numa apresentação teatral de cerca de três minutos, no Plano de Ação em
Sketch, e a outra, do seu escalão, na Resolução Criativa de Assuntos Globais
(Casos).
?A Alice, a Joana e o Tomás treinaram regularmente para estas olimpíadas a
partir de novembro e formaram uma excelente equipa com um bom trabalho em
grupo, aspeto privilegiado na competição. Aliaram as suas caraterísticas pessoais e
completaram-nas, juntando imaginação e fantasia, espírito crítico e capacidade de
organização. Nenhum tinha estas três qualidades simultaneamente, mas juntos, a
equipa teve-as?, sublinha a professora-mentora Ana Cristina Coelho, que
preparou, treinou e acompanhou os alunos até ao Porto.
Segundo o Torrance Center, ?as Olimpíadas da CriAtividade têm como objetivo
fundamental desenvolver o espírito criativo e analítico, a escrita criativa, o trabalho
de equipa e competências de liderança, todas elas suporte do empreendedorismo e
da inovação ? por isso se denominam da CriAtividade: Criar em Atividade?.
?Nas olimpíadas foram propostos à Alice, Joana e Tomás oito situações
problemáticas e complexas, das quais eles deviam escolher uma, e sobre ela
propor oito hipóteses criativas de solução futura, e eles portaram-se muito, muito
bem?, sublinha a mentora, que quis salientar também o excelente apoio dados
pelos pais dos alunos e da própria direção do Agrupamento de Escolas Cidade do
Entroncamento, que integra a escola Dr. Ruy de Andrade.
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