
 

 

 

Em pleno século XXI é urgente promover a criatividade, a capacidade de comunicação, a colaboração, as 

competências digitais, o pensamento crítico e responsabilidade pessoal e social.  

A Equipa da biblioteca da escola Dr. Manuel Gomes de Almeida, em colaboração com os diferentes 

departamentos curriculares do agrupamento, pretende lançar um “desafio” aos alunos, com o objectivo de 

os levar a desenvolver conhecimentos e competências que os ajudem a pertencer e participar na sociedade. 

Assim e inspirados nas TED TALKS, surgiu a “ideia” das TEEN TALKS!  

“Ideias que merecem ser disseminadas…”  

1. O que é uma TED TALK?  

Basicamente as conferências TED são um local onde se partilham novas ideias e onde se inspiram outras. 

Como estamos numa escola e trabalhamos com adolescentes, restruturou-se o nome para TEEN 

TALKS. Os objectivos principais desta iniciativa serão: Colocar jovens alunos a refletir e a desenvolver o 

poder de argumentação.  

2. O que se pretende com estas TEEN TALKS?  

Pretende-se que os alunos, através de palestras cuidadosamente planeadas, reflictam, partilhem ideias 

inovadoras, sonhos, opiniões…capazes de suscitar empatia, entusiasmo, partilha de saber e promover a 

concretização de sonhos comuns.  

O lema é expressar algo novo, com valor para o próprio, para os outros e capaz de promover UM 

MUNDO MELHOR!  

3. Qual o tema das TEEN TALKS?  

Exemplos de temas genéricos que os alunos podem abordar:  

• Sustentabilidade  

• Dieta mediterrânea  

• Direitos humanos  

• Avanço científico e tecnológico (prós e contras)  

• A adolescência e seus problemas  

• Empreendedorismo  

• Universo da Ficção  

• Mitos e tradições  

• Inteligência versus estupidez  

• A literatura como meio de transformação social  

• A força e o poder da palavra versus domínio das línguas  

• A elevação do homem através da música, da pintura e das artes em geral  

• Universo da música  

• A escola do século XXI  



• Espinho em 2028  

• Espinho, uma cidade à beira-mar  

 “Conversas inovadoras…à luz das mentes especiais!”  

4. Qual a duração de cada intervenção?  

Cada intervenção deve ter a duração máxima de 10 minutos.  

5. Como planear a intervenção?  

Os alunos deverão pensar num tema… pensar na importância que este tem para si e a pertinência da 

partilha com os outros… expressar o seu ponto de vista e ideias inovadoras sobre o tema. Produzir um 

texto sobre o tema e, eventualmente ilustrá-lo com projecção de fotos, vídeo, etc…  

6. Quem pode participar?  

Todos os alunos, desde o 2º ciclo até ao ensino secundário (ensino regular e profissional) do 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

7. Qual a data da Conferência TEEN TALKS?  

4 de maio, pelas 21h e 30 minutos.  

8. Quem pode assistir?  

Comunidade educativa e local.  

9. Onde decorre a Conferência TEEN TALKS?  

No auditório da Junta de Freguesia de Espinho.  

10. Como participar?  

A participação é feita através de ficha de inscrição disponibilizada pela Biblioteca escolar, onde o aluno 

deverá indicar, entre outros, o tema escolhido e uma sinopse da intervenção.  

Posteriormente, e dependendo do número de inscritos, cada participante poderá ser chamado para uma 

breve entrevista para explicar o assunto a abordar.  

11. Qual o prazo de inscrição?  

As inscrições devem ser entregues na biblioteca escolar até ao dia 23 de fevereiro.  

12. Qual a data das entrevistas?  

Durante o mês de março.  

13. Quem conduz a entrevista e selecciona os 10 finalistas para a Conferência TEEN TALKS?  

Foi constituída uma comissão científica que integrará dois professores do agrupamento, uma artista 

plástica, um filósofo e um elemento da autarquia.  

14. Quem são os parceiros e patrocinadores da Conferência TEEN TALKS?  

A Conferência TEEN TALKS terá o apoio e patrocínio da RBE (Rede de Bibliotecas Escolares), Junta de 

Freguesia de Espinho e algumas editoras.  

A Equipa da Biblioteca da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida  

Espinho, 7 de fevereiro de 2018. 


