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Novo acelerador linear
chega hoje ao IPO

Acelerador aumenta
capacidade de resposta

SAÚDE Chega hoje ao IPO de
Coimbra, o segundo acelerador
linear a ser instalado este ano
na instituição. Trata-se de um
acelerador linear da marca Varian, modelo TrueBeam dotado
de características tecnológicas
e especificidades que «permitirão realizar tratamentos com
recurso a técnicas avançadas
de radioterapia, tais como radioterapia de intensidade modulada (IMRT), arcoterapia volumétrica, também, com intensidade modulada (VMAT), radioterapia estereotáxica de fração única (também designada
por radiocirurgia) e com hipofracionamento (SBRT)», lê-se
numa informação publicada no
facebook da insituição. Todas
estas técnicas são já realizadas
no IPO de Coimbra nos equi-

pamentos que têm vindo a ser
instalados desde 2016, primeiro
a Tomoterapia e, mais recentemente (emAbril passado) o acelerador Halcyon.
O IPO de Coimbra fica, assim,
capacitado com dois novos aceleradores lineares, correspondentes a um investimento superior a 5,8 milhões de euros
que visam a substituição de outros dois equipamentos de megavoltagem, com mais de uma
década de actividade.
Estes novos equipamentos
permitem «aumentar a capacidade de resposta às necessidades dos doentes de toda a região
Centro, particularmente no que
diz respeito à complexidade das
técnicas de tratamento, com
tradução quer na precisão, quer
na segurança da radioterapia
prescrita, garantindo a capacidade de tratamento de forma
eficiente, clinicamente efectiva
e de acordo com os mais elevados padrões de qualidade
técnica e científica»,pode ler-se
ainda na mesma nota. Com este
equipamento «reforça-seo posicionamento do IPO de Coimbra, como instituição de referência, nos tratamentos de radioterapia, fortalecendo e consubstanciando a rede assistencial em radioncologia».|

Ferido em despiste
contra árvore
PSP Ferimentos leves, num
homem de 33 anos, foi o resultado de um despiste com
colisão, de um automóvel, contra uma árvore, que ocorreu
pelas 16h50 de quinta-feira na
Avenida da Boavista (IC3). No
mesmo dia, às 20h15, na rotunda das Lages, um homem
de 36 anos ficou ferido na sequência do despiste do ciclomotor que conduzia. Noutras

duas situações em que ambos
os condutores intervenientes
se colocaram em fuga do local,
a PSP de Coimbra apenas registou danos materiais. A primeira registou-se no parque de
estacionamento do CoimbraShopping, às 15h25, e a segunda
na Rua do Progresso, em Fala,
pelas 15h45.
A PSP tomou conta de todas
as ocorrências.

Jornadas alertam para
a mudança na Educação
Coimbra A preparação do novo ano lectivo exige uma reflexão sobre
o que está a mudar nas escolas para formar os alunos do século XXI
FIGUEIREDO

Rosette Marques
Os professores da Escola Secundária José Falcão, de Coimbra, participaram ontem nas
Jornadas de Educação, que
este ano tiveram como tema
“Desafios da Educação no século XXI”. Um dia de reflexão
sobre o que se pretende para a
escola e para os alunos, que
antecede o início do ano lectivo
que começa, efectivamente, no
próximo dia 17.
A sessão de abertura foi presidida pela directora da Escola
Secundária José Falcão, Isabel
Amoroso Lopes, que deixou
palavras de agradecimento a
todos os professores pela presença nas jornadas, pois só
com o contributo de todos se
pode construir a escola do futuro. Isabel Amoroso Lopes
deixou ainda o desafio a todos
os professores de que é preciso
«compreender quem é o aluno
do século XXI», para dizer que
o grande desafio é a transição
digital, que se tornou mais
emergente com a pandemia,
mas que agora coloca outros
desafios.
E foi depois de uma pequena
actuação musical, com a canção de Coimbra, que o secretário de Estado Adjunto e da
Educação, João Costa, fez a
sua intervenção on line, começando por lembrar os grandes
avanços na educação, ao
longo das últimas quatro décadas, mas lembrando que os
novos desafios vão muito
além da «democratização da
educação. Continuamos a trabalhar para garantir o sucesso

Isabel Amoroso Lopes presidiu à sessão de abertura das Jornadas

para todos, a inclusão efectiva
e a cidadania activa». A título
de exemplo, é com orgulho
que refere que Portugal tem
uma das melhores taxas de integração, com 98% dos alunos
com deficiência a frequentar a
escola. De resto, há outros projectos integrados em políticas
educativas, que, ao longo dos
tempos, têm procurado chegar a esses objectivos, como a
formação de professores, a
avaliação externa, o alargamento da rede do pré-escolar,
tal como uma forte aposta
numa nova geração de políticas educativas, como o Plano
Nacional das Artes, o Desporto, o Plano Nacional da Leitura, entre outros. João Costa
lembra que todos estes projectos e o empenho de todos
os professores têm contribuído para melhorar a educação. No entanto, hoje há muitos outros desafios que decor-

rem da era da informação e da
própria pandemia. O secretário de Estado falava das fake
news, por exemplo, como um
dos grandes problemas, onde
a escola tem um papel importante, pois «a ela cabe a garantia de informação credível,
com base na ciência».
E tal como Maria João Horta,
sub-directora Geral de Educação referiu, já se está a trabalhar no sentido da mudança».
Em termos imediatos, a aposta
vai para o Plano de Recuperação das Aprendizagens, para
colmatar uma das dificuldades
que a pandemia trouxe, mas
também o Plano de Acção para
o Desenvolvimento Digital das
Escolas (PADDE) , integrado no
Plano de Transição Digital, que
exige um trabalho muito complexo e transversal. Maria João
Horta refere que não se trata
«apenas de criação de infraestruturas (computadores e

acesso à Internet), mas sobretudo exige o repensar das prácias pedagógicas».
A sub-directora mostrou-se
satisfeita com o facto de 97%
das escolas já terem dado início ao seu PADDE que implica
a capacitação digital dos professores, a transição para os
manuais digitais, a capacitação
digital das famílias. Um trabalho que «se fará por etapas,
mas que pretende que se caminhe para uma escola mais
sólida e mais participada».
Já Paulo Bernardo, responsável pela Divisão de Educação, Desporto e Juventude da
Câmara Municipal de Coimbra, lembrou - neste momento
que se anuncia a mudança nas
escolas que, obviamente, têm
de acompanhar os novos tempos - , a importância de este
novo modelo organizativo
«contemplar as competências
emocionais dos alunos». |

