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pp. 18-19 

ENTREVISTA À DIRETORA DO AES 

Helena Castro faz balanço de mandato e  fala de outras 

questões prementes da atualidade educativa 

PP. 4 a 6 

Multiatividades 

na «Escola  

Aberta» 

Aprender a ser 

solidário com  

criatividade 

p. 25 

Uma utopia  

distópica  

 

Um ensaio sobre a  
austeridade hiperbólica do 
ensino português. 

 
p. 26 

Alunos da EB Ferreira Lapa venceram, pelo segundo 

ano consecutivo, o concurso Inês de Castro (2.º Ciclo)  

 

Com o trabalho «(En)cantos de Inês», as alunas Ana Beatriz Tomás Carvalho, Ana Lú-
cia Sousa Reis, Filipa Serra Batista, Francisca Almeida Ferreira e Marta Almeida Nunes 
(6.º D), orientadas pela professora Sílvia Silva, conquistaram  o 1.º prémio  do concurso 
organizado conjuntamente pelo Plano Nacional de Leitura e pela Fundação Inês de 
Castro., na sua 9.ª edição. Já em 2015/2016, alunos do então 5.ª D — de que fazia 
parte a Filipa Batista, uma repetente nestas andanças — haviam vencido a 8.ª edição.  
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Ficha Técnica 

 Intervenção Precoce na Infância … 

 O trabalho do mediador de caso 

O que é a Intervenção Precoce na Infância? Um 

serviço comunitário que apoia a criança e a famí-

lia. 

Está organizado por equipas multidisciplinares, 

com objetivos comuns e uma abordagem trans-

disciplinar. 

O modelo transdisciplinar consiste num modo de 

funcionamento de uma equipa, constituída por 

profissionais de diferentes áreas disciplinares. 

Caracteriza-se pela partilha e troca de conheci-

mentos e competências entre as várias áreas. 

Partilha de uma linguagem comum e de confian-

ça mútua entre os elementos que a constituem.  

Os técnicos da Intervenção Precoce estão ligados 

aos serviços da Educação, Saúde, Segurança Soci-

al, trabalham em articulação e colaboração no 

apoio à família que necessite deste serviço. 

A Intervenção Precoce é dirigida a crianças dos 0 

aos 6 anos de idade que apresentem alterações 

nas funções e estruturas do corpo e/ou em risco 

grave de atraso de desenvolvimento.  

O Técnico de Intervenção Precoce que é designa-

do de mediador de caso, tem como objetivo tor-

nar a família mais forte, mais capaz de mobilizar 

os recursos que podem influenciar positivamente 

o funcionamento da criança e dos pais, em vez de 

a tornar dependente de profissionais ou dos sis-

temas de prestação de ajuda. 

      Este deve: Apoiar as famílias para atingirem 

os seus próprios objetivos; 

 Promover o envolvimento e a autonomia 

da criança; 

 Promover o desenvolvimento da criança 

em domínios-chave; 

 Construir e apoiar as competências soci-

ais da criança; 

 Promover a utilização generalizada de 

competências; 

 Proporcionar e preparar experiências de 

vida normalizadas para as crianças; 

 Prevenir a emergência de futuros proble-

mas ou incapacidades.                         

   

Em suma, o Técnico de Intervenção Precoce deve 

ajudar as famílias das crianças intervencionadas, 

a dar resposta às suas preocupações e necessida-

des, numa lógica de colaboração, capacitação e 

empowerment.  

Esta ajuda é planificada e implementada sempre 

com as famílias, em articulação com os outros 

cuidadores significativos da criança, como são 

por exemplos, os Educadores do grupo onde es-

tão inseridas.  

 

Equipa de Intervenção Precoce de Sátão 

Manuela Gonçalves 

É com muita satisfação que vemos vir a lume a 3ª Edição deste ano do Jornal “A Sacola”. Expressão da 

criatividade, da ação e do pensamento dos vários intervenientes educativos, o jornal escolar é 

oportunidade de divulgação de eventos, de partilha de experiências e de opiniões, criando a união entre 

diferentes intervenientes da comunidade escolar e reforçando a participação e animação das escolas e 

jardins do Agrupamento. 

Os membros da comunidade educativa devem sentir-se orgulhosos pela qualidade da participação de 

todos os envolvidos, pelo facto de a qualidade do jornal exprimir também o empenho de muitas pessoas, 

entre alunos, professores e outros membros da comunidade,  na construção de uma escola mais 

democrática, com uma maturidade cidadã, capaz de projetar o seu próprio destino e escolher metas de 

excelência em todos os domínios. 

Grata pelo empenho e participação de todos, desejo à comunidade boas leituras! 

EDITORIAL Helena Castro 
TRAINNING EVENT – POLÓNIA  

 

Decorreu, na semana de 20 a 27 de maio, mais um Trainning Event 
do Projeto Erasmus + intitulado M@SS (Management for a School of 
Success), na Polónia, cidade de Zamosc, que reuniu diretores escola-
res de 6 países: Portugal, Itália, Espanha, Polónia, Holanda e Reino 
Unido. O projeto visa o debate sobre os modos de garantir as melho-
res condições de sucesso para os alunos, refletindo sobre aspetos 
macro-organizacionais: a autonomia das escolas, os processos de 
autoavaliação e os currículos nacionais. Este projeto, que irá terminar 
em 2018, tem também como parceiros outras organizações ligadas à 
educação, nomeadamente a Universidade do Porto e o Município de 
S’Hertongenbosh, na Holanda. 
O Agrupamento de Escolas de Sátão esteve representado pela sua 
diretora, Helena Castro, juntamente com as restantes 5 escolas asso-
ciadas ao EDUFOR, Centro de Formação que coordena o Projeto. 
Nestes encontros, que têm decorrido nos dois últimos anos, os direto-
res têm oportunidade de trocar experiências, ouvir especialistas nas 
áreas-chave de reflexão e organizar processos de inovação nas suas 
escolas. Mais uma vez, foi uma experiência muito rica, onde o espírito 
de colaboração e a vontade de nos ajudarmos a construir uma cida-
dania europeia cada vez mais efetiva estiveram sempre presentes. 
 

Helena Castro 
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COMEMORAR 40 ANOS DE DEMOCRACIA  

No dia 25 de Abril, a Câmara Municipal de 
Sátão, na pessoa do seu Presidente e da 
Presidente da Assembleia de Câmara ho-
menagearam os autarcas do Concelho dos 
últimos 40 anos, isto é, dos primeiros 40 
anos de Democracia. 
A cerimónia decorreu no Salão Nobre da 
Câmara Municipal e  estiveram ainda pre-
sentes diversas entidades convidadas, 
dentre elas o Agrupamento de Escolas de 
Sátão. 
Além dos discursos de abertura do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Sátão, 
Dr. Alexandre Vaz, que afirmou que o 25 
de abril devolveu ao povo português a 
liberdade, mostrando a importância do 
poder local no próprio desenvolvimento da 
democracia. Agradeceu o trabalho realiza-
do pelos homenageados, que dinamizaram 
o desenvolvimento do Concelho. Subli-
nhou, ainda, que em tempo de transferên-

cia de poderes para as Câmaras, esta tem 

de ser acompanhada do respetivo envelo-
pe financeiro necessário para dar as ade-
quadas respostas aos anseios das comuni-
dades locais. A Dra. Eugénia Duarte, Presi-
dente da Assembleia Municipal,  congratu-
lou-se, também, com a assembleia dos 
presentes e homenageados,  por participar 
nesse  momento  importante da vida do 
Concelho.  
Foram ainda convidados para discursar o 
Deputado José Cesário e a Dra. Maria 
José Castanheira, da CCDR Centro.  
A Dra. Maria José Castanheira apresentou 
uma história do poder local destacando os 
sucessivos graus de autonomia que este 
foi conquistando ao longo dos anos. Um 
discurso que nos aqueceu a alma e que 
fez crescer a convicção de que na relação 
entre democracia, liberdade e corresponsa-
bilidade, a maturidade cidadã tem um pa-
pel fundamental.  

O Deputado José Cesário centrou o seu 

discurso na importância da participação 
dos cidadãos e da relação de proximidade 
entre o poder local e os cidadãos, apontan-
do a necessidade do sistema político ser 
apurado para aproximar a política das pes-
soas. Além disso, reforçou a ideia de que o 
desafio do poder local já não é tanto a 
criação de infraestruturas porque, essas, 
na generalidade, já existem. O desafio é, 
outrossim, o desafio da educação e forma-
ção. Como nenhum país subsiste isolada-
mente, o aumento da consciência cívica e 
da responsabilidade social podem fazer a 
diferença no modo como as pessoas se 
relacionam com a política. Esta questão é 
fulcral para o desenvolvimento do sentido 
crítico e da perspetivação de um mundo 
global no qual hoje vivemos. Projetar o 
meio local passa por pensar como é que se 
mobiliza a participação das pessoas que 
têm alguma coisa a ver com a nossa terra 
e definir o que queremos ser no mundo.  

Com todos estes desafios pela frente, foi 
este um momento de emoção e de afetos, 
reconhecendo os presentes e também 
aqueles que já não se encontram entre 
nós, mas que trabalharam com todo o seu 
saber colocado ao serviço das populações. 
Ao sublinhar-se a importância de um com-
promisso comum pela educação alargado 
a toda a comunidade local e que não pode 
ser esquecido, se queremos preparar as 
nossas crianças e jovens para viverem 
neste mundo global que as espera e onde 
a capacidade de criar o que ainda não 
existe é uma exigência cada vez mais pre-
mente, sentimo-nos cívica, pessoal e pro-
fissionalmente comprometidos com este 
futuro, que é simultaneamente o futuro da 
comunidade e do poder local. Parabéns ao 
poder local e parabéns à Democracia !  
 

Helena Castro 

O Sr. Prof. Fernando Amaral foi um dos homenageados, mostrando assim, que o papel 
dos professores na comunidade local não termina dentro da sala de aula e que toda a 
ação humana tem sempre uma vertente política, isto é, de influência no bem comum.  

Uma homenagem merecida a homens e mulheres que fizeram o melhor que sabiam 
pelos da sua terra.  

Projeto de educação sexual 

 

Gravidez na adolescência discutida pelos alunos do 11.º D e do 12.º C 

 

O Projeto de Educação Sexual das turmas do 12ºC e 11ºD foi concluído do dia 26 de maio com a realização de uma 
Ação de Sensibilização sobre o tema “Gravidez na Adolescência”. 
Para esta ação foram convidadas duas “mães adolescentes”, que aceitaram partilhar e debater o tema em questão.  
Os alunos das turmas envolvidas elaboraram previamente as questões do debate, moderado pela diretora da turma 
C do 12º Ano. 
A forma como este decorreu, a fluidez das questões efetuadas e a interação criada pelas “senhoras” convidadas, 
que expuseram assuntos do foro pessoal, tornaram o debate uma mais-valia para a conclusão deste projeto, mas, 
acima de tudo, para a tomada de consciência sobre esta temática. 
Todos os alunos intervenientes se mostraram bastante interessados e colaborativos, quer pela pertinência das ques-
tões colocadas, quer pela forma ativa com que ouviram as “mensagens” de quem viveu uma “gravidez adolescente”. 
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S - Agora que o mandato se aproxima do 
fim, que balanço faz dos últimos três anos 
à frente do Agrupamento? 
 

D - Em primeiro lugar, penso que foi muito 
gratificante ter tido a honra de ser escolhi-
da para diretora de um Agrupamento que 
tem dado provas de qualidade a muitos 
níveis. Aprendi a valorizar ainda mais o 
trabalho dos professores e do pessoal não 
docente e passei a conhecer a Escola de 
um ângulo inteiramente novo na sua teia 
complexa de relações interpessoais e inter-
institucionais. Foi uma oportunidade de 
crescimento pessoal e profissional. Tam-
bém aprendi que mais importante do que 
estar “à frente” é estar “com” as pessoas e 
procurar ser um fator de simplificação, de 
motivação e de reconhecimento do esforço 
e do empenho contínuos, promovendo uma 
excelência com rosto humano no seio da 

comunidade escolar e educativa. 
Em segundo lugar, considero que contribuí, 
juntamente com os meus colegas de equi-
pa, e com muitos outros que gradualmente 
se foram associando e assumindo uma 
visão partilhada da missão do Agrupamen-
to, para uma melhoria global das condições 
de trabalho e de aprendizagem de alunos, 
professores e pessoal não docente. O 
esforço de rentabilização de recursos hu-
manos e materiais envolveu e comprome-
teu a comunidade educativa na aventura 
comum de criar sempre novas oportunida-
des de desenvolvimento humano e respos-
tas adequadas às situações que o momen-
to fazia chegar até nós.  
Sendo eu uma pessoa positiva, faço uma 
leitura positiva do mandato nestes 3 anos e 
agradeço a todas as pessoas que de forma 
direta e/ ou indireta comigo colaboraram, 
que acreditaram e se associaram ao dese-
jo de fazer sempre mais e melhor. 
 

S -  Do que se propôs fazer, o que destaca 
como objetivo cumprido (se é que em edu-
cação podemos falar em objetivos fecha-
dos)?   
 

D - Em termos genéricos posso assegurar 
que muitos dos aspetos previstos como 
ações de intervenção no planeamento 
estratégico foram cumpridos logo no pri-
meiro ano de mandato. Refiro-me, particu-
larmente às obras de manutenção mais 
urgentes e para as quais obtivemos autori-
zação ou verba compatível, e a atividades 
como a revisão do RI ou do PEA, a organi-
zação de documentos orientadores inter-

nos como o Manual de Procedimentos, 
orientações de segurança no uso da inter-
net, visitas aos estabelecimentos escola-
res…Enfim, o meu relatório de autoavalia-
ção ficará disponível para toda a comuni-
dade, logo após a sua discussão em Con-
selho Geral, e nessa altura poder-se-á 
fazer um balanço mais completo. 
Outros objetivos são abertos, como é o 
caso da “Visão e Missão” do Agrupamento, 
onde se pretende construir uma escola 
humanista e humanizadora, eticamente 
irrepreensível e aberta à diferença. Ne-
nhum destes itens se alcança de uma só 
vez e para sempre. A cada novo ano letivo, 
em cada dia que passa, na rotina das rela-
ções e dos procedimentos tem de transpa-
recer esta visão e este desejo de humani-
zação em todos os sentidos. Eu disse algu-
mas vezes no início do mandato que 
“humanizar” é a tarefa por excelência da 

escola porque é a tarefa por excelência do 
ser humano. Se não formos capazes de 
criar na sala de aula e na escola espaço 
para experiências humanizadoras, posso 
dizer que pouco vale o que fazemos, quer 
dentro da sala de aula, quer na direção de 
um agrupamento. Isto não significa que 
não sejam importantes os programas das 
disciplinas ou que as matérias de ensino 
não tenham elas próprias esse potencial. 
Quero apenas dizer que toda a parafernália 
de conhecimento que se pretende que seja 
transmitida na escola tem de fazer sentido 

para as crianças e os jovens que diaria-
mente entram nas nossas salas de aula e 
para fazer sentido temos de a revestir com 
o manto dos afetos, da interação compas-
siva e responsabilizadora, da exigência 
acompanhada de confiança. Aproveitando 
a raiz do verbo “saber”, muito associada a 
“sabor”, a humanização é o que resulta do 
sabor de saber. A criança ganha alegria e 
esperança quando reconhece o seu poten-
cial e que é capaz de fazer mais e melhor 
cada uma das tarefas que lhe são apresen-
tadas como desafios de desenvolvimento. 
O mesmo se passa na gestão de pessoas. 
Quando não se sentem valorizadas no seu 
local de trabalho, a excelência torna-se um 
objetivo inatingível. Daí ser muito importan-
te associar a clareza na definição de fun-
ções e expectativas à exigência e à com-
preensão da situação concreta de cada 
um. É evidente que não alcançámos um 
estádio de perfeição absoluta. A perfeição, 
como a verdade, são as metas finalíssimas 
da nossa vida. A cada passo que damos 
em direção a elas, o seu horizonte vai-se 
afastando como que a dizer-nos que não é 
legítimo sentirmo-nos já satisfeitos com o 
que foi alcançado. Por isso, teremos sem-
pre de continuar a aperfeiçoar o nosso 
papel humanizador. Este é um caminho em 
que precisamos da ajuda uns dos outros, 
da compreensão e do acompanhamento 
dos demais porque antes e para além das 
funções que cada um desempenha, somos 
pessoas e somos chamados a ser as me-
lhores pessoas que formos capazes de ser 
em cada momento e em qualquer lugar. 
 
S - Que objetivos/ projetos não conseguiu 
cumprir, no seu todo ou em parte?   
 

D - Há alguns aspetos que gostaria de ter 
cumprido e não foi possível. Retirar os 
telhados de amianto da ESFROV e da 
EBIFA, fazer uma nova portaria para  a 
ESFROV são duas obras que não foi pos-
sível realizar por falta de verba no Ministé-
rio da Educação.  
De resto, os projetos têm sido cumpridos e 
até superados. Isso não significa que não 
haja ainda muito para fazer, para modificar 
e para construir. Mas é preferível darmos 
pequenos passos e chegarmos todos jun-
tos à meta.  
 
S - A propósito, candidata-se a um novo 
mandato? Indique algumas razões justifica-
tivas da sua resposta.  
 

D - Já enviei à Sra. Presidente do Conse-
lho Geral a minha disponibilidade para 
continuar mais um mandato. As razões 
para isso prendem-se sobretudo com o 
desejo de concluir o projeto de promoção 
do sucesso escolar nos próximos 3 anos e 
poder fazer uma avaliação cabal do mes-
mo, que possa ficar como experiência de 
aprendizagem para o Agrupamento e para 
mim pessoalmente. Por outro lado, há 
ainda algumas melhorias em termos de 
espaços e equipamentos que tenho em 
mente e que gostaria de poder concretizar. 
 

S - É intenção declarada deste Governo 
flexibilizar os currículos, através, nomeada-
mente, da entrega às escolas da iniciativa 
de gerirem uma parte. Concorda com essa 
estratégia? Já tem alguma ideia de como 
isso pode ser feito?   
 

D - Concordo. Penso que andámos muitos 
anos a dizer que não tínhamos verdadeira 
autonomia. Agora que surge uma oportuni-

«Se não formos capazes de criar na sala de aula e na escola 
espaço para experiências humanizadoras, posso dizer que 
pouco vale o que fazemos, quer dentro da sala de aula, quer 
na direção de um agrupamento.» 

Entrevista à Diretora do Agrupamento de Escolas de Sátão 

«Aprendi que mais importante do que estar  
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dade devemos agarrá-la, com os pés sem-
pre assentes na terra, mas sem tirar os 
olhos do alto, para onde queremos voar. O 
nosso Agrupamento já está a fazer experi-
ências nesse domínio, em particular a or-
ganização semestral de algumas discipli-
nas do 7º ano, que aliás, já foi elogiada por 
responsáveis do Ministério da Educação.  
Com a nova legislação que está já a sair, 
teremos melhores condições para organi-
zar de diferentes formas a aprendizagem 
de algumas disciplinas e inclusive diminuir 
efetivamente o insucesso escolar daqueles 
alunos que têm muitas vezes uma história 
triste de relação com a escola.  
Mas qualquer processo de mudança tem 
de ser sempre um processo acolhido pelos 
diferentes intervenientes da comunidade 
escolar. As novas ideias têm de ser cons-
truídas e participadas por todos. Não vejo a 
escola como uma pirâmide onde no topo 
estão os iluminados e na base aqueles que 
só têm de cumprir o que for definido. Esta-
mos num mundo que não se compadece 
com essa visão rígida e retrógrada. Vive-
mos num tempo onde a cidadania se exer-
ce como um dever na justa medida em que 
todos temos também direitos. Somos cor-
responsáveis dentro dos limites do nosso 
campo de ação por aquilo que o mundo 
pode oferecer de melhor às novas gera-
ções e é assim que é preciso olhar para 
esta iniciativa governamental: como uma 
oportunidade para darmos um rosto e um 

corpo novo às nossas metodologias de 
ensino e de avaliação, por vezes demasia-
do redundantes e penalizadoras.  
Quem me conhece sabe que tenho sempre 
ideias e sonhos. Ainda estou a pensar em 
como poderemos encontrar algumas res-
postas muito concretas para alunos tam-
bém muito concretos e para quem a escola 
por vezes vai ao avesso dos seus so-
nhos… sem que os professores fiquem 
sobrecarregados com a burocracia. Con-

cordo com o Sr. Secretário de Estado 
quando diz que a burocracia é a morte das 
boas ideias. Esse para mim é que é o de-
safio de uma verdadeira inovação: melho-
rar práticas e resultados sem aumentar a 
burocracia e permitindo que andemos to-
dos mais felizes por estes espaços que 
pertencem também a todos. 
 
S - Vamos ter uma nova roupagem para o 
antigo Novas Oportunidades, dirigido à 
educação de adultos. Está previsto o re-
gresso desta modalidade de ensino-
aprendizagem ao Agrupamento? Já no 
próximo ano letivo?  
 
D - Estamos a iniciar um projeto de alfabe-

tização de adultos que ainda  não está 
revestido com a roupagem institucional. 
Estamos duas professoras e o CLDS entra 
como parceiro para alguns temas na área 
da Educação para a Cidadania. O progra-
ma foi organizado por nós e esperamos ter 
sucesso junto das pessoas beneficiárias do 
RSI que ainda não sabem ler. Combater o 
analfabetismo não pode ser uma questão 
de mera boa vontade. Nós, que sabemos 
ler, estamos eticamente obrigados a ajudar 

aqueles que ainda não sabem. É um impe-
rativo ético, como diria Kant, e uma forma 
muito concreta de humanizar o meio envol-
vente, contribuindo para a diminuição do 
fosso que separa ricos e pobres, letrados e 
não letrados, a diminuição da pobreza em 
todos os níveis em que possa ser conside-
rada. Somos obrigados a fazê-lo porque é 
a nossa humanidade que o impõe à nossa 
consciência. Iniciámos este projeto exata-
mente assim, de modo informal, porque a 
burocracia não estava a permitir que pudé-
ssemos avançar de outro modo. A nossa 
criatividade tem de ser superior à burocra-
cia e também ao comodismo que se instala 
em toda a parte quando quase toda a gen-
te está bem.  No entanto, se a candidatura 

deste projeto ao POISE for aceite, teremos 
de informar o ME e ver de que modo esta 
ação de alfabetização se enquadra nas 
iniciativas já acreditadas ou existentes. Se 
o Ministério da Educação der o aval a esta 
iniciativa ela fará parte das atividades es-
colares como qualquer outra.   
Tentando enquadrar um pouco a minha 
resposta, resta-me dizer que já tentámos 
em anos anteriores abrir turmas EFA mas 
não foi viável pelo reduzido número de 
alunos que estava previsto. Se o processo 
de alfabetização resultar bem, teremos um 
conjunto maior e mais homogéneo de pes-
soas para por em funcionamento um curso 
EFA. 
 
S - Os resultados da última época de exa-
mes foram globalmente favoráveis à esco-
la. Para os melhorar, ou para lhes dar con-
tinuidade, está prevista alguma medida 
estratégica ou a reformulação das existen-
tes, já contempladas no projeto educativo?   
 
D - Ficamos sempre felizes quando vemos 
os resultados dos nossos alunos a brilhar 
nos exames nacionais do ensino secundá-
rio. No entanto, esses resultados estão 
longe de representar o sucesso escolar de 
todos os alunos. Aqueles que têm sucesso 
continuam a ser em grande parte os alunos 
que têm mais apoio familiar, uma cultura 
familiar favorável à escola e cujo projeto de 
vida passa pela frequência e obtenção de 
um curso superior. No entanto, é preciso 
encontrar estratégias para todos os alunos. 
Estarmos satisfeitos neste caso seria uma 
ilusão face à realidade que ainda persiste 
de uma desigualdade à partida contra a 
qual ainda temos muita dificuldade em 

lutar. 
Temos também um grande caminho a 
percorrer no 3º Ciclo onde os resultados 
estão ainda abaixo do desejável, com uma 
percentagem significativa de alunos que 
transita com sucesso imperfeito. Estou 
convencida que sem mudar metodologias 
de ensino e de avaliação (falo de mudan-
ças profundas), não se conseguirá alcan-
çar o desiderato do combate ao insucesso 
escolar neste ciclo de ensino. Poderíamos 
colocar aqui outros fatores como a exten-
são do currículo, mas o currículo tem de 
ser visto como um instrumento e não como 
um fim em si mesmo. É o aluno que deve 
ser o centro das nossas preocupações e 
da nossa criatividade. Se existe algum 

«Estou convencida que sem mudar metodologias de ensino e de avaliação (falo de mudan-
ças profundas), não se conseguirá alcançar o desiderato do combate ao insucesso escolar 
neste ciclo de ensino (2.º Ciclo)». 

 

“à frente” é estar “com” as pessoas.» 
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mérito nas medidas de flexibilização do 
currículo esse mérito radica em dois pontos 
estratégicos: o primeiro no recentrar do ato 
educativo na criança ou jovem, isto é, na 
pessoa que somos chamados a ajudar a 
construir; o segundo na valorização do 
trabalho em equipa, do aprender juntos, a 
partir de uma comunhão e partilha de sa-
beres e sonhos de professores que se 
transfere transdisciplinarmente para o uni-
verso dos alunos e onde estes podem ser 
atores e protagonistas do processo de 
aprendizagem e não apenas meros receto-
res ou regorgitadores de informação.  
Não há medidas estratégicas para garantir 
resultados destes nas Escolas Públicas. O 
que há é um sentimento comum de corres-
ponsabilidade  por esses resultados e so-
bretudo por aquilo que eles significam ou 
podem significar no projeto de vida dos 
alunos e uma vontade férrea de fazer sem-
pre melhor o que já fazemos e fazê-lo diari-
amente, sem desanimar. 
 

S -  A indisciplina, em qualquer das suas 
formas, vem sendo um quebra-cabeças 
nem sempre de fácil gestão para as esco-
las. Como avalia a atuação do Agrupamen-
to nessa matéria? Concorda que a indisci-
plina é induzida por fatores externos à 
escola ou há fatores internos que também 
a determinam?   
 

D - O nosso Agrupamento é um bom 
exemplo, já que tem vindo a diminuir a 
indisciplina. É, pelo menos o que dizem as 
estatísticas internas sobre faltas disciplina-
res, processos disciplinares e  registos de 
comportamento inapropriados. Temos 
pugnado por agir de imediato, o que torna 
a sanção muito mais significativa, servindo 
de exemplo também para outros. O facto 
de se insistir numa coerência de comporta-
mentos também aos adultos tem ajudado, 
já que ninguém tem legitimidade para im-
por regras que ele/ela próprio/a não cum-
pre. Também se tem insistido muito nas 
reuniões com pais sobre a importância de 
certos valores estarem presentes na edu-
cação dos filhos, bem como para os efeitos 
da lei tutelar educativa, e ainda de outras 
leis relativas à proteção de menores e ao 
estatuto do aluno e ética escolar. Este 
processo de consciencialização alargado a 
toda a escola contribui para a manutenção 
de um clima favorável à aprendizagem.  
Desde o início do mandato que fizemos 
questão de atuar de forma clara e dialoga-
da com alunos e pais/encarregados de 
educação e isso teve alguma importância 
na criação de um clima escolar mais sere-
no.  
Poderão acontecer situações de indiscipli-
na, mas elas estão perfeitamente identifica-
das e não temos dado tréguas até que se 
resolvam, sempre com a cooperação dos 
pais/EE e das entidades implicadas em 

cada situação concreta, mas esses casos 
não são a expressão da escola no seu 
todo.  
Há cerca de 30 anos atrás, quando eu 
comecei a trabalhar em educação, não 
havia os recursos que hoje existem para 
intervir atempadamente nas situações 
concretas de vida de uma criança ou jovem 
que não está a conseguir fazer a melhor 
integração na escola e na sociedade. Se-
jam fatores internos, sejam fatores exter-
nos que possam estar na base dos com-
portamentos fora da norma, esses compor-
tamentos têm sempre de ser contextualiza-
dos para ser minimamente compreendidos 
e afrontados da forma mais eficaz de que 
formos capazes. Em qualquer comporta-
mento humano o que se vê é sempre a 
ponta do iceberg, como dizia Freud. É claro 
que há importantes fatores externos, em 
particular nos casos graves e nos casos 
recorrentes, nomeadamente fatores de 
ordem sociofamiliar e económica. Nessa 
altura entram em ação, juntamente com a 
escola, as entidades associadas à preven-
ção do risco e do abandono escolar 
(Forças de Segurança, CPCJ, Centro de 
Saúde e outros técnicos). É talvez por isso 
que hoje a responsabilidade da escola 
também aumentou e não podemos escon-
der-nos atrás da burocracia e das dificulda-
des quando se torna complicado intervir 
num determinado caso. O que hoje tem de 
conduzir a nossa decisão é o superior inte-
resse da criança ou do jovem e não outra 
motivação, venha ela de onde vier. 
 
S -  A banalização das tecnologias dentro 
da sala de aula traria algum impacto a esse 

nível?   
 
D - Estou convencida de que as tecnolo-
gias da informação e da comunicação en-
traram na vida das pessoas para ficar e, 
portanto, entraram também na vida da 
escola. Podemos fechar-lhes a porta mas 
elas vão entrar pela janela. Vejo-as como 
uma ferramenta de trabalho, de aprendiza-
gem e de comunicação e partilha do co-
nhecimento. Não sei bem o que pode signi-
ficar o termo “banalização”. Se com isso 
queremos falar de utilização contínua des-
sas ferramentas, penso que o termo banali-
zação não se aplica, uma vez que há pro-
jetos de escolas com resultados comprova-
dos de que estas tecnologias podem efeti-
vamente melhorar alguns processos de 
aprendizagem e contribuir para o aumento 
do sucesso escolar. Se com isso queremos 
falar e um recurso a ferramentas que só 
aumentam ainda mais a passividade dos 
alunos em situação de aula, eu diria que se 
é assim que a maior parte das pessoas vê 
a utilização das ferramentas TIC então 
precisam de fazer formação na área para 
conhecer o potencial ainda desconhecido 
destes meios e a sua diversidade. 
Temos tendência, muitas vezes, para avali-
ar de modo depreciativo as coisas que 
conhecemos mal ou que não dominamos . 
No entanto, pouco adianta esse posiciona-
mento face à realidade que temos, porque 
ela vai superar-nos a todos e, portanto, a 
atitude certa, é acolher aquilo que pode ser 
vantajoso para fomentar o interesse e a 
motivação para aprender. Já muito se dis-
se sobre isto: o mundo em que nós fomos 
educados não é o mundo dos nossos alu-

nos. Eles já estão no futuro, nós é que 
muitas vezes insistimos em permanecer no 
passado. Com isto não quero dizer que vão 
acabar os livros, ou os cadernos ou o qua-
dro negro e o giz como ferramentas de 
trabalho, mas estes não são os únicos 
instrumentos e ferramentas que temos e, 
para descobrir a paixão de ler é preciso, 
hoje, por as crianças e os jovens a fazer 
livros. Quero dizer com isto que da passivi-
dade, as crianças os jovens têm de passar, 
a um certo ponto do seu processo de 
aprendizagem, a uma atividade supervisio-
nada, criativa e criadora do mundo que é e 
será o seu. Falando de impacto eu diria 
apenas que se queremos alunos capazes 
de apreciar a beleza e de ser criativos, 
capazes de intervir de forma cidadã e com-
prometida temos de lhes proporcionar es-
tas experiências e as novas tecnologias 
são um enorme e barato aliado da educa-
ção em todos estes campos.  
 

S -  A propósito, como está o processo de 
criação da nossa sala de aula do futuro? 
 

D - Aguarda-se a aprovação do financia-
mento. Antes disso, não é possível come-
çar a remodelação da sala e a compra dos 
equipamentos. 
 

S - Uma mensagem final a toda a comuni-
dade educativa do Agrupamento.  
 

D - Só posso deixar uma mensagem de 
agradecimento porque graças à ajuda de 
todos somos um Agrupamento com uma 
positiva visibilidade local, regional e nacio-
nal. Da minha parte pude aprender muito 
com todos, sobretudo quando não estáva-
mos de acordo, e senti-me empurrada a 
esforçar-me mais para ser uma pessoa 
mais humana,  procurando dar o melhor de 
mim. Muito obrigada! 
 
 

«Estou convencida que as tecnologias da informação e da comunicação entraram na vida 
das pessoas para ficar e, portanto, entraram também na vida da escola. Podemos fechar-
lhes a porta mas elas vão entrar pela janela.» 
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      Nos dias 26 a 28 de abril, os alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural 
(11ºH), acompanhados pelos docentes Augusta Meireles, Acácio Pinto, Isabel Monteiro e José Ma-
nuel Silva, rumaram a França para conhecer as localidades de Lescar (cidade geminada com Sátão), 
Pau e Lourdes, na região dos Pirenéus Atlânticos. 
 

      Chegados a Lescar, foram recebidos por diversos elementos da Câmara Municipal, no Hôtel de Ville, do 
Comité de jumelage (comissão responsável pelo protocolo de geminação), da Associação de Portugueses e 
da comunicação social local. O Presidente do Município, Christian Laine, deu as boas-vindas aos 
“convidados”, destacando o elo de amizade existente entre as duas localidades desde o final da década de 
80. No final dos discursos, houve um momento de convívio à volta de um cocktail dînatoire. Há a registar que 
existe uma vasta comunidade portuguesa na região, oriunda principalmente da vaga de emigração dos anos 
60/70, que participa ativamente nas múltiplas estruturas da comunidade local. 
     No segundo dia, a manhã foi preenchida com a visita ao centro histórico de Lescar e com uma demonstra-
ção desportiva de pelote basque. Foi possível visitar o Museu, a Catedral e parte das muralhas que servem 
de miradouro para a cidade, a área comercial e a paisagem deslumbrante, sempre cercada pelos Pirenéus. 
No complexo desportivo Désiré-Garrain, o campeão “da casa” (Kevin de 10 anos) e o seu pai explicaram as 
regras da pelote basque, nas vertentes en trinquet e mur à gauche. Depois da teoria veio a prática: todos 
tiveram oportunidade de treinar, 
procurando brilhar na modalidade 
agora descoberta. 
     Depois de um almoço no centro 
recreativo vizinho da escola de circo, 
ainda foi possível dar uma espreita-
dela no clube de tiro ao arco, onde 
estava a decorrer uma formação 
para adolescentes. De seguida, foi a 
altura de conhecer a maior aldeia da 
comunidade Emmaüs de França. A 
fundação Emmaüs é obra do Abbé 
Pierre que, desde 1956 (nesse inver-
no, lançou um apelo na rádio para 
pedir ajuda, pois muitos sem abrigo 
estavam a morrer devido ao frio 
extremo), procura auxiliar todos os 
necessitados. O lema da comunida-
de é "acolher quem precisa de ajuda 
de forma incondicional". 
     A visita a essa “aldeia” foi bastante enriquecedora, uma vez que mostrou uma realidade totalmente desco-
nhecida dos alunos e uma filosofia de vida baseada na solidariedade, na consciência ecológica e na criativi-
dade. A vida diária da comunidade foi explicada por uma das “companheiras” que apresentou as diferentes 
áreas da aldeia, desde o espaço de recolha de todo o tipo de objetos (papel, vestuário, móveis, eletrodomésti-
cos, bicicletas,...), os ateliês de recuperação/restauração, os alojamentos, a quinta biológica (a aldeia já é 
autossuficiente, ou seja, produz tudo aquilo que é consumido por cerca de 150 pessoas), a zona de comércio 
e de restauração. Foi ainda referido que a comunidade recebe voluntários que, a troco de trabalho na aldeia, 
têm garantidos o alojamento e a alimentação, bastando para isso fazer a inscrição no site.  
     No final da tarde, seguiu-se até Pau para uma visita guiada ao Castelo, onde terá nascido o rei Henri IV, e 
ao centro histórico. O dia terminou no restaurante “le 7e péché” que confecionou especialidades locais, desta-
cando-se a truite aux agrumes e o confit de canard. Ainde houve tempo para uma visita ao restaurante Le 
Bayard, em Pau, cujo proprietário é do concelho de Sátão. 
      O último dia foi consagrado a uma visita ao Santuário de Lourdes e à viagem de regresso. 
      Os participantes nesta visita de estudo querem agradecer a todos aqueles que a tornaram possível, no-
meadamente os presidentes e vereadores dos dois municípios envolvidos na geminação, bem como todas as 
pessoas que os acompanharam em Lescar, Pau e Lourdes, não esquecendo os chauffeurs. Bem hajam to-
dos! 

A turma do 11ºH 
Algumas impressões dos alunos: 
 

“Esta viagem foi fantástica. Aprendemos e vimos coisas que não estamos habituados a ver no nosso dia a 
dia e gostei muito disso. As pessoas acolheram-nos da melhor forma e eram pessoas muito queridas. Es-
pero voltar lá um dia.” 
 

“Achei a viagem muito enriquecedora, principalmente a visita à comunidade Emmaüs. No global, foi uma 
boa viagem.” 
 

“Gostei muito da viagem pela união da turma e gostei de visitar os vários monumentos históricos.” 
 

“O que mais gostei foi o jogo da  “pelote” e a visita à comunidade Emmaüs.” 
 

“Gostei mais do Castelo de Pau e da visita guiada.” 

Receção na Câmara Municipal de Lescar 

Almoço no centre aéré (centro recreativo), junto à escola de 

circo de Lescar 

Visita guiada ao Château de Pau 

 Visita ao Santuário 
de Lourdes  
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No dia 28 de Abril, nós, os alunos 
de Educação Moral e Religiosa 
Católica, entrámos num autocarro 
com destino à Comunidade dos 
Missionários Combonianos de 
Viseu para realizarmos o “Jantar 
de Taizé” e também para cele-
brarmos os 70 anos da presença 
comboniana em Portugal. 
 Quando chegámos fomos dividi-
dos em cinco grupos, cada um 
com uma cor diferente, que repre-
sentavam cada um dos cinco 
continentes: a cor branca para a 
Europa; a cor verde para África; a 
cor amarela para a Ásia; a cor 
azul para a Oceânia e por fim a 
cor vermelha para a América. 
Já nos respetivos grupos recebe-
mos uma capa, cada um, com um 
lenço com a respetiva cor do 
continente a que pertencíamos. A 

capa continha a revista Audácia 
(revista missionária), uma pulsei-
ra, uma régua, um panfleto que 
nos explica o que são e o que 
fazem os Missionários de Combo-
ni e ainda outro panfleto que 
tínhamos de preencher com auto-
colantes que nos eram dados 
depois de ouvirmos os missioná-
rios e missionárias, que estavam 
em cada continente, a falarem 
das suas experiências. 
 A divisão dos jovens em grupos 
organizados por cores serviu para 
realizarmos um Peddy Paper. 
 Mas, por falar em missionários, 
não posso esquecer as experiên-
cias únicas e muito interessantes 
de pessoas que aparentam ser 
como nós, mas que se tornaram 
diferentes no passo que decidi-

ram dar, não tiveram medo de 
sair do conforto de suas casas e 
de deixar as suas famílias para 
trás para poderem assim partir 
em missão, para as mais variadas 
partes do mundo, onde enfrenta-
ram a pobreza das comunidades, 
alguns viram-se perante a morte 
ou as ameaças, mas decidiram ir 
mesmo assim e fazer a diferença, 
por mais pequena que seja. To-
dos podemos ver o quanto para 
eles é gratificante a ajuda às 
pessoas que vivem à sua volta e 
como aos poucos melhoram os 
locais para onde vão. 
 Após ouvirmos as experiências 
incríveis dos missionários seguiu-
se um pequeno lanche e no final 
do mesmo fomos para o concerto.  
 Foi um concerto animado pela 
banda “S. Sebastião”, de Coim-

bra. Note-se que durante o con-
certo houve muita diversão, mui-
tas coreografias divertidas pro-
postas pela banda e por nós, 
muito convívio. 
 Tive a oportunidade de realizar 
um dos meus sonhos, cantar 
perante um público significativo, e 
cantei com alguém que me era 
desconhecido mas que tinha uma 
voz maravilhosa. Todos nos di-
vertimos imenso, algo que não 
fazíamos há já algum tempo. 
 Terminado o concerto tivemos 
um jantar apetitoso ao ar livre, 
onde apenas tínhamos a colher 
como talher, para assim de algum 
modo reavivarmos o espírito de 
simplicidade de Taizé. 
 Encerrámos esta tarde de sába-
do fantástica com uma oração de 

Taizé, para podermos revivenciar 
o espírito de comunhão e partilha 
com Deus igual ao que tivemos 
em Taizé e donde trouxemos tão 
belas lembranças e onde apren-
demos grandes lições. 
Estive ainda connosco o repre-
sentante nacional e o represen-

tante mundial dos missionários de 
Comboni. 
Em suma, regressei a casa com o 
espírito cheio, tive a oportunidade 
de voltar a sentir Taizé mais per-
to, tive a oportunidade de partilhar 
verdadeiros momentos de diverti-
mento e emoção com os meus 

colegas e tirar grandes lições do 
que ouvi pelos missionários, uma 
delas foi que todos podemos e 
temos o dever de deixar o mundo 
um pouco melhor, mas temos que 
fazer por isso e não ficarmos 
sentados à espera que os outros 
façam isso por nós. 

A alegria do reencontro 

Cláudia Albuquerque, 12.º D 
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Se vir este sinal 

Dois meninos com a sacola 

Abrande senhor condutor 

Que aqui é uma escola. 

OLHAR E VER… 
Ao ver este sinal 

Preste bem atenção 

Reduza a velocidade 

Pode aparecer um 

peão! 

Se vires os semáforos 

Toma muito cuidado 

E mostra a toda a gente  

Que estás bem informa-

do. 

 

O verde informa: 

Podes avançar, cri-

ança 

Tu és a esperança 

O amarelo diz:  

Meu petiz, 

Tens de esperar 

Já não podes passar! 

 

O vermelho avisa: 

aqui há perigo, 

Toma cuidado e 

muita atenção. 

Com a cor verme-

lha, 

Não avances, não! 

Se a fome te assaltar 

Ou a sede te chegar 

Para neste local 

Come e bebe até fartar. 

 

Se te vires aflito 

E precisares de telefo-

nar 

Este sinal deves procu-

rar. 

 

 

 

Trabalho coletivo 

realizado no âmbito 

da disciplina de  

Estudo do Meio 

E B 1 de Sátão – 3.º B 
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Como vem sendo tradição nos últimos anos, o Agrupamento de 
Escolas de Sátão abriu portas à comunidade  para mostrar aqui-
lo que vai fazendo enquanto instituição educativa.  Todos os 
departamentos, do pré-escolar ao secundário, do ensino regu-
lar, vocacional e profissional, foram responsáveis por um con-
junto de atividades que, de uma forma ou de outra, constituíram 
uma montra das  áreas curriculares que representam. Ao mes-
mo tempo, convidaram-se outras entidades, casos de algumas 
instituições de ensino superior, do Exército ou da GNR, que 
aproveitaram o evento para captar a atenção do público juvenil 
para os seus objetivos: nos dois primeiros casos atraírem candi-
datos ao ingresso futuro nas respetivas instituições, no caso da 
GNR, sem prejuízo desse objetivo, procuraram-se mostrar algu-
mas práticas que fazem parte do seu quotidiano operacional, 
com preocupações igualmente formativas. 
Para além da visibilidade dada àquilo que é produzido nas diver-
sas instituições representadas, a começar pelas várias escolas 
do Agrupamento, expressão do seu labor e dinamismo, a reali-
zação deste tipo de evento tem também um outro objetivo não 
desprezível: o reforço do sentimento de pertença de toda a co-
munidade educativa face à instituição escola que a acolhe, sain-
do dessa forma mais valorizada, num contexto de imobilismo e 
de indiferença que parece, também, afetá-la nos dias que cor-
rem. 
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Março 2017 

Educar para os valores 
 

A atividade foi realizada no âmbito do “Dia da Escola Aberta” pelas Docentes da Equipa 
de Intervenção Precoce na Infância de Sátão. 
Teve como tema “Educar para os valores”. A ideia surgiu através da manta de retalhos 
feita em tecido, que foi criada com as crianças e suas famílias no âmbito dos Afetos. 
Desta forma, foi construído um painel interativo, ornamentado com palavras, frases e 
desenhos alusivos aos valores e afetos na educação e na vida.  
A comunidade educativa, e outos visitantes, do dia da escola aberta, foram convidados a 
participar, para nos deixarem uma mensagem de sensibilização.  
A atividade teve muitos participantes, desde a colaboração dos mais pequenos que dei-
xaram o seu testemunho através do desenho e a dos mais jovens e adultos, que marca-
ram a sua presença, com belíssimas palavras que embelezaram o nosso painel. 
A Equipa agradece a alegria, respeito, responsabilidade, a todos os que participaram! 
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ATIVIDADES DOS SEVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL (SPO) 

No âmbito das atividades de Orientação Escolar e Profissional, ao longo do 

presente ano letivo, os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento 

promoveram várias iniciativas dirigidas especialmente aos alunos que, no final do 

ano, terão de fazer escolhas importantes sobre o seu futuro percurso escolar, profis-

sional e pessoal, visando facilitar as suas decisões vocacionais e apoiar os jovens na 

construção de projetos de futuro conscientes e realistas após o Ensino Básico e o 

Ensino Secundário. Das várias atividades desenvolvidas destacam-se as que se 

apresentam de seguida. 

No dia 22 de março, realizou-se a sessão de esclarecimento "12º ANO: O 

que FAZER?!", dirigida aos alunos finalistas dos cursos científico-humanísticos e 

dos cursos profissionais, que foi dinamizada por representantes do Gabinete de 

Acesso ao Ensino Superior de Viseu, sediado no Campus Politécnico do Instituto 

Politécnico de Viseu.  

Nesta ação foram prestados esclarecimentos sobre a oferta educativa e forma-

tiva após o ensino secundário existente no âmbito do Sistema Educativo Português 

(cursos técnico superiores profissionais, licenciaturas e mestrados), bem como sobre 

as condições de acesso, os procedimentos a considerar para efeitos de candidatura 

aos cursos e sobre os apoios sociais para a sua frequência. Neste sentido, foi anali-

sada a plataforma eletrónica da Direção – Geral do Ensino Superior na qual se pode-

rá conhecer toda a oferta educativa do ensino superior português e através da qual 

os alunos terão de fazer a sua candidatura aos cursos desse nível de ensino 

(www.dges.gov.pt), tendo-se realizado inclusive um exercício de simulação de candi-

datura com recurso a um exemplo concreto de um aluno participante na sessão.  

Depois de apresentadas dicas importantes para que a candidatura dos jovens 

seja bem-sucedida, foram também abordados outros assuntos pertinentes relaciona-

dos com a frequência do ensino superior, tais como as principais características do 

ensino politécnico e do ensino universitário, e os benefícios em participar em progra-

mas de intercâmbio para estudar no estrangeiro (ex: Projeto Erasmus+).  

Por fim, os alunos foram ainda alertados para a importância de adquirirem 

formação ao longo da vida face às exigências da sociedade atual e global, em cons-

tante mudança, e de modo a promoverem experiências científicas, culturais, sociais 

e pessoais significativas que favoreçam a sua integração plena no mundo do traba-

lho e os tornem cada vez mais capacitados enquanto cidadãos responsáveis.  

12º ANO: O que FAZER?!" 

Visita à FUTURÁLIA ‘ 17 e ao Pavilhão do 

Conhecimento 

No dia 29 de março, alunos do 9º e do 12º ano de escolaridade deslocaram-se ao Par-

que das Nações, em Lisboa, de modo a visitarem o evento FUTURÁLIA 2017, na FIL, consi-

derada a maior Feira de Educação e Formação de âmbito nacional. 

Na visita à FUTURÁLIA 2017, os jovens realizaram ações de exploração vocacional e 

de recolha de informação escolar e profissional significativas para a definição dos seus proje-

tos vocacionais. Tiveram oportunidade de interagir com profissionais de diversas áreas de 

formação e com alunos, professores e representantes dos diferentes níveis de ensino/

modalidades de formação, quer a nível nacional quer a nível europeu, bem como de associa-

ções educativas e culturais com interesse para os jovens, o que lhes permitiu descobrir pro-

fissões e novos contextos de trabalho, conhecer a diversidade de percursos educativos/

formativos existentes, esclarecer dúvidas e tomar decisões vocacionais. 

Esta ação foi ainda complementada com a visita às exposições temporárias “Bom 

apetite! A ciência está na mesa” e “Risco – uma exposição para audazes”, no Pavilhão 

do Conhecimento, o que permitiu a abordagem de temas relacionados com a promoção da 

educação alimentar e da saúde mental, temáticas no âmbito da Educação para a Saúde. 

Assim, através de atividades interativas e com conteúdos de conhecimento transversal, os 

alunos ficaram a compreender melhor as regras de uma alimentação saudável e a saber 

interpretar uma multiplicidade de mensagens e informações que, todos os dias, surgem liga-

das à alimentação, bem como a medir o nível de risco dos comportamentos de cada um e a 

perceber como este, quando razoável, pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e 

para uma sociedade inovadora. 

http://www.dges.gov.pt
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ATIVIDADES DOS SEVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL (SPO) 

XVII Feira de Informação Escolar e Profissional 

“FUTUROS”  

No dia 4 de abril realizou-se a XVII Feira de Informação Escolar e Profissional 

“FUTUROS”, este ano também inserida nas comemorações do Dia Aberto do Agrupamento. 

Assim, os alunos e professores/formadores do Curso Vocacional do 3º CEB – Ofícios e Multi-

média, do Curso de Educação e Formação, Tipo 3 - Operador/a de Informática, do Curso Profissio-

nal Técnico de Comércio (12º G), do Curso Profissional Técnico de Multimédia (10º F/12º F), do 

Curso Profissional Técnico de Restauração, variantes Cozinha-Pastelaria e Restaurante-Bar (10º 

E) e do Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural (11º I), apresentaram à comuni-

dade escolar a oferta educativa e formativa do Agrupamento de Escolas de Sátão. Cada grupo 

turma, em espaço próprio, deu a conhecer as competências académicas e profissionais desenvolvi-

das ao longo do seu percurso educativo/formativo, expondo trabalhos, dinamizando workshops, 

fazendo visitas guiadas e prestando esclarecimentos aos visitantes, mostrando deste modo as 

principais atividades associadas aos perfis profissionais que estão a aprender. Todos se mostraram 

empenhados na dinamização das ações e orgulhosos pelo reconhecimento do seu esforço e das 

suas capacidades!   

Nesta edição participaram também instituições externas relacionadas com o ensino superior 

(Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico da Guarda, 

Instituto Politécnico de Viseu, Associação Académica de Coimbra, Universidade de Aveiro, Univer-

sidade de Trás-os-Montes e alto Douro, Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das 

Beiras, Instituto PIAGET) e com as forças militares e de segurança (Exército Português, Guarda 

Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública), que prestaram importantes esclarecimentos 

sobre as saídas profissionais dos cursos que ministram e respetivas condições de acesso, bem 

como sobre os apoios sociais que proporcionam aos futuros estudantes.  

visita de estudo à Escola Superior de Tec-

nologia e Gestão de Viseu do Instituto Po-

litécnico de Viseu  

No dia 10 de maio, realizou-se ainda uma visita de estu-

do à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do 

Instituto Politécnico de Viseu, na qual participaram os alunos 

do 9º ano que frequentam o Programa de Orientação Escolar e 

Profissional “9º ANO: O que SER?!”, os alunos do CEF, Tipo 3 - 

Operador/a de Informática e os alunos do 12º F – Curso Profis-

sional Técnico de Multimédia. 

Nesta atividade, através das explicações dadas por docen-

tes dos Departamentos de Ambiente, de Engenharia Civil, de 

Engenharia Eletrotécnica, de Engenharia de Madeiras, de Ges-

tão e de Informática, os participantes conheceram os vários cur-

sos em funcionamento naquela instituição académica, as suas 

saídas profissionais e condições de acesso, bem como as condi-

ções de estudo oferecidas. Houve também oportunidade de visi-

tar algumas salas de aula específicas, de visionar trabalhos reali-

zados por estudantes e de assistir parcialmente a uma aula da 

disciplina de Projeto Industrial da Licenciatura de Tecnologia e 

Design de Mobiliário. 

Os alunos ficaram muito entusiasmados com esta experiên-

cia. Inclusive, alguns dos que se encontram a frequentar o curso 

profissional mostraram interesse em redefinir o seu projeto voca-

cional a curto prazo, considerando prosseguir estudos no ensino 

superior em vez de começar já a trabalhar após o ensino secun-

dário.  
 

A psicóloga dos SPO, 

Teresa Fernandes 
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Estendal de poesia, organizado pela equipa da BE da Esfrov . 

O prazer de ler poesia, BE 
da Esfrov, aluna do 7º ano  

O prazer de ler poesia, BE 
da Esfrov, aluna do 11º ano  

Abertura da semana da leitura - leitura de poemas pelos alunos do 2º ciclo (EBFL). 

  Mural – opiniões dos alunos  
do 2º ciclo sobre a leitura. A concretização do Mural envolveu o trabalho 
colaborativo dos professores de Português e E. Visual. (EBFL) 
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Hora do conto- apresentação para alunos do 6º ano- apresentação da his-
tória Arroz do céu J. R. Miguéis pela docente Lurdes Cruz. (EBFL) 

Alunos do 2º e 3º ciclos premiados em diversos concur-
sos ligados à leitura (EBFL) 

Atividade Silêncio…todos a ler! (sala da 
educação especial).  

Esdrúxulas, Graves e Agudas, Magrinhas e Barrigudas de J. Fanha e 
Afonso Cruz: apresentação feita por 4 alunos do 5º A (EBFL) 

Representação de um excerto da obra O rapaz de bronze de So-

phia de M. Breyner A., por alunas de turmas do 5º e 6º anos.  

Representação de adaptações de A 

nau Catrineta de A. Garrett, pelos 

alunos do 6º A.  
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Já pensaste em ocupar uma parte das tuas férias com uma experiência universitária? 

 

O programa «Ciência viva no laboratório» é uma excelente proposta 

O «Ciência Viva no laboratório» é outro programa de ocupação científica de jovens 
nas férias, dirigido a alunos que frequentam o Secundário, regular ou profissional. 
 
Objetivos do programa 
 
- Aproximar os jovens da Ciência e da realidade da investigação científica através da 
realização de estágios em unidades de investigação reconhecidas pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. 
 

- Promover o contacto entre as instituições de investigação científica e os jovens do ensi-
no secundário. 
 

- Promover o ensino experimental da ciência e atrair jovens para carreiras ligas à ciência 
e à tecnologia. 
  
Podes escolher de entre mais de 80 instituições de ensino de todo o país 
 
As principais universidades e os principais institutos politécnicos do país aderiram ao 
programa deste ano, disponibilizando estágios em áreas muito diversas do conhecimento, 
que vão das ciências da vida à mecatrónica ou à informática, da astrofísica à genética, 
das ciências do mar às engenharias, passando pelas ciências sociais. Podes ver os está-
gios oferecidos no ano de 2016 em: 
 
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2016/inscricao.asp?accao=listaccao 
 
 
Funcionamento dos estágios e apoios 
 
Depois de te inscreveres (ver instruções abaixo), e escolheres uma área e uma institui-
ção, se fores selecionado, és integrado num grupo de três ou quatro estagiários que es-
colheram o mesmo tema e a mesma instituição. Cada estágio tem um responsável da 
instituição e um ou mais investigadores que te vão acompanhar durante a formação, de 
uma a duas semanas, em princípio nos meses de julho e agosto. 
 
Os estágios são de participação gratuita para os alunos. A Ciência Viva atribui financia-
mento às intuições para suportar as despesas necessárias à realização dos estágios e à 
estadia dos alunos. Existe também um seguro de responsabilidade civil que é assegurado 
pela Ciência Viva. 
 
Durante o estágio, o programa oferece as refeições e, em alguns casos, o alojamento se 
os alunos estiverem longe da sua área de residência. A deslocação até ao local de está-
gio é da responsabilidade do aluno. 
 

Inscrições no site: 
 
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2016/index.asp 
 
Passos para quem se inscreve pela primeira vez: 
 



 

                                                                                                                                                                                                                      

junho 2017 

Página 17 

 

    No dia 22 de abril, nós, alunos da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo e da Escola Básica Ferreira Lapa, fomos às Olimpíadas de Química Júnior 

que decorreram      na Universidade de Coimbra. Após a chegada, recebemos um pequeno lanche e foram-nos dadas informações sobre o que iríamos fazer naquele 

dia. 

Começamos por fazer uma prova prática na qual tivemos de realizar várias expe-

riências, das quais nós destacamos uma em que tivemos de criar um arco-íris, 

uma vez que foi nesta onde conseguimos trabalhar mais em equipa. De seguida, 

fizemos uma prova teórica onde o que mais nos surpreendeu foi a enorme Tabe-

la Periódica que estava dentro da sala. 

Terminado o almoço, assistimos a uma palestra sobre moléculas da cor e à en-

trega dos prémios. Esta experiência foi muito enriquecedora, especialmente a 

nível prático, dado que aprendemos a trabalhar em equipa sem supervisão de 

um adulto. 

As olimpíadas de química Júnior são organizadas pela Sociedade Portuguesa 

de Química, em parceria com várias universidades do país. São dirigidas a 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e os vencedores têm a oportuni-

dade de integrar a representação nacional  nas Olimpíadas de Ciência da 

União Europeia. 

O nosso Agrupamento  esteve representado por duas equipas, uma da Ferrei-

ra Lapa, outra da Frei Rosa Viterbo. 

Alexandra Correia, Andreia Silvestre e Vera Silva, acompanhadas pela profes-
sora Maria do Carmo (Ferreira Lapa) 

Marco Costa, Inês Ribeiro e Diogo Gomes, acompanhados pelo professor Osvaldo 
(ESFROV) 
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Paseo a Madrid 
 

Del 23 al 25 de abril un grupo de 24 alumnos del 10º A e 10º D realizaron un viaje de 
estudios a Madrid. 
Llegaron a Madrid al amanecer del día 23 y después de dejar a su equipaje en el hotel, 
iniciaron su visita a la ciudad. Fue con una media de 17 km a diario, a pie, que los 
alumnos y los  profesores recorrieron  la ciudad. Visitaron, entre otros,  las puertas del 
sol, el  kilómetro cero, el oso y el madroño, el mercado de San Miguel,  el palacio real, 
la catedral de Almudena, los jardines del Moro, el templo de Debod, la plaza de Es-
paña, el monumento a Cervantes, las fuentes de Cibeles y de Neptuno, la puerta de 
Alcalá, el paseo del Prado, la estación de Atocha y su jardín invernadero, el Museo 
Reina Sofía, el Parque del Retiro, el Museo de Ciencias Naturales y el Estadio Santia-
go Bernabéu.  
Durante estos tres días, alumnos y profesores tuvieron también la oportunidad de an-
dar en barca en el lago del Parque del Retiro, de degustar las famosas tapas y algunos 
platos típicos españoles, de sentir la cultura y la manera de estar y ser del país vecino 
y de comprar unos regalitos. Realizaron varias actividades comunicativas en lengua 
española, interactuando con la populación y con algunos turistas. 

“Fueron tres días increíbles y el 
mejor es que ha habido tiempo 
para todo. Vimos varios monumen-
tos como el Museo de Ciencias 
Naturales y de Reina Sofía, la 
Catedral de Almudena y el Palacio 
Real. Me encantó estar en el Par-
que del Retiro a relajar y jugar con 
mis amigos”  

Tomás,10ºA 

“A mí me encantó el templo de De-
bod pues teníamos una hermosa vista 
panorámica de la ciudad. Pienso que 
esta fue una de las mejores experien-
cias de mi vida, he aprendido que soy 
más autónoma y no sabía que era 
capaz de hablar español como hablé 
siempre que fue necesario”  
   Mara, 10ºA 

“Otro local que también me gustó mu-chísimo fue el Museo Reina Sofía. Vi cuadros del gran Picaso que me fasci-naron, principalmente el “Guernica”. En la ciudad, caminé por las calles y pude ver el paseo de las estrellas, inclu-so he visto la estrella de Penélope Cruz y de Antonio Banderas. También comí Tortilla, una de las comidas típicas de España y, la verdad, ¡es que estaba riquísima!    

Laura, 10ºA 

“Durante los tres días, visitamos sitios de una belleza extraordinaria como fue el caso de la Catedral de Almudena donde pudimos contem-plar sus hermosas pinturas en los techos y también en todos los vitra-les.”  

Mariana, 10º D 

“Tengo tres momentos especiales que 

guardaré siempre en mi corazón. El primero 

fue visitar el estadio Santiago Bernabéu por 

la emoción de estar en un lugar donde mis 

ídolos están casi siempre. El segundo mo-

mento inolvidable fue navegar en el Parque 

del Retiro con mis amigos e para terminar, 

lo mejor fue cantar en la Puerta del Sol pues 

con ese momento se confirmó la unión del 

grupo y me emocionó ver la reacción de los 

españoles y sus elogios”.   

Joana Correia, 10º A 

““Este viaje me ensenó muchísi-

mo y me enriqueció como perso-

na y como alumna de español 

porque tuvimos que hablar mu-

chísimo en español y con es-

pañoles de verdad, en las calles, 

en las tiendas, en los restauran-

tes, etc.”  

Joana Cunha, 10º A 

“Fue una visita increíble porque el 

hotel era muy bueno, los monumentos 

y las sitios que visitamos fueron bien 

elegidos para que pudiésemos comu-

nicar en español con otras personas y 

lo que me ha gustado más fue la con-

fianza que los profesores nos dieron a 

la hora de comer y en varios momen-

tos al conocer la ciudad.”  

João Ferreira, 10º A 

 

““Visitamos muchísimo de la ciu-
dad y lo que me gustó más de visi-
tar fue el Santiago Bernabéu y el 
Museo de Ciencias Naturales.  Este 
último, me gustó  de verdad pues 
vimos animales de todas las partes 
del mundo, en tamaños reales,  bien 
delante de nosotros”  

Diogo, 10º A 

Los alumnos estuvieron motivados, animados y divertidos. Estos evalúan la visita así:  

Plaza mayor 

Puerta de Alcalá El oso y el madroño  
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Inauguração da  

Exposição: Copos d’Água 

 

 Concretizou-se, no dia 9 de maio, na Casa da 
Cultura de Sátão, a inauguração da Exposição Co-
pos d’Água. Usou, em primeiro lugar, da palavra a 
senhora diretora do Agrupamento de Escolas de 
Sátão, que realçou a importância destes eventos 
para toda a comunidade educativa. O senhor verea-
dor Paulo Santos, em representação do senhor 
presidente da Câmara Municipal de Sátão, falou da 
importância da água e agradeceu ao coordenador 
do evento e ao colecionador, senhor Jorge Amaral. 
O docente Carlos Paixão explicou a ligação dos 
copos à água e fez os agradecimentos a todos os 
que colaboraram para a concretização da Exposi-
ção. 
 A animação da sessão inaugural coube, desta 
vez, a um grupo de alunos do 9º ano e à turma do 
4º A, do agrupamento. Os primeiros cantaram e 
manipularam copos e os segundos apresentaram os 
“Jograis com copos d’água”, da autoria do professor 
Carlos Paixão. 
 Na cerimónia, os alunos do 9º ano ainda apre-
sentaram um texto evocativo dos 906 anos da con-
cessão do 1º foral ao Sátão.  
 No final realizou-se a visita à sala de exposi-
ções para admirar cerca de um milhar de copos e 
os mais novos se poderem divertir com uma 
“pescaria”. 

Pronto, aqui estou eu 

Com vontade de falar. 

Hoje soltou-se-me a língua, 

Ninguém aqui me vai calar. 

Encosto a barriga ao balcão, 

E já peço mais um copo, 

E não é para a coleção! 

 

Só quer o copo, ou quer a água? 

Quero o copo e quero a água, 

Quero engolir esta mágoa 

Que trago dentro de mim. 

Cheira-me a coisa ruim… 

Isso traz água no bico 

E, antes que engula em seco, 

Quero um copo bem bonito! 

 

Ouça lá, menino e moço, 

Quer da torneira ou do poço? 

Quero água pura, limpinha, 

Seja do rio ou da mina, 

Da mangueira ou da albufeira 

Ou daquela fonte da esquina. 

Ali, daquela nascente, 

Já te podes abeirar, 

Pois a água da corrente 

É água que não mata gente. 

 

Não quer um copinho das termas 

Pra lhe endireitar as pernas? 

As pernas estão bem direitas 

E o copo meio vazio… 

E eu, com tanto fastio, 

ainda o acho meio cheio. 

Pede da mineral, 

Simples ou com sabor, 

Seja fresca ou natural, 

Transparente ou com a cor, 

A água não te faz mal! 

Aquele menino, ali, 

Mesmo na mesa da frente, 

A pensar que já é gente, 

Pede um copo de aguardente. 

Nem aguardente nem gin, 

A esses não dizes sim… 

Antes que sopres ao balão, 

Ao álcool só dizes NÃO! 

 

Posso beber coca-cola? 

Por favor, é uma esmola… 

E eu queria refrigerante, 

Para beber já num instante. 

 

Há gente que não escuta, 

Bebe só sumo de fruta! 

Junta-lhe água no copinho 

E não precisas de vinho. 

Evita gaseificadas… 

E se gostas de desporto, 

Não cheiras nem bebes Porto, 

O atleta que o é 

Não bebe álcool nem café! 

 

Eu pedia uma imperial… 

E tu pedias um fino… 

É coisa que faça mal? 

Pois claro que a cerveja, 

Para ti, ó meu menino, 

Não é coisa que se veja! 

Saia já um aperitivo,  

Com duas pedrinhas de gelo. 

Ou no fim um digestivo… 

Bebes como um camelo, 

Que atravessa o deserto. 

Não pareces muito esperto! 

Não queiras ver a dobrar, 

Deixa o wisky e o rum 

Dentro da garrafa no bar, 

Pois não é para qualquer um. 

E se for só um pinguinho 

Da ginjinha ou do licor 

Posso só dar um beijinho 

Como se fosse o meu amor? 

 

Não penses que te dá calor, 

Isso é mesmo uma ilusão… 

A ginja, o brandy, o licor 

Só te afeta o coração. 

E quando a sede te aperta, 

É a água a escolha certa! 

 

É a água a escolha certa! 

                  
  Carlos Paixão- maio17       
 

Versos com copos…d’água 
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Decorreu na noite de 19 de maio, na Casa da 
Cultura de Sátão, o colóquio: “Futebol, formação e compe-
tição. Que caminhos?”, numa organização do Agrupamen-
to de Escolas de Sátão e do Jornal Digital Dão e Demo. 

Na mesa, estiveram, Francisco Neto, o selecio-
nador nacional de futebol feminino, que foi o convidado 
principal deste colóquio, Carlos Paixão, que durante doze 
anos foi coordenador das camadas de formação na Asso-
ciação Desportiva de Sátão e Francisco Santos, um jovem 

estudante de Medicina, que fez formação nos vários esca-
lões de futebol e que continua a conciliar os estudos com o 
futebol. A moderação do debate esteve a cargo de Acácio 
Pinto. 

Na abertura do debate, usaram da palavra, Hele-
na Castro, a diretora do Agrupamento de Escolas de Sátão 
e Zélia Silva, a vereadora da Educação e Cultura da Câ-
mara Municipal de Sátão, em representação do município, 
que colaborou com este evento. 

Francisco Neto abordou diferentes questões 
relativas à formação, ao treino e à alta competição, res-
pondendo às solicitações do moderador e da plateia. Sali-
entou a relevância das qualidades humanas do treinador, 
a importância do conhecimento do grupo e de cada um 
dos atletas e da superação para se vingar na alta competi-
ção. 

Carlos Paixão falou da sua experiência na cons-
trução da Escola de Futebol da A.D. Sátão e da importân-
cia das relações de amizade, para o crescimento do grupo. 
Ilustrou a sua intervenção com referências a alguns dos 
atletas presentes na sala. 
  Francisco Santos falou da sua enorme paixão pelo 
futebol e da forma como sempre conseguiu conciliar o 
desporto com os estudos. Referiu que, com organização e 
clarificando opções, tudo se consegue. Mostrou-se agra-
decido pelas condições de treino que lhe foram proporcio-
nadas, agradeceu aos treinadores que teve e fez uma 
referência especial ao professor Carlos Paixão por tudo o 
que ele fez pelos jovens, pela Associação Desportiva de 
Sátão e pelo desporto no concelho. 

No final, Francisco Neto brindou Carlos Paixão 
com uma camisola da seleção nacional e distribuiu autó-
grafos pelos muitos jovens que quiseram guardar uma 
recordação do selecionador nacional do futebol feminino, 
responsável pelo apuramento da seleção nacional para o 
europeu de futebol feminino que se vai realizar, em Julho, 
na Holanda. 

Carlos Paixão 

Futebol, formação e competição. Que caminhos? 

A poluição 

 
A poluição causa danos à saúde humana, aos seres vivos 
e ao ecossistema. 
Um dos efeitos que a poluição provoca é o aquecimento 
global. As suas consequências são: o efeito de estufa, a 
diminuição da camada de ozono, as chuvas ácidas, a 
perda da biodiversidade e a poluição de rios e de mares. 
O Planeta Terra está a ser prejudicado pelo calor que o 
Sol produz. A terra recebe uma quantidade de radiação 
solar que, na sua maior parte (91%), é absorvida pela 
atmosfera terrestre. 
Os tipos de poluição que existem no nosso Planeta são: 
poluição hídrica, poluição do solo, poluição sonora, polui-
ção visual, poluição térmica, poluição luminosa e poluição 
radioativa!   
Nós somos responsáveis pela poluição, que está a des-
truir o nosso planeta, por isso, futuramente, deveremos 
tomar medidas para a evitarmos, assim seremos seres 
humanos inteligentes e amigos do ambiente!  
 

Joana Silva Machado, 4ºA  

 

 

A Menina Gotinha de Água estava na nuvem a descansar, à medida que o 

tempo passava sentia-se cada vez mais apertadinha, porque se 

juntaram a ela milhões de gotinhas de água. 

Estava a ser divertido, empurra daqui, empurra dali, parecia um baile de gotinhas na atmosfe-

ra! Até que um dia, a nuvem saturada de tanta diversão e de tanta gotinha de água junta, resolveu liber-

tá-las para a terra, umas na forma de chuva, outras na forma de neve e outras na forma de granito. Lá 

caíam elas uma a uma. 

Os seres vivos ficaram felizes com a quantidade de água disponível para beber, para ser ab-

sorvida pelas plantas, se juntar aos lençóis de água… 

 A Gotinha de Água andava sempre em movimento, seguia rio abaixo com destino a uma ETA 

(estação de tratamento de águas), à procura de ser tratada para consumo doméstico. 

Num dia de verão, uma menina muito ativa e preocupada chamada Margarida foi regar o seu 

jardim, e observou com entusiasmo a Gotinha de Água a evaporar-se para a atmosfera. Finalmente 

estava de regresso a casa! A mãe nuvem perguntou-lhe: 

- Então Menina Gotinha de Água, gostaste da tua viagem? 

A Gotinha de Água respondeu: 

-Foi uma viagem atribulada, mas muito divertida! Vi animais muito diferentes, conheci plantas 

que nem sabia que existiam, fiz vários percursos. Não parei, estou muito cansada, resolvi voltar a casa. 

A nuvem disse: 

-Gotinha de Água, não te preocupes, vais fazer muitas vezes esta viagem, mas regressarás 

sempre a casa! 

A Gotinha de água apercebeu-se de que aquela não tinha sido a sua última viagem. 

 
 

Matilde Veiga Costa Fortuna, nº17, 4.º A (EB1 de Sátão) 
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Visita de Estudo ao Porto dos alunos do 5.º D (Ferreira Lapa) 

 

Na sexta feira, dia 21 de abril, fomos ao Porto. Aproveitando o tema em estudo nas aulas 
de Português, deixamos aqui algumas cartas que escrevemos a amigos e familiares, a 
contar como foi essa viagem! 

    Sátão, 24 de abril de 2017 

               Querida Lu, 

                  Espero que esta carta te  

   encontre muito feliz. Por aqui  

   está tudo bem, muitas atividades 

    e empenho para este 3.º período. 

               Mas voltando ao mais importante, 

   escrevo esta carta para te contar o que 

  eu fiz no dia 21 de abril, durante a minha 

visita de estudo ao Porto. 

            A viagem demorou 2 horas, ao som de música, 

barulho, risos e alegrias… mas foi deveras uma diversão. 

            Iniciámos a visita no Museu dos Descobrimentos, 

mais conhecido por “World of Discoveries”. Consistia numa 

viagem de barco por salas decoradas, alusivas às terras que 

os Portugueses conquistaram. O Brasil era a “sala” mais 

bonita! Uma sala cheia de vida, iluminada com verdes da 

natureza e cores vivas de animais. 

            Já de barriguinha cheia do almoço subimos a 

bordo de um minicruzeiro que nos levou numa viagem 

encantadora pelo rio Douro através de 6 pontes, onde 

admirámos paisagens, sons, cheiros e culturas. Uma grande 

dose de cultura! 

            Quando acabou a viagem, dirigimo-nos para o 

Palácio da Bolsa, mas infelizmente já não tínhamos vaga, 

porque o barco tinha atrasado. 

            Por isso aproveitamos para brincar e conviver. 

           Foi muito divertido, mas acabei por não aprovei-

tar a viagem a cem por cento, porque a minha máquina 

fotográfica tinha desaparecido. Mas está descansada, por-

que ela estava escondidinha na minha mala do lanche! 

            Beijinhos grandes do outro lado do Atlântico! 

P.S.: Aguardo a tua resposta. 

Matilde Costa Esteves 

          Sátão, 24 de abril de 2017 

          Querida priminha, 

             Como estás? O que tens feito? 

Decidi pegar na caneta e no papel para te contar a minha Visita 

de Estudo. 

A minha Visita de Estudo foi na sexta-feira, dia 21 de abril, ao 

Porto. 

Fomos ao “World of Discoveries ” e ao “ Minicruzeiro das seis pon-

tes “.Era para irmos ao Palácio da Bolsa mas não tínhamos vaga - 

que pena! Eu gostei muito de ir ao “World of Discoveries”, onde 

vesti a roupa do século xv e andei de barco por onde os descobri-

dores estiveram; também gostei muito do “ Mini cruzeiro das seis 

pontes”, foi tão bonito receber com a brisa do vento na cara! 

Fomos com os 5ºs e 6ºs anos. Eu adorei esta Visita de Estudo, foi 

muito divertida e interessante! 

E tu? Como foi a tua Visita de Estudo? 

Beijinhos muito quentinhos! 

                                                                    Mafalda  

Sátão, 24 de abril de 2017 

Olá, padrinho 

Como estás? 

Por aqui está tudo bem.. 

Hoje decidi escrever-te, porque esta sexta-feira, 21 de  

abril, tive a minha visita de estudo ao Porto, que queria muito contar-te! 

De manhã fomos ao “Museu dos Descobrimentos” onde aprendemos várias 

coisas e também andamos de barco. 

Depois do almoço fui com a minha turma e os meus professores andar nos 

“Minis Cruzeiros das 6 Pontes” onde tínhamos uma vista incrível. 

Foi muito divertido! 

Gostava que um dia fosses lá comigo, porque é muito giro, eu pelo menos gos-

tei. 

Espero que esteja tudo bem! 

Cumprimentos da tua afilhada que tanto te adora, 

                                                                                            Mariana 

     Sátão, 24 de Abril de 2017 

Querida irmã, 

Olá Mana, como é que estás? O que tens feito? 

Estou a escrever-te para te contar a minha visita de estudo, 

que fiz na sexta-feira, ao Porto. 

Eu fui ao ”Wold of Discoveries”, andamos de cruzeiro e nós éra-

mos para ir ao Palácio da Bolsa, mas depois não fomos. 

Na visita de estudo, estava envolvidos a minha turma e várias 

outras turmas, professores e funcionários. 

Eu senti-me muito feliz por andar de barco e de ir ao Museu. 

Eu, a partir desta visita, aprendi mais sobre os descobrimentos e 

que não se deve ter medo de andar de barco. 

Eu queria que tu escrevesses uma carta a contar uma visita de 

estudo tua.           

                Cumprimentos da tua adorável irmã. 

                                                                 

                                                Carolina 
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Versos em família… 

...cantados por alunos da EB1 de Sátão 
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João Duarte Oliveira Melo 

Alunos do 1.º ano da EB1 de Sátão 
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No passado dia 19 de maio, a escola EB1 de Rãs, em conjunto com os alunos do 4º 

ano da EB1 de Sátão, fizeram uma vista de estudo à cidade de Coimbra.  

O nosso objetivo era visitar o Exploratório (Ciência Viva) e a Universidade de Coim-

bra. 

A primeira paragem foi no Exploratório. Entrámos e uma senhora guiou-nos até ao 

Hemispherium, uma sala em forma de meia esfera, com cadeiras inclinadas para o teto e 

alguns pufes. Sentámo-nos confortavelmente e de cabeças viradas para cima, fomos vendo 

imagens da história de uma menina que caminhava ao contrário. Ficámos envolvidos e mara-

vilhados com as imagens magníficas e com o conteúdo da história. 

Terminada a história, fomos visitar a exposição “Em forma com a Ciência”, na qual 

vimos experiências relacionadas com o nosso corpo. A sala divide-se em cinco secções e 

cada uma aborda um sistema do corpo humano. 

Depois desta visita chegou a hora do almoço, estávamos todos esfomeados depois 

de tantas aventuras vividas. 

Na parte da tarde, visitámos a Universidade, onde nos esperavam dois estudantes 

de História e a quem colocámos algumas perguntas sobre os trajes académicos, as cores que 

identificam cada curso e sobre a vida de estudante de Coimbra. Despedimo-nos dos estudan-

tes e dirigimo-nos ao autocarro para a viagem de regresso. Parámos no restaurante “A Lam-

preia”, para comermos um gelado delicioso. 

Chegámos ao Sátão pelas dezassete horas e trinta, cansados mas alegres porque 

foi um dia fantástico onde não faltou diversão, convívio e boa disposição. 

 

Alunos da E.B.1 de Rãs 

Alunos da EB1 de Rãs  

foram a Coimbra visitar a  

Universidade e o Exploratório 

No dia dezanove de maio 

lá foram os alunos do quarto 

ano, 

da Escola Básica de Sátão 

Todos entusiasmados… 

 

No autocarro entraram, 

começou logo a festa 

e não se calaram 

nem para fazerem uma pequena 

sesta! 

 

Em Coimbra o autocarro parou, 

mas ninguém se desesperou 

saíram porta fora, 

para o Exploratório, pois estava 

na hora! 

 

As experiências foram imensas, 

as horas pareciam segundos… 

Na sala chamada “ Hemisfério” 

observámos constelações, 

que eram um mistério! 

 

Depois o autocarro partiu 

para outro lugar, 

era a universidade mais antiga de 

Portugal! 

Conversámos com dois estudantes, 

que a pareciam amar! 

 

Quando regressámos ao Sátão 

só pedíamos mais, 

experiências daquelas 

nem que fossem iguais!  
 

Beatriz dos Santos Caiado, nº3, 4ºA  
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O 
 Clube de História, na Escola Básica Ferreira 
Lapa já “faz história” há alguns anos. É um clube 
dinâmico, versátil e que se tem adaptado ao lon-

go dos anos à diversidade dos alunos que o frequentam e 
aos seus gostos específicos. Já se construiu um blogue, já 
se publicou um livro, entre muitas outras atividades desen-
volvidas e, este ano, dedicámo-nos mais à pesquisa de 
temas com a sua divulgação no átrio da escola e à drama-
tização de textos relacionados com temas históricos. E não 
é que os alunos(as) do nosso clube se revelaram uns ato-
res espetaculares?! Foram vários teatros (pequenos claro 
está) apresentados a colegas de outras turmas:  a Restau-
ração da independência; a Implantação da República; a 
vida quotidiana na Idade Média; a Revolução de 25 de 
Abril de 1974. Com este trabalho demos asas à nossa 
criatividade e demos a conhecer aos alunos da escola 
outra forma de aprender história. Também continuámos a 
d i vu lgar  o  pa t r imón io  loca l  no  b logue:                          

https://descobertadahistorialocal.wordpress.com/.   
 E não pensem que a história está fora de moda. Nada 
disso! A história faz parte de nós, é o que nos completa 
porque nos identifica como diferentes de outros povos. Ao 
aprender a história e  ao descobrirmos como outros ho-
mens foram e fizeram, ajuda-nos a compreender quem 
fomos, o que somos e o que podemos ser e fazer. 
A história deve servir como instrumento de compreensão 
do mundo, no sentido de o transformar num mundo me-
lhor, criando assim, uma  sociedade mais justa. É nesta 
perspetiva que o nosso clube, através das pequenas ativi-
dades que desenvolve, tem um papel importante na sensi-
bilização da comunidade para a compreensão histórica, 
para a construção da identidade local e nacional e, como 
agentes de mudança, num futuro próximo.  
 

Viva a história!!!! 

Ao longo do ano letivo, funcionou na Esco-
la Básica Ferreira Lapa a Loja Solidária e o 
Clube “Reciclar com Criatividade”. Os dois 
projetos são complementares no apoio aos 
alunos e seus encarregados de educação. 
A loja Solidária recolhe roupas e outros 
produtos que depois distribui pelos alunos 
e respetivas famílias. Através desta ativi-
dade aprende-se a dar, a partilhar e a re-
ceber. Foram muitas as iniciativas levadas 
a cabo ao longo do ano. Os alunos do 
clube realizaram objetos para venda, cuja 
receita serviu para enriquecer o projeto 
Cabazes de Natal. Ajudou assim, a minimi-
zar necessidades pontuais de alunos do 
Agrupamento. O Clube apoiou também os 
alunos com Necessidades Educativas 
Especiais e outros que ao longo do ano 
manifestaram carências diversas. 
Com materiais reciclados elaboraram obje-
tos decorativos que foram partilhados com 
a comunidade escolar e com os alunos da 
sala Multifunções, utilizada pelos alunos 
NEE, alguns dos quais frequentam o clube.  
No segundo e  terceiro períodos, desenvol-
vemos um projeto com o espírito do Yarn 
Bombing  que é uma expressão artística, 

um tipo de graffiti ou arte de rua, que em-
prega exibições coloridas de fios de malha 
ou de fibra em vez de tinta ou giz. 
O objetivo principal deste clube, para além 
da ocupação de alunos, é também ensinar-
lhes valores como a solidariedade e a in-
tervenção na comunidade. Intervir é coo-
perar com os outros em projetos comuns, 
é expressar-se criativamente, é tornar o 
mundo à nossa volta mais agradável, res-
peitando a natureza e a diversidade. Foi 
assim que surgiu a ideia de utilizar os fios 
coloridos e, através do croché, tornarmos 
os espaços exteriores da Escola Básica 
Ferreira Lapa mais 
agradáveis e acolhedo-
res. Gerou-se um mo-
vimento amplo de mui-
tos dedos a trabalhar, 
uns a aprender e a dar 
os primeiros passos na 
arte do croché e outros 
a dar asas à sua imagi-
nação. Colaboraram os 
alunos do clube mas 
estendeu-se a outros 
alunos, aos professo-

res e aos assistentes operacionais. Fize-
ram-se poemas à volta do croché, conta-
ram-se histórias, deram-se muitas garga-
lhadas enquanto se tricotava nas horas 
livres do almoço. Foi considerada uma 
atividade relaxante nesta azáfama dos dias 
de trabalho. O cesto com os fios e as agu-
lhas andou de mão em mão e o resultado 
está à vista de todos, no exterior da escola 
e pode ser apreciado pelos que por lá pas-
sarem.  
Os resultados visíveis são as árvores colo-
ridas, os resultados invisíveis são uma 
escola mais coesa, onde alunos, pessoal 

docente e não docente conviveu e se uniu 
no desenvolvimento de um projeto comum, 
onde se ensinou uma forma de arte antiga 
e já tão em desuso nos tempos que cor-
rem. São estes projetos que nos tornam 
mais humanos, mais integrados, mais li-
vres e mais capazes de enfrentar as adver-
sidades da vida.  
Que estes projetos que nos unem em cau-
sas comuns continuem a entrelaçar-se, 
colorindo os dias da nossa vida para que 
com isso possamos ser mais felizes! 
A loja Solidária agradece a todos os que 
ao longo do ano contribuíram com a sua 
generosidade com bens diversos e, com 
isso, melhoraram a vida dos nossos alunos 
e tornaram mais fácil a vida dos respetivos 
pais. Nos dias que correm os laços que se 
estreitam entre pessoas da mesma comu-
nidade são muito importantes e todos sem 
exceção precisamos uns dos outros de 
variadíssimas formas.  
Que a solidariedade continue a ser uma 
prática instituída no nosso Agrupamento!  

Susete Mota 

Loja Solidária/Clube “Reciclar com Criatividade” 
 

De mãos dadas na solidariedade e ocupação dos alunos 

CLUBE DE HISTÓRIA 

(EB FERREIRA LAPA) 

https://descobertadahistorialocal.wordpress.com/
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Passaram doze anos e de pouco me recor-
do. Ao meu lado voam preocupações, co-
nhecimentos, algumas mágoas e rabiscos 
indecifráveis, que de momento pouco va-
lem, mas já foram o chão que pisava, do-
cemente a cada passo, tentando não ce-
der. Toda a maratona custa quando ainda 
não se vê o fim. Marchamos contra as 
dores, tentando alcançar a meta com su-
cesso, no fim de todo o estudar e do famo-
so “ marrar”.  
 
Para além da curva da estrada… 

 
“Parar além da curva da estrada, 
Talvez haja um poço, talvez um cas-

telo, 
E talvez apenas a continuação da 

estrada.” 
 
A Estrada antes da curva 
Das letras aos números 
 

Todo o grande erro começa 
quando os números são postos à frente da 
identidade pessoal de cada um. Tratar uma 
pessoa como um simples número numa 
folha é o mesmo que observar um quadro 
limitando-se ao seu conteúdo. É removê-la 
das suas emoções e paixões, do seu toque 
de genialidade.  

Vivemos num mundo de ensino 
padronizado, em que este funciona maiori-
tariamente desta forma: 

Se dissermos a um peixe para 
subir a uma árvore, este pensará toda a 
vida que é incapacitado e não apto para a 
sobrevivência. 

O mesmo ocorre com o nosso 
ensino. Falhamos ao tentar avaliar milha-

res de personalidades diferentes exata-
mente da mesma forma. A frase “podes ser 
o que quiseres” não faz grande sentido 
quando isto acontece, levando-nos à tre-
menda antítese de vivermos num mundo 
povoado de homens de gravata, muitas 
vezes frustrados, condenados a uma vida 
sobrevivida, por falhas no sistema de ensi-
no, que os trata como “máquinas” e os 
levam a tal estado, pela sua pressão, redu-
zindo-os a autómatos da sociedade.  

Hoje em dia, não há muito por 
onde escolher.  

 
 “Não sei nem pergunto. 

 Enquanto vou na estrada antes da 
curva 

 Só olho para a estrada antes da 
curva.” 

 
O Paradoxo da Inteligência  
 

Não existem pessoas inteligentes 
ou desprovidas de tal, existem apenas 
pessoas diferentes. O termo “Inteligência” 
é muito difícil de usar, e muitas vezes é 
usado erradamente devido a toda a padro-
nização maciça anteriormente referida. 
Cada pessoa é um cofre de dons à espera 
de brotar. O necessário para tal é apenas a 
liberalização do ensino.  

Existem temas escolares e até 
algumas disciplinas tão desadequadas que 
por vezes parece que foram feitas de pro-
pósito para chumbar alunos, de modo a 
equilibrar a afluência às universidades. 
Como aluno de economia, algo que me 
revolta é o facto de ser literalmente obriga-
do a estudar conteúdos de física no pro-
grama de matemática A. Creio que esta é 

uma das disciplinas mais desadequadas. 
Deixo-vos como uma pergunta: será nor-
mal haver uma disciplina em que os alunos 
precisem de ter aulas fora da escola para a 
fazerem (e nem refiro com sucesso)? Acho 
isto um absurdo. 

Mas vejamos o que se passa 
longe daqui. Lá noutras estradas… 

 
 “Porque não posso ver senão a 

estrada antes da curva, 
 De nada me serviria estar olhando 

para o outro lado 
 E para aquilo que não vejo.” 

 
A volta da revolta  
 

Em 1957 é criada a CEE, atual 
UE (União Europeia), visando a coopera-
ção dos vários países europeus  

para a prosperidade da Europa. 
No início do séc. XXI observa-se o cres-
cente interesse dos povos de leste em 
entrar, o que acaba por acontecer em 
2004. Estes países, novos membros da 
EU, ultrapassavam graves crises políticas, 
as quais superaram com a ajuda do Oci-
dente e Europa Central. 

Estes estão agora a receber os 
olhares dos produtores, sendo mudado o 
foco dos fornecedores de mercadorias da 
Europa Central para a Europa de Leste, 
que cresce economicamente a larga esca-
la. 

Costumam dizer que alguns indi-
víduos têm o rei na barriga. Eu gosto de 
afirmar que o Ocidente, esse sim, tem o rei 
na barriga.  

A Finlândia, situada no nordeste 
da Europa, é considerado o país com um 
dos melhores sistemas de ensino do mun-
do. Por estranho que pareça o ministério 
português decidiu fazer tudo ao contrário… 

 
“Importemo-nos apenas com o lugar 

onde estamos. 
Há beleza bastante em estar aqui e 

não noutra parte qualquer. “ 
 
Uma lição escolar 
 

Neste sistema de ensino nórdico, 
as crianças só aprendem a ler aos 7 anos, 
época em que começam a frequentar o 
ensino, presando-se o facto de eles preci-
sarem de brincar até esta idade. E aos 7 
anos no  

Pré-escolar? Brincam ainda mais 
enquanto aprendem (sim, isto é possível). 

Os alunos passam escasso tem-
po na escola, com horários bastante redu-
zidos. As matérias são integradas entre 
disciplinas, com os mesmos temas estuda-

dos nas várias e o ensino preocupa-se 
verdadeiramente com a felicidade dos 
alunos. Neste sistema sim, “podes ser o 
que quiseres” não é nenhuma mentira. 

 Em suma, o ensino não é um 
negócio… 

 
 “Se há alguém para além da curva 

da estrada, 
   Esses que se preocupem com o 

que há para além da curva da estrada. 
Essa é que é a estrada para eles.” 

 
A escola da vida 
É devido a este tremendo negó-

cio que muitos alunos se apresentam em 
atividades extracurriculares, muitas vezes 
de teor artístico ou desportivo, já que a 
escola não as oferece.  

A padronização é tão hiperbólica 
que se estende ao corte da criatividade, 
tornando-nos peças de xadrez, prontas a 
responder às ordens sociais sem sequer 
nos indagarmos se essas serão ou não 
corretas.  

 
  

“Se nós tivermos que chegar lá, 
quando lá chegarmos saberemos. 

 Por ora só sabemos que lá não 
estamos.” 

 
A culpa não é dos professores 
 

Por favor, parem de os culpar! A 
culpa é sim de quem neles manda tam-
bém, dos maçons do negócio, sentados 
nas suas cadeiras do ministério. Neste 
ano, como representante dos alunos no 
Conselho Geral, tenho vindo a reparar que 
a maioria deles também partilha desta 
opinião. 

 
 “Aqui há só a estrada antes da 

curva, e antes da curva 
 Há a estrada sem curva nenhu-

ma.” 
 
Para além da curva da estrada 
 

Este será provavelmente o meu 
último manifesto antes de abandonar o 
ensino secundário, pelo que me vi na ne-
cessidade de o fazer. Sinto-me no fim de 
uma maratona, mesmo sabendo que ainda 
me faltam mais umas centenas de corridas 
de 100 metros. Mas assim me despeço 
deste lado da estrada. 

 
Agora conduzo rumo ao outro lado. 
 

  Para além da curva da estrada…  
 

Marco Matos, 12ºC 

UMA UTOPIA DISTÓPICA 

Um ensaio sobre a austeridade hiperbólica do ensino português 
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Um dos momentos mais importantes da 
formação de um aluno que estude no 
curso profissional ou num curso superior 
é sem dúvida o estágio. 
O estágio é nada mais, nada menos, do 
que colocarmos em prática tudo, ou qua-
se tudo, o que aprendemos na sala de 
aula. Não só aplicamos os conhecimen-
tos que adquirimos, como aprendemos 
muitas outras coisas novas que também 
são importantes. 
O meu nome é Micael e sou da turma 
12ºF - Curso Profissional Técnico de 
Multimédia do Agrupamento de Escolas 
de Sátão —  e estou atualmente a reali-
zar o meu estágio no José Raposo Foto-
grafia. Estou a estagiar há cerca de uma 
semana e posso dizer que a minha expe-
riência de estágio neste local, até agora, 
é bastante positiva. Desde o primeiro dia 

que estou a gostar muito de cá estar, pois 
são todos muito simpáticos e estão sem-
pre disponíveis para me ajudar, caso eu 
ou alguém precise de ajuda. Como toda a 
gente, já encontrei algumas dificuldades, 
mas consegui superá-las, graças à ajuda 
de quem por aqui trabalha. Posso mesmo 
dizer que há grandes diferenças relativa-
mente à rotina escolar, como por exemplo 
os horários, as tarefas, as relações pes-
soais. 
O tipo de trabalho que estou a desenvol-
ver na empresa é criar álbuns, retocar 
fotografias, aplicar filtros nas mesmas e, 
de vez em quando, organizar fotos de 
casamentos ou batizados. Era este o tipo 
de trabalho que esperava fazer nesta 
empresa. 
A experiência de estágio que estou a ter 
reforça o meu objetivo de seguir a área 

profissional na qual estou a estudar, mas 
só o futuro dirá se tenho sorte ou não de 
o conseguir. 
Posso deixar como conselho, a todos 
aqueles que enveredarem por estes cur-
sos profissionais, quando forem para a 
empresa estagiar, mostrem vontade de 
trabalhar, tenham iniciativa própria em 
vez de estarem à espera que vos man-
dem fazer, convivam com as pessoas do 
estabelecimento, sejam sempre pontuais 
e façam o máximo que puderem para 
terem uma boa nota no final, porque tudo 
isso conta muito para o vosso futuro. 
 Já agora quero agradecer a todos os 
meus professores, principalmente aos da 
componente técnica, pelo rigor, empenho 
e amizade que nos dedicaram e ao pro-
fessor António Jorge Figueiredo respon-
sável pelo Jornal Sacola pela oportunida-

de de descrever algumas impressões 
sobre a minha experiência de estágio. 

Estou a estagiar num fotógrafo em Viseu, denominado de 
Foto Académico, um dos fotógrafos com mais anos de 
existência na cidade de Viseu. Tem como função fotogra-
far diversos eventos tais como casamentos, batizados, 
atividades escolares, entre muitas outras coisas e ainda a 
construção e edição de álbuns, bem como a edição de 
fotografias e respetiva impressão. 
Estagiar está a ser uma mais-valia para mim, isto porque 
estou a aprender novas formas de edição de imagem, 
aprofundar novas ferramentas, construir álbuns de foto-
grafias criados no programa Adobe Photoshop, a edição/
elaboração de packs de fotografias para os alunos da 
Escola Primária de Viseu e ainda o restauro de fotogra-
fias antigas, que na maioria das vezes se encontram um 
pouco degradadas. 
Até ao momento, estou a gostar de todas as atividades 

que estou a realizar na empresa onde me encontro a 
estagiar, visto que já estive a estagiar no passado ano 
letivo no mesmo local e já estou habituado ao trabalho 
que há na empresa e a todas as tarefas que são realiza-
das diariamente. Nos primeiros dias, senti alguma dificul-

dade em trabalhar com certas ferramentas, mas depois 
de alguma experiência consegui trabalhar com alguma 
facilidade. O trabalho que realizo está dentro daquilo que 
esperava porque, como referi anteriormente, já estive 
neste local de estágio, onde realizo atividades relaciona-
dos com o curso que frequento e respetivas disciplinas 
da componente técnica. A rotina é um pouco diferente da 
rotina que tinha enquanto estava na escola, isto porque 
agora, durante o período de estágio, é necessário acor-
dar mais cedo para apanhar o transporte público até ao 
meu local de estágio e para que assim cumpra com su-
cesso as tarefas e horários da empresa. 
As diversas experiências de estágio poderão reforçar um 
futuro objetivo de seguir a área profissional, na área da 
fotografia, vídeo, animação ou áudio, áreas nas quais eu 
gosto muito de trabalhar. 

Como está a ser a minha experiência de estágio? 

 
Convidámos alguns alunos dos cursos profissionais a fazerem o relato, na primeira pessoa, da sua experiência de estágio profissional. 

Hugo Manuel Vieira 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia 

Micael Sousa 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia 

Id a tua marca na net -  

- Comunicar em segurança  

 

No dia 9 maio, no cine teatro de Sátão, os alunos do 7º e 8º 
ano do Agrupamento de Escolas de Sátão, no âmbito da 
disciplina de TIC, assistiram a uma peça de teatro “Id a tua 
marca na net”, iniciativa promovida pela Fundação PT, no 
âmbito do projeto “Comunicar em Segurança”. 

Através desta iniciativa, os atores Pedro Górgia, Alexandre Silva e Vicente Morais, alertaram sobre questões 
relacionadas com a utilização correta e segura das Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamen-
te a internet e o telemóvel. 
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Mãe, minha amiga,  
Mãe do meu coração. 

Tu és a melhor do mundo 
Tu és a minha paixão. 

Mãe, eu te adoro, 
Mãe, tu és a minha luz, 

A luz que me guarda  
A luz que me conduz. 

Rita Arrais, 3.º A (EB1 de Sátão) 

         Depois de ter vencido a nível concelhio, a ideia de confeção de um pastel 

de míscaro, nascida da criatividade da Catarina, da Fabiana e do Pedro, for-

mandos do curso de técnico de restauração, enfrentou um novo desafio: o de 

ser dada a conhecer ao júri intermunicipal, numa gala que decorreu na Aula 

Magna do Instituto Politécnico de Viseu.  

 Estiveram presentes, naquela que vem sendo a festa do empreendedoris-

mo escolar, os projetos vencedores dos catorze concelhos da Comunidade 

Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, apresentados pelos respetivos autores e 

apoiados por claques vibrantes de alegria e entusiasmo, que emprestaram um 

dinamismo especial ao evento. 

  Não tendo sido a ideia mais votada, o pastel de míscaro recebeu alguns 

louvores dos elementos do júri, que tiveram  a oportunidade de o degustar, e 

está aí para passar a fazer parte do catálogo de salgados regionais do Sátão. 

Parabéns ao Pedro, à Catarina e à Fabiana! 
 

António Jorge Figueiredo 

Pastel de míscaro apresentado na final  

intermunicipal do concurso de ideias  

de negócio da CIM Viseu Dão Lafões 

Terceiro lugar na categoria  

Ensino Secundário 

 

O concurso nacional de programação “A Criar com Scra-

tch!” é uma iniciativa promovida pelo Centro de Competên-

cia TIC da Escola Superior de Educação do Instituto Poli-

técnico de Setúbal (CCTICESE/IPS) através do seu projeto 

EDUSCRATCH, em parceria a Direção-Geral da Educação 

(DGE) do Ministério da Educação e com a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Setúbal. 

 O nosso Agrupamento participou com seis trabalhos das 

turmas do 4º ano e um trabalho dos alunos do 12ºF, Curso 

Profissional Técnico de Multimédia. Foi este trabalho, inti-

tulado  “Jogos HMScratchers”, submetido a concurso pela 

equipa HMscratchers, constituída pelos alunos Hugo Ma-

nuel Lopes Vieira e Micael Filipe Almeida Sousa, apoiados 

pela professora Ana cristina Figueiredo, que arrecadou o 

terceiro prémio a nível nacional. 

A entrega dos prémios realizou-se no evento SCRATCH 

DAY 2017, que decorreu na Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico de Setúbal, no dia 20 de maio.  

 

Voto de louvor público ao Professor Batista 

mereceu unanimidade do Conselho Geral 

 

«Denotando grande firmeza, princípios e valores, o Professor Manuel Batista gran-

jeou a estima e consideração de todos os conselheiros, sendo merecedor de que o 

seu profissionalismo, competência e dedicação sejam apontados como um exemplo 

a seguir e, que os serviços por si prestados, sejam considerados relevantes no cum-

primento da missão do Agrupamento de escolas de Sátão», lê-se no Louvor n.º 147, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2017. 


