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EDITORIAL 

Caros amigos e amigas leitores: 

Colocamos nas vossas mãos, 

novamente em formato de papel, o 

último exemplar do Jornal Sacola do 

presente ano letivo.  

Nele se partilham atividades, 

informações, desafios e memórias 

deste ano cheio de situações 

inesperadas e alterações de planos, 

mas que foi oportunidade para 

aprendermos a fazer muitas coisas de 

maneira diferente e a reinventar o 

nosso modo de ver, pensar e agir no 

mundo e na escola, enquanto 

cidadãos criativos e resilientes. Muito 

mais haveria para partilhar, mas fica 

aqui o que pudemos reunir no tempo 

disponível para o efeito. 

Agradecemos à comunidade 

educativa o apoio em todos os 

campos da nossa intervenção e o 

acompanhamento incansável dos 

nossos alunos no seu percurso de 

aprendizagem e esperamos encontrar

-vos de novo no próximo ano letivo."  

 

A Diretora 

Helena Castro 

Ficha Técnica 

Coordenação e edição:  
António Jorge Figueiredo 
 
Colaboração (Fotos):  
Curso Profissional de Técnico de  
Multimédia (11º ano) 
 
Tiragem: 
110 exemplares 
 

O FUTURO DEPENDE DO 

QUE FIZERMOS HOJE 

No final do Ensino Bá-

sico é pedido aos jovens que, 

em diálogo com os seus pais/

encarregados de educação, 

escolham o curso que vão 

estudar no Ensino Secundário.  

Para tal é essencial 

que cada jovem realize uma 

escolha vocacional informada, 

consciente e fundamentada, 

pelo que é fundamental que se 

conheça bem a si próprio, que 

reflita sobre as suas aptidões 

(o que faz e aprende com facili-

dade) e os seus interesses (o 

que gosta de fazer e lhe dá 

verdadeira satisfação), que 

analise as suas motivações e 

valores pessoais (aspetos a 

que dá mais importância) e que 

explore as diferentes possibili-

dades de escolha, ou seja, que 

conheça as várias alternati-

vas escolares e formativas ao 

seu dispor e o mundo das pro-

fissões (em constante mudan-

ça!). 

Neste sentido, para 

estimular o desenvolvimento 

vocacional dos jovens, ao lon-

go do presente ano letivo, os 

Serviços de Psicologia e Orien-

tação realizaram várias ativida-

des, dirigidas aos alunos do 9º 

ano de escolaridade, as quais 

visaram especialmente a pro-

moção de competências soci-

oemocionais e de competên-

cias de carreira facilitadoras do 

processo de tomada de deci-

são vocacional no final do En-

sino Básico e ao longo do seu 

percurso educativo/formativo, 

bem como do planeamento de 

carreira e da construção de 

projetos pessoais de sucesso 

ao longo da vida. 

Assim, para além das 

sessões de esclarecimento 

realizadas em contexto turma, 

das sessões do programa de 

consulta psicológica em grupo, 

das sessões individuais de 

aconselhamento vocacional, da 

distribuição de folhetos e das 

sessões de esclarecimento 

dirigidas aos encarregados de 

educação, foram também dina-

mizadas atividades em articula-

ção com o projeto de Cidada-

nia e Desenvolvimento das 

turmas do 9º ano de escolari-

dade, em parceria com a CLDS 

4G – Sátão “Mais Inclusão, 

Mais Ação” e a Associação de 

Estudantes do Agrupamento, 

que resultaram na concretiza-

ção de t rês  webinars 

“@Conhecer…”. 

No dia 18 de março, 

r ea l i z ou - se  o  w eb ina r 

“@Conhecer… Profissões”, 

que permitiu aprofundar o co-

nhecimento sobre seis profis-

sões de diferentes áreas de 

atividade profissional, previa-

mente selecionadas pelos alu-

nos, através dos testemunhos 

dos profissionais que gentil-

mente partilharam a sua expe-

riência académica e profissio-

nal: Advogado (Dr. Márcio 

Caiado), Arquiteto (Arqt. Ber-

nardo Cabral), Engenheiro 

Informático (Eng. Marco Ferrei-

ra), Gestora de Empresas (Dr.ª 

Patrícia Moreira), Médica (Dr.ª 

Eduarda Martins), Médico Ve-

terinário (Dr. Marco Nóbrega). 

No dia 20 de maio, 

a c o n t e c e u  o  W e b i n a r 

“@Conhecer… Ensino Secun-

dário”, no qual as dúvidas que 

os alunos do 9º ano tinham em 

relação à experiência de estu-

dar nos cursos científico-

humanísticos e nos cursos 

profissionais foram esclareci-

das por estudantes do Agrupa-

mento, nomeadamente do 

Curso de Ciências e Tecnolo-

gias (Bernardo Santos e Sara 

Figueiredo), do Curso de Lín-

g u a s  e  H u m a n i d a d e s 

(Bernardo Rocha), do Curso de 

Ciências Socioeconómicas e 

do Curso Profissional Técnico 

de Multimédia (Gustavo Go-

mes). 

Por último, no dia 27 de 

maio, ocorreu o Webinar 

“@Conhecer… Cursos Profis-

sionais”, em que quatro ex-

alunos do Agrupamento que 

concluíram o Ensino Secundá-

rio mediante a dupla certifica-

ção em cursos profissionais 

que correspondem à oferta 

educativa profissionalizante do 

Agrupamento para o ano letivo 

2021/2022: Anabela Freitas 

(Técnica de Restaurante-Bar; 

responsável de sala da Quinta 

do Pêgo - Hotel Rural de 4 

Estrelas), Dylan Fernandes 

(Técnico de Apoio à Gestão 

Desportiva; Mestre em Ciên-

cias do Desporto; Árbitro), 

Hugo Vieira (Técnico de Multi-

média; estudante da Licencia-

tura de Tecnologias e Design 

de Multimédia) e Tatiana Ro-

cha (Técnica de Multimédia; 

estudante do CTeSP Desen-

volvimento para a Web e Dis-

positivos Móveis com a Licen-

ciatura de Engenharia Informá-

tica) partilharam com os alunos 

do Ensino Básico a sua experi-

ência académica e profissional. 

Muito obrigada a todos 

pela colaboração. 

Votos de boas esco-

lhas vocacionais e dos melho-

res sucessos escolares e pro-

fissionais. 
 

Teresa Fernandes (SPO) 
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CONTOS DO MEU  

ROSÁRIO”,  DE CARLOS PAIXÃO 

Estão de Parabéns as Coordenado-
ras das Bibliotecas do Agrupamento, 
a Sra. Professora Maria do Céu Cu-
nha e a Sra. Professora Lurdes Fi-
gueiredo, bem como toda a equipa 
alargada de professores que, em 
todos os ciclos, têm colaborado com 
as suas iniciativas, tão importantes 
para o aumento da literacia nos nos-
sos alunos e na nossa comunidade. 
É a  sua capacidade de mobilizar a 
população escolar e a comunidade 
educativa que permitiu chegarmos 
hoje a mais este maravilhoso mo-
mento de cultura dedicado aos livros. 
Gostar de ler é, sem dúvida, uma 
condição de sucesso para todos os 
nossos empreendimentos presentes 
e futuros. O gosto da leitura abre-nos 
as portas e as janelas do conheci-
mento, da imaginação e da criativida-
de, permitindo-nos aceder a mundos 
até aí desconhecidos e criar novos 
mundos dentro e fora de nós. Por 
isso, nada mais apropriado para esta 
Semana dedicada à Leitura do que 
termos o prazer de contactar com o 
novo  livro do Sr. Professor Carlos 
Paixão, também ele um grande entu-
siasta e parceiro das atividades dina-
mizadas pelas Bibliotecas Escolares 
e Municipais, sempre disponível a 
partilhar o seu conhecimento e o seu 
amor pelas terras e pelas gentes 
destes lugares das Beiras.  
O novo livro do Sr. Prof. Carlos Pai-
xão, intitulado “Contos do meu Rosá-
rio”, das Edições Palimage, abre-nos 
claramente a porta a novos mundos. 
É um livro para adultos e que merece 
uma leitura cuidadosa e até repetida 
para termos a oportunidade de 
abranger toda a força comunicativa 
das suas metáforas. Nele se coligem 

seis contos, sendo dedicado a todos 
os professores e educadores que, de 
algum modo, fizeram parte da sua 
vida. É, também e sobretudo, uma 
oportunidade fantástica para conhe-
cer a excelente escrita e o profundo 
pensamento de um autor que, sem 
reservas, recupera, valoriza e dá vida 
a lugares, pessoas e tradições que 
não podemos deixar cair no esqueci-
mento, porque elas pautam a nossa 
identidade beirã. Os últimos dois 
contos são dedicados a duas figuras 
maiores do nosso território, S. Teotó-
nio e Aquilino Ribeiro, que dispensam 
apresentações pelo papel fundamen-
tal que tiveram na origem da naciona-
lidade, o primeiro, e na luta pela 
liberdade de pensamento e de ex-
pressão, dando voz às pessoas e aos 
lugares das Terra do Demo, o segun-
do. 
Em cada página, podemos encontrar  
um olhar, simultaneamente amoroso 
e acutilante,  sobre os lugares e os 
contextos, as pessoas, as suas for-
mas de sentir, viver e pensar, de se 
relacionar e de organizar o quotidia-
no, bem como sobre o seu estilo de 
experimentar o sagrado entrelaçado 
com o profano na atualização das 
tradições herdadas dos antigos, o 
que acontece com extrema mestria 
no seu conto “Outras Vidas”. Neste 
conto, a par com a descrição da 
tradição da “Encomendação das 
Almas”, o autor percorre vidas e 
histórias, marcadas por múltiplas 
intencionalidades, também existenci-
ais, numa miscelânea de vivências e 
de práticas que permitem a uma 
comunidade humana, feita de pesso-
as com qualidades e defeitos, dar 
sentido à morte e à vida.  

É esse olhar perscrutador que nos 
permite entrar dentro da alma das 
personagens, dentro da sua história e 
da sua identidade.  Destaco o seu 
primeiro conto “Colecionador”, onde 
além de narrar um pouco da história 
de Aniceto, um menino de pai incóg-
nito, tão comum nas Beiras até quase 
ao final do século XX, apresenta 
também o cuidado e a compaixão 
que sempre existem nos lugares de 
tradição cristã, para acudir e cuidar 
dos desvalidos. Nestes lugares 
recônditos o Abade e o Professor 
tinham um papel muitíssimo impor-
tante, como foi o caso. O Professor 
até definiu o nome do menino, e 
como padrinho, acompanhou e patro-
cinou a vida daquele jovem que, se 
não tivesse as mãos de uma comuni-
dade a valer-lhe, teria definhado logo 
à nascença.   
Desde o nome às características 
físicas e da personalidade, Carlos 
Paixão retrata com precisão cada 
uma das suas personagens, dando 
vida à linguagem e a expressões 
bem características do povo beirão. 
Veja-se esta descrição: “O Ti Artur já 
não comia tanto como noutros tem-
pos, que os carregos, hoje, também 
eram mais brandos. Tinha engolido à 
pressa uma malga de caldo de hortos 
que, na boca da senhora Amelinha, 
”é essa que dá vida aos mortos”, 
migada com uma côdea de pão cen-
teio, que os seus dentes, já raros, se 
recusam a rilhar seca”(p.31). 
Tem também lugar, dentro do misté-
rio guardado em cada pedra, em 
cada caminho, em cada casa, uma 
reflexão sobre a violência, rejeitada, 
mas real, ainda que, por vezes, silen-
ciada, escondida. Uma violência 
patente na luta pela água, pela terra, 
pela vida, como acontece no conto 
“Águas Turvas”, onde o Avelino, “um 
garoto ensimesmado, metido consigo 
mesmo, sempre mais encantado com 
as belezas, odores e sons da nature-
za do que com a companhia e os 
f e i t o s  d o s  h o m e n s  s e u s 
iguais” (p.50), guarda, há quase 40 
anos, um segredo que levará para a 
sepultura, que o atormenta, e que 
marca o seu distanciamento face ao 
próprio pai. 
Finalmente, a problemática da sexua-
lidade e da afetividade, do casamen-
to e da vida conjugal, das ilusões e 
das desilusões amorosas, no conto 
“Devoções”, é abordada de uma 
forma subtil, mas provocatória, que 
se insinua logo ao princípio na se-
guinte descrição: “Mas, voltemos nós 
ao baile, onde os homens estão mais 
interessados nas lourinhas das garra-
fas, que se acumulam ao longo do 
balcão, do que nos acordes que 
pedem o pé para a dança. Assim 

sendo, não resta outro remédio se-
não arrumarem-se muitos pares só 
no feminino. Por aqui é coisa antiga, 
pois sempre se ouviu dizer que “são 
sete mulheres para cada homem”. Os 
homens, para fazerem dessas figu-
ras, têm de esperar pelo carnaval 
(…)”. 
Um aspeto que atravessa todos os 
contos é a importância que Carlos 
Paixão dá às mulheres que, tomando 
diversificados papéis, são sempre 
valorizadas, mesmo na sua diferen-
ça. A mulher é olhada sempre, quer 
nos papéis ditos tradicionais, quer 
nos mais contemporâneos, como 
alguém dotado de vontade própria, 
de um projeto de vida, capaz de 
intervir no seu meio e de influenciar a 
qualidade de vida da sua comunida-
de. Destaco apenas esta expressão 
do conto “Outras Vidas”: “a mulher 
sempre fora o seu braço direito e o 
empurrão que ele necessitava para 
ser um homem de sucesso” (p.41).  
Um outro aspeto que marca a sua 
escrita neste livro é a ironia e o bom 
humor com que descreve as suas 
personagens e as situações. Destaco 
aqui duas delas:  
- a primeira, do conto “Outras Vidas” - 
“Sem que ninguém desse por ele, já 
se tinha escapulido pelo carreiro das 
hortas até dar de caras com a casa 
da Deolinda. O Marcolino e o Belmiro 
sabiam bem para onde se escapara, 
para o Lanternas e o Fisgas o rapaz 
tinha-se sentido aflito e ido para aí 

aliviar-se, atrás de um qualquer ca-
lhau” (p. 47) 
- a segunda, do conto “Devoções” – 
“Antes disso, contentavam-se com o 
acordeonista de São Saturnino que 
animara mais bailes das redondezas 
do que sermões pregara o padre 
Joaquim, apesar de estar na paró-
quia quase há meia centena de anos. 
(…) E que belas histórias se podiam 
contar desta singular personagem. 
Ficaram conhecidos os seus sermões 
e a sua linguagem tão popular que, 
numa dessas famosas homilias, nem 
o bom senso o impediu de dizer que 
“o São Sebastião foi um santo tão 
santo que fez mais milagres do que 
as caganitas que as cabras deixaram 
espalhadas pelas lajes onde se ma-
lha o centeio” (p.66).  
Todas as expressões e personagens 
nos permitem reconstruir a história e 
muitas histórias do povo beirão tão 
amado e tão valorizado por Carlos 
Paixão, neste livro, para a leitura do 
qual procurei aqui apenas aguçar a 
vossa curiosidade. Grata ao Carlos 
Paixão por tê-lo escrito e partilhado 
connosco e, em particular, comigo, 
através deste texto, um pouco do 
muito que a sua alma beirã tem para 
oferecer, espero que ele continue a 
presentear-nos com estas maravilho-
sas pérolas do seu saber e do seu 
sentir.  Votos de boas leituras para 
todos. Obrigada.  

 

Helena Castro 

A Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Sátão  
dinamizou a  Semana da Leitura, entre os dias 8 e 12 de março de 
2021, com um conjunto de iniciativas online para os diferentes 
públicos da população escolar e da comunidade educativa, em 
prol do desenvolvimento de múltiplas literacias.  
Uma dessas iniciativas teve casa cheia, 100 dispositivos ligados, 
o máximo que a plataforma digital Zoom permite. Foi na quinta-
feira, 11 de março, pelas 18 horas, que decorreu o lançamento do 
livro “Contos do Meu Rosário”, o 17.º livro do escritor e professor 
do Agrupamento de Escolas de Sátão, Carlos Paixão.  
Marcaram presença a Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Zélia Silva e 
o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Paulo Santos, tendo este 
dirigido ao autor algumas palavras de parabenização e de  
agradecimento e mostrando disponibilidade para futuras   
colaborações. 
Tó-Zé Paixão, autor do quadro que serve de base à capa do livro, 
também dirigiu algumas palavras à plateia e ao irmão, Carlos  
Paixão. A capa apresenta-nos diversos motivos do património da 
região.   
Sendo uma verdadeira embaixadora da leitura, foi convidada a 
Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas, Dra. Helena Castro, 
para apresentar o livro.  
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As crianças do Jardim de Infância de Lamas participaram este ano letivo e pelo 3º ano consecu-
tivo, no Projeto Heróis da Fruta®. 

 
Por terem cumprido os objetivos do desafio deste ano e como recompensa por prati-

carem hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis, colocaram o seu jardim 

de infância num dos 25 lugares vencedores, a nível nacional. 

No dia 13 de abril, tiveram a visita surpresa da Mascote YAGO, para a entrega 
presencial dos packs brindes. (Condições de realização sujeitas às regras sani-

tárias em vigor). 

As crianças adoraram e ficaram ainda mais motivados para consumirem fruta e 

legumes, ainda com maior frequência.  

Heróis da Fruta® é uma marca registada pela APCOI - Associação Portuguesa Contra 
a Obesidade Infantil, para dar nome ao seu programa nacional de combate à má nutrição 

infantil e tem como objetivos: 
 
 

 Motivar as crianças a ingerirem «Super Alimentos» (frutas e legumes), na quantidade diária recomendada (5 porções por dia). 

 Encorajar as crianças a reduzir o consumo de «Super Mascarados» (alimentos com excesso de açúcar, sal ou gordura).  

 Sensibilizar pais e encarregados de educação para a importância da nutrição na saúde das crianças. 

Toda a informação do projeto em www.heroisdafruta.com. 

Heróis da 

Fruta® no JI 

de Lamas 
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É urgente agarrar o amor  

Com garra e vigor. 

 
 

É urgente praticar boas palavras  

Bondade, amizade e solidariedade,  

Bons momentos 

E fortes sentimentos. 

 
 

É urgente voltar a sorrir,  

Partilhar abraços, doces regaços  

Conviver e voltar a sentir 

Com grandes laços. 

 
 

Grandes esperanças  

trazem as crianças 

É urgente de atitudes mudar 

Para este mundo melhor continuar. 

 

É urgente o Amor, 

É urgente amar com furor. 

 
 

É necessário reforçar certas palavras 

Amor, Bondade, Lealdade, 

Estas muito pouco usadas  

Triste verdade! 

 
 

É urgente partilhar felicidade Num 

carinho, num manifesto  

E praticar a caridade 

Num simples gesto. 

 
 

É necessário destruir a indiferença 

 E criar a renascença 

Com boas ações,  

Podemos ajudar milhões. 

Urgentemente 

8º E 
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Departamento de  

A criação de uma cultura de inclusão e o desenvolvimento de respostas educativas no âmbito 
da educação inclusiva passa, entre outras iniciativas, pela divulgação dos projetos que no dia-a
-dia se promovem na escola.  

O projeto “ Horta Pedagógica” surgiu da necessidade de proporcionar aos 

alunos o desenvolvimento de competências que lhes permitam maximi-

zar a sua autonomia e a transição para a vida pós escolar, através da 

realização de atividades de cariz funcional. 

 

 Inserida no ambiente escolar, a Horta pode 

funcionar como um “laboratório vivo” propício à 

aprendizagem e à interação. É uma estratégia 

pedagógica muito poderosa para trabalhar valo-

res humanos, aproxima as crianças/jovens da 

natureza, estimula os sentidos e inspira para a 

mudança de comportamentos e cultura. 

 

 No âmbito do clube “Cozinha Pedagógica”, os alunos com medidas adicionais, têm 

confecionado várias receitas sob orientação das professoras de Educação Especial. 

De uma forma geral, os alunos demonstraram muito interesse e empenho nas várias 

tarefas que realizaram Foram confecionadas várias sobremesas, das quais destacamos as 

seguintes: arroz doce, mousse de chocolate, bolachas de aveia, biscoitos de 

limão, … 

As sobremesas foram degustadas pelos alunos, professores e assistentes opera-

cionais, que acompanham os alunos. As atividades realizadas neste clube permi-

tem o desenvolvimento de compe- tências práticas, úteis para o dia a dia e para a vida 

futura dos alunos.  

É uma atividade bastante positiva e enriquecedora, que se deve manter.  

 
 

Clubes e Projetos 

Projeto 

 “Horta  

Pedagógica” 

Cristina Azevedo (Professora de Educação Especial) 

Cozinha  

Pedagógica 

Fátima Costa e Ester Oliveira (professoras de educação especial) 
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A educação inclusiva é um desafio no qual trabalhamos 
com o objetivo de promover o desenvolvimento dos alunos 
com necessidades educativas especificas. De acordo com 
o Artigo 24 “Direito à Educação Inclusiva” [1], das Nações 
Unidas, a educação inclusiva é vista como "acesso e pro-
gresso em educação de alta qualidade sem discriminação" 
que permite “fornecer a todos os alunos de determinada 
faixa etária uma experiência de aprendizagem participativa 
e um ambiente que melhor corresponde às suas necessi-
dades e preferências”. A Escola deverá ser um espaço que 
promova o desenvolvimento social, emocional e académi-
co a partir de vivências. Para o efeito é fundamental a 
construção de contextos inclusivos que vão para lá da sala 
de aula. Estes contextos deverão apelar à ideia de criança/
jovem como um todo e não só a criança/jovem como estu-
dante. 
A participação é um pilar fundamental da educação inclusi-
va. É neste contexto que realidades como a ecologia e a 
sustentabilidade fazem todo o sentido, num processo de 
aprendizagem de envolvimento pessoal e social de longo 
prazo.  
A ecologia e a sustentabilidade além de serem assuntos 
relevantes para o nosso tempo, permitem fazer a ligação 

com a promoção do bem-estar e da saúde, mas também 
da solidariedade, do respeito à diferença e da cidadania, 
através de práticas interativas com o meio físico e social. É 
um caminho que permite criar novas atitudes e comporta-
mentos e promover a inclusão. Assim, abrangemos um 
outro pilar fundamental da educação inclusiva que é o 
desempenho. Não nos devemos focar apenas no desem-
penho que é habitualmente avaliado por testes, mas englo-

bar também a compreensão do mundo que nos rodeia, das 
suas atualidades e que deverá persistir após a conclusão 
dos anos de escolaridade.  
Neste contexto resolvi elaborar um Projeto de Formação, a 
que chamei “Saponart – Sabão Artesanal”. É um Projeto 
pensado para alunos com necessidades educativas espe-
cificas, nomeadamente alunos que beneficiam de medidas 
adicionais. Pretende-se que seja um Projeto que conscien-
cialize para a utilização equilibrada dos recursos naturais, 
minimizando o impacto sobre o meio ambiente e promo-
vendo a biodiversidades. Apesar do processo de fabrica-
ção ser constituído por etapas definidas (Figura 1), permi-
te, mesmo assim, que cada produto seja único, exclusivo. 
Permite acabamentos diferenciados e personalizados, 
porque na fabricação artesanal, não há produtos exata-
mente iguais (Figura 2). O sabão produzido é oferecido 
promovendo a ideia de união, gratidão e respeito pelos 
outros. 
Como Projeto de contextos, de constantes aprendizagens, 
toda a vossa ajuda é importante e bem-vinda. 
 

Benvinda Miguel  
(Docente do Departamento de Educação Especial) 

[1] Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiências (2016) Co-

mentário Geral 4: Artigo 24: Direito à Educação Inclusiva, Nova 

York: Nações Unidas. Disponível em: https://www.right-to-

education.org/resource/general-comment-4-article-24-right-

inclusive-education (acedido no dia 20 de abril de 2021) 

Figura 1. O processo de fabrico de sabonetes artesanais. 

Figura 2. Os sabonetes acabados e prontos para serem utilizados. 

Educação Especial 
Projeto de Formação  

“Saponart – Sabão Artesanal” 

[1] Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiências (2016) Comentá-
rio Geral 4: Artigo 24: Direito à Educação Inclusiva, Nova York: Nações 
Unidas. Disponível em: https://www.right-to-education.org/resource/
general-comment-4-article-24-right-inclusive-education (acedido no dia 
20 de abril de 2021) 

O Clube ReciclArte, está aberto a todos os alunos como meio para aumentar o seu interesse pela escola e ao 
mesmo tempo desenvolverem a consciência social sobre o problema da degradação do meio ambiente.  
Procura promover a reflexão sobre os valores ecológicos através da política dos 3Rs, Reduzir, Reutilizar e Reci-
clar, de forma a influenciar a população a poluir menos através de um consumo consciente e também por meio 
de um manejo sustentável dos produtos e materiais utilizados no dia a dia. 
Neste Clube os alunos são convidados a usar as artes plásticas, utilizando material de desperdício, proporcio-
nando-lhes situações pedagógicas que despertem nos jovens o interesse pela criação artística desenvolvendo 
assim o espírito crítico e criativo, e simultaneamente as capacidades de cooperação, autonomia e responsabili-
dade.    

Isabel Félix/Luís Pires 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Junho 2021 

Página  8 

MOTHER’S DAY – MAY 2021 

Para assinalar o Dia da Mãe, o grupo 120 promoveu uma atividade com os alunos do 1º Ciclo, convidando cada um a desenhar a sua mãe e a gravar um vídeo com 
uma mensagem muito especial em Inglês para cada uma. 
Os vídeos podem ser visualizados num Padlet criado para o efeito: https://padlet.com/fatimalourenco/njna5e9i9u8hya85. 

As crianças do Jardim de Rãs colaboraram na confeção… 

Biscoitos para 

a mãe! 

A professora do 1º ciclo de Rãs ensinou as crianças do jardim infantil da-
quela localidade a confecionarem uma receita simples e gostosa de bis-
coitos para oferecerem às suas mães. A atividade realizou-se na sala do 
1º ciclo e contou com a preciosa colaboração dos pequenos pasteleiros 
em todas as fases do processo: da preparação da farinha, passando pelo 
amassar até à cozedura no forno. Depois de confecionados, foram em-
brulhados em papel e cada um levou para casa alguns para oferecer às 
respetivas mães. Resta acrescentar que a atividade foi desenvolvida 
cumprindo todas as normas da DGS. 
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Escola EB 1 de Rãs e jardim Infantil de Rãs celebraram 
 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

O Dia Mundial da Criança constituiu um período privilegiado 

de articulação entre o 1.º Ciclo de Rãs e  Jardim de Infância de Rãs, 
para sensibilizarmos e motivarmos os alunos para a leitura e para a 
expressão plástica. Nesse sentido, orientámos a produção de traba-
lhos de expressão plástica, relacionados com a história  “A viagem de 
OLAJ”. Os alunos muito motivados e empenhados perceberam a im-
portância da reciclagem e do reaproveitamento de materiais como o 
cartão, que utilizámos juntamente com outros materiais como as tintas, 
pincéis, tesoura e cola, para construir bonitos cartazes que decoram e 
enfeitam agora as paredes da Escola e do JI. 
Aproveitámos assim, a partir  da leitura  do livro “A viagem de Olaj” de 
Martím Leon Barreto, Ed. Kalandraka, um texto simples, com ilustra-
ções muito bonitas e coloridas, para promover o gosto pela leitura. A 
história fala de um menino que vivia numa casa muito grande e num 
planeta muito muito pequeno. Como a casa era muito grande decidiu 
sair e quando saiu encontrou muitos amigos  mas, quando voltou a 
casa tornou-se muito pequena, porque os amigos eram agora muitos.  
Durante a manhã, os alunos tiveram ainda o privilégio de cantar músi-
cas ao som da viola com o Sr. Luís Giroto e de usufruírem de uma aula 
de Pilates, promovida pela equipa da CLDS. 
O almoço teve como ementa pizas quatro estações, vegetariana e tro-
pical, sumos e um corneto de morango, oferecido pela Junta de Fre-
guesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa, à qual agradecemos muito. 
À tarde viram um filme, realizaram jogos tradicionais e tiveram direito a 
doces, tendo os petizes de os encontrar pelo recreio da escola. Que 
diversão! 
O Dia da Criança foi um dia maravilhoso e cheio de atividades diversifi-
cadas, às quais as crianças participaram com grande entusiasmo. 
 
 

Sandra Ferreira 

O que é ser criança? 
 

Ser criança é… brincar com a minha mãe e o meu pai. 

Ser criança é… brincar. 

Ser criança é… estudar e ser inteligente. 

Ser criança é… fazer amigos. 

Ser criança é… brincar e brincar com os amigos. 

Ser criança é… ter amor dos meus pais, na vida. Os 

meus pais são amigos para sempre. 

 
É diferente ser criança ou ser adulto? 
 

Ser criança, há uma coisa básica: as crianças são mais 

felizes e os adultos são mais sérios. 

Os meus pais podem brincar connosco e nós adoramos 

brincar com os nossos pais, porque eles são o nosso 

coração e brincam connosco para nos alegrar. 

Os pais protegem os filhos. 

 
Jardim de infância de PEDROSAS 

4º C da EB1 de Sátão Celebra Dia Mundial da Criança 
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Crianças do jardim infantil de Rãs  

aprendem a circular em segurança 

A Escola Segura desenvolveu mais uma ação de sensibilização para uma con-

dução responsável, desta feita junto das crianças do jardim Infantil de Rãs. 

Num cenário que procurou aproximar-se o mais possível da realidade, com 

pistas, passadeiras e sinais de trânsito, os pequenos condutores ouviram aten-

tamente a explicação das regras pelos senhores agentes de autoridade e es-

forçaram-se por levá-las à prática. A atividade, integrada no tema “Prevenção 

rodoviária”, escolhido pelo Departamento da Educação Pré-Escolar, contou 

com a preciosa contribuição de pais e encarregados de educação, que disponi-

bilizaram os imprescindíveis veículos: bicicletas e triciclos. Também foi pedida 

a colaboração dos  condutores dos transportes escolares.   

A atividade decorreu em ambiente descontraído e muito agradável, tendo os 

profissionais da ordem  e segurança  contribuído para o sucesso da mesma. 

As educadoras agradecem a oportunidade e o empenho. 

 

Manuela Soares (Educadora) 

Palco para Todos é um projeto de teatro que surgiu 
no âmbito medida  RAPER (Resilience, Autonomy, 
Power and Emotional Response), dinamizado pela 
atriz Isabel Lopes.  Embora aberto a todos os alunos 
do agrupamento, iniciou-se com a participação de 
alunos que beneficiam de medidas adicionais e que, 
no último confinamento, frequentaram as aulas pre-
senciais. Se por um lado devolveram um colorido à 
escola, por outro, sentindo a diferença da sua reali-
dade, experimentaram, extravasaram e libertaram 
emoções através da “arte de representar”. Foram os 
facilitadores deste projeto que se pretende, acima de 
tudo, abrangente e inclusivo.  

Com este desiderato são desenvolvidas atividades estru-
turadas e sistemáticas na área da Expressão Dramática/
Teatro, aproximando os alunos às linguagens artísticas, a 
processos de produção artística e cultural, estimulando 
assim uma cultura de criatividade, tendo em vista a sua 
valorização, cumprindo o compromisso de aprendizagens. 
Desafiamos todos os alunos interessados a participar. 
Para isso, é só necessário aparecer à 5ª feira, entre as 
10:30 e as 12:00h, na sala 37. 
Participa! 

Projeto no âmbito da medida Raper 

Palco para todos...mesmo! 
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No DIA DA 

EUROPA,  

juntos celebramos a nossa 

UNIÃO na 

Todos os anos, no Dia da Europa festeja-se a paz e a 
unidade entre os países europeus. Milhares de pessoas 
participam em visitas, debates, concertos e outros eventos 
que assinalam o Dia da Europa e dão a conhecer melhor a 
UE. 
O dia da Europa comemora-se no dia 9 de maio, para 
assinalar o aniversário da Declaração Schuman. Esta de-
claração foi formada durante a devastadora Segunda 
Guerra Mundial com um discurso proferido em Paris no 
ano 1950 por Robert Schuman, que era o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros francês, expondo a sua visão de 
uma nova forma de cooperação política na Europa para 

tornar impensável a eclosão de uma guerra entre os paí-
ses europeus.  
Um símbolo muito importante, é o hino. No ano 1985, os 
dirigentes europeus adotaram o tema do “Hino da Alegria”, 
composto por Ludwig Van Beethoven, como o hino oficial 
da União Europeia. Este hino, na linguagem universal da 
música, expressa os ideais europeus da liberdade, paz e 
solidariedade. 
A Europa atravessou tempos bastante difíceis, com desafi-
os novos para enfrentar, entre os quais estão, a questão 
ambiental e a integração das comunidades imigrantes, por 
isso mesmo, a capacidade que a Europa demonstrou em 

manter a paz e a união é um desígnio que não devemos 
desperdiçar. 
Para comemorar esta data tão importante, nós, alunos, 
estivemos a explorar o continente europeu e mais porme-
norizadamente os países que pertencem á União Euro-
peia! Como atividade, pintámos as vinte e sete bandeiras e 
pesquisámos sobre os vários países consultando o site da 
União Europeia. E, sim, claro que ficámos uns especialis-
tas em capitais e bandeiras dos países da União Europeia. 
 

Eva Oliveira, 7º D 

Celebração do Dia da Europa 
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 A  igualdade entre mulheres e ho-
mens é uma questão de direitos 

humanos e uma condição de justiça soci-
al, sendo igualmente um requisito neces-
sário e fundamental para a igualdade, o 
desenvolvimento e a paz. Este é um 
tema atual, verificando-se que continuam 
a existir múltiplas discrepâncias, tornan-
do assim, bastante importante a sua 
análise, pois apesar de jovens já come-
çamos a lidar com as expectativas que a 
sociedade deposita sobre nós. Na infân-
cia, entramos em contacto com uma lista 
de predileções e tarefas específicas 
construídos socialmente como “coisas de 
meninos ou de meninas”. Essas diferen-
ciações, não são naturais, mas social-
mente e historicamente construídas, a 
partir de padrões normativos do que é 
ser homem e o que é ser mulher. 
 A Igualdade de Género exige que, 
numa sociedade, homens e mulheres 
usufruam das mesmas oportunidades, 
rendimentos, direitos e obrigações em 
todas as áreas. Devem beneficiar das 
mesmas condições no acesso à educa-

ção, nas oportunidades no trabalho e na 
carreira profissional, no acesso à saúde 
e no acesso ao poder e influência. 
 Embora tenhamos assistido a um 
enorme progresso nos direitos das mu-
lheres ao longo das últimas décadas, 
como a abolição de leis discriminatórias 
e o aumento do número de raparigas que 
frequentam a escola, ainda existe a pro-
blemática da discriminação, que é toda a 
distinção, exclusão, restrição ou prefe-
rência cujo fim, ou efeito, seja a abolição 
do reconhecimento, o gozo e o exercício 
em igualdade dos Direitos Humanos e 
das liberdades fundamentais.  
 Segundo o Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu (EPRS), as mulhe-
res continuam sub-representadas na 
esfera pública, sendo que nos quadros 
superiores, em 2017, apenas 25,3% dos 
cargos em conselhos de administração 
são mulheres, tendo este valor aumenta-
do 5,1 pontos percentuais em relação a 
2014. Nos parlamentos nacionais, a situ-
ação repete-se, sendo apenas 29% dos 
lugares destinados a mulheres, valor que 
progrediu 1,8 pontos percentuais em 

relação a 2014.  
 A discriminação de género é, sem 
dúvida, um dos assuntos mais relevantes 
no Direito do Trabalho e nos Direitos 
Humanos, pois assume as mais variadas 
formas e modalidades, principalmente as 
discriminações relacionadas com o aces-
so ao mercado de trabalho e ao trata-
mento diversificado no respetivo ambien-
te laboral. São exemplos desta desigual-
dade que, para as mesmas funções, os 
salários são mais elevados para os ho-

mens do que para as mulheres, o de-
semprego afeta mais mulheres que ho-
mens e as mulheres contribuem para a 
economia através de trabalho remunera-
do, mas também através de trabalho não 
remunerado realizado em casa, consta-
tando-se que as tarefas domésticas são 
simbolicamente desvalorizadas. 
 Na UE, as mulheres ganhavam, em 
média, por hora, cerca de 16% menos do 
que os homens (em 2015), enquanto em 
Portugal, a diferença salarial entre mu-
lheres e homens (em termos de remune-
rações médias mensais de base) é de 
17,9% (em 2015). 
 Em 2018, uma avaliação dos cus-
tos da desigualdade entre homens e 
mulheres, feita pelo Serviço de Estudos 
do Parlamento Europeu (EPRS), consta-
tou que as disparidades salariais persis-
tentes entre homens e mulheres têm 
danos qualificados para as mulheres em 
termos de perda de rendimentos, o que 
conduz a um maior risco de pobreza, à 
dependência económica e a um maior 
risco de violência por parte do compa-
nheiro.  

 A capacidade de participação equi-
tativa das mulheres na sociedade conti-
nua a ser afetada por uma exposição 
desproporcionada à violência (uma em 
cada três mulheres na Europa foi vítima 
de violência física e/ou sexual desde os 
15 anos de idade). O estudo que foi feito 
na Europa, revelou que fatores como a 
idade, a origem étnica, a identidade se-
xual e a deficiência se entrecruzam com 
o género, agravando a discriminação e 
afetando as oportunidades de vida das 
pessoas. Assim, a realidade é ainda pior 
para as mulheres que pertencem a mino-
rias, mulheres idosas, mulheres portado-
ras de deficiência, migrantes e refugia-
das. 
 O desemprego, a precariedade, a 
pobreza e a exclusão social constituem 
uma discriminação económica e uma 
violação dos direitos económicos e soci-
ais. Globalmente, há mais desemprego 
feminino do que masculino, e mesmo 
quando trabalham, as mulheres recebem 
salários inferiores em tarefas equivalen-
tes. 
 De acordo com os dados divulga-
dos pela Pordata, a disparidade salarial 
entre homens e mulheres por atividade 
económica, em Portugal, aumentou de 
2007 (8,5%) até 2019, atingindo um valor 
de 10,6%, o que revela que a discrimina-
ção de género tem vindo a aumentar de 
ano para ano. 
 Os estudos realizados pelo Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género 
(EIGE) concluíram que a redução das 
disparidades entre homens e mulheres 
em domínios como a educação, a ativi-
dade no mercado de trabalho e os salá-
rios criaria mais postos de trabalho para 
ambos os sexos, ajudaria a solucionar 
questões de longa data, como a segre-
gação profissional e a baixa produtivida-
de, e teria um efeito amplamente positivo 
no PIB per capita. 
 Os dados da União Europeia (UE) 
mostram que cerca de metade das mu-
lheres com poucas qualificações (45 %) 
ocupam um emprego instável, em com-
paração com pouco mais de um quarto 
dos homens com o mesmo nível de ensi-

no (26 %), o que contribui para um maior 
risco de pobreza e exclusão social. Em 
contrapartida, em termos de resultados 
escolares, atualmente os rapazes apre-
sentam os piores resultados. Por conse-
guinte, um desafio indispensável passará 
por assegurar que ambos os sexos se-
jam igualmente capazes de tirar o máxi-
mo partido de empregos mais bem remu-
nerados e de empregos de maior quali-
dade nos setores em expansão. A Euro-
pa regista uma enorme disparidade entre 
homens e mulheres no setor digital, sen-
do menor a probabilidade de as rapari-
gas e as mulheres obterem competên-
cias informáticas avançadas, prossegui-
rem uma carreira no setor das TIC, atin-
girem níveis de especialização e de ges-
tão ou criarem as suas próprias empre-
sas tecnológicas.  
 É possível concluir que as novas 
realidades de participação das mulheres 
em todas as esferas da vida das socie-
dades contemporâneas têm suscitado 
transformações sociais significativas, 
mas que ainda não desfizeram o 
“contrato sexual implícito”. As causas da 
discriminação de género no mercado de 
trabalho possuem uma tendência cultural 
e histórica, não sendo possível combatê-
la apenas com a criação de normas jurí-
dicas. É fundamental que haja uma cons-
cientização generalizada de respeito, 
através da educação para os Direitos 
Humanos. 
 Existem várias opções quanto a 
uma maior participação ou apoio da UE e 
que poderão ajudar a resolver as persis-
tentes disparidades de género e a acele-
rar os progressos. Entre estas incluem-
se uma melhor aplicação e execução da 
legislação em matéria de igualdade de 
género, campanhas de sensibilização, 
concessão de financiamento e apoio aos 
Estados-Membros, aos organismos naci-
onais para a igualdade e às organiza-
ções de base. 
 O século XXI deve ser o século da 
igualdade das mulheres nas negociações 
de paz, nas negociações comerciais, nos 
conselhos de administração, nas salas 
de aula, …. É tempo de parar de tentar 
mudar as mulheres e começar a mudar 
os sistemas que as impedem de alcançar 
o seu potencial!  
 
Referências bibliográficas: 
 
Pais, M.J., Oliveira, M.L., Góis, M.M. e Cabrito, 
B.G. (2015). Economia C – 12º Ano. Alfragide: 
Texto Editores, Lda. 
http://www.apf.pt/violencia-sexual-e-de-genero/
igualdade-de-genero 
https://www.pordata.pt 
 
 

 
Maria Carolina Costa 12ºC 

Mariana Ferreira 12ºC 

Uma questão  

de género? 

http://www.apf.pt/violencia-sexual-e-de-genero/igualdade-de-genero
http://www.apf.pt/violencia-sexual-e-de-genero/igualdade-de-genero
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Apresentação das PAP´s do 12º E 

Um grande passo em direção à meta… 

N 
o passado dia 10 de maio teve 
lugar a defesa das Provas de 
Aptidão Profissional do Curso 
Profissional Técnico de Res-

tauração – Variante Restaurante Bar, 
tarefa que permitiu que os nossos alunos 
e alunas vislumbrassem, depois de um 
longo caminho percorrido, o objetivo fi-
nal: a conclusão do Curso. 
Este momento assinala o fim de um ciclo, 
mas também o início de novos desafios 
profissionais. Por conseguinte, em pri-
meiro lugar, não podemos deixar de dar 
os PARABÉNS aos nossos e nossas 
finalistas, não só pelas provas prestadas 
e o seu desempenho, mas também por 
todo o seu percurso e desenvolvimento 
pessoal e profissional que as/os trouxe 
até aqui. Para tanto, temos também, e 
muito, a agradecer a todos aqueles que 
permitiram desenvolver e implementar 
uma formação de qualidade que quere-
mos deixar aos nossos futuros profissio-
nais, desde a Direção do Agrupamento 

de Escolas de Sátão, à comunidade edu-
cativa, pessoal docente e não docente, 
encarregados/as de educação, institui-
ções de Sátão, entidades parceiras de 
estágio e para a implementação de ativi-
dades práticas. Por fim, mas não menos 
importante, ao Conselho de Turma, que 
foi incansável ao longo destes três anos, 
em que todos/as, de forma tão inespera-
da, tivemos que nos adaptar a uma pan-
demia e formas de ensino a cada mo-
mento tão diferentes! 
Agradecemos também ao Curso Profis-
sional Técnico de Cozinha/Pastelaria e 
Técnico de Multimédia, não apenas pelo 
apoio dado no dia das provas, mas por 
todo o apoio e interajuda constantes. 
As apresentações e defesas dos projetos 
tiveram lugar no auditório da Escola Se-
cundária Frei Rosa Viterbo, com uma 
apresentação teórica, durante o período 
da manhã, e uma apresentação prática, 
que teve lugar no restaurante pedagógi-
co do Curso. 

Integraram o júri de avaliação a Diretora 
do Agrupamento, Helena Castro, na qua-
lidade de Presidente; o Diretor de Curso, 
Miguel Sanches; as Professoras Orienta-
doras, Sandra Soares e Isabel Amaral; a 
Técnica Superior da Associação de De-
senvolvimento do Dão, Carla Moreira; a 
Professora Técnica de Restauração, do 
Agrupamento de Escolas de Castro Dai-
re, Fernanda Tavares, e o Gestor da 
Delegação de Viseu da Associação da 
Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, João Cabral. Participaram ain-
da das defesas, como observadores ex-
ternos, um representante do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional de 
Viseu, um representante da Associação 
de Comerciantes, um representante da 
Associação de Pais, um representante 
da Câmara Municipal de Sátão e um 
representante do Conselho Geral, tendo 
ainda marcado presença a Professora de 
Educação Especial, Isabel Félix, a res-
ponsável do SPO da Escola, Teresa Fer-
nandes, a Coordenadora do Ensino Pro-
fissional, Anabela Pina, o Diretor de Tur-
ma, Alexandre Marques, bem como ou-

tros elementos do Conselho de Turma, a 
Direção do Agrupamento, a Chefe dos 
Serviços Administrativos e o Chefe de 
Assistentes Operacionais.  
A turma desenvolve agora a sua forma-
ção em contexto de trabalho nas unida-
des Monte Rio Palace Hotel & SPA, em 
São Pedro do Sul, no Montebelo Aguieira 
Lake Resort & SPA e no Vintage House 
Hotel, em Pinhão. Estamos certos de que 
a sua prestação representará a formação 
de qualidade, prática e alinhada com o 
mercado de trabalho, que prezamos 
prestar no Agrupamento de Escolas de 
Sátão e que vem sendo, ano após ano, 
validada pelas nossas unidades parcei-
ras. 
Resta-nos reforçar o nosso agradecimen-
to, na esperança de que ninguém tenha 
ficado esquecido, pois todos e todas são 
importantes neste caminho, e deixar os 
nossos votos do maior sucesso à turma 
finalista, quer no estágio quer no seu 
futuro profissional. 
Bem-haja! 

 
Miguel Sanches 
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Projetos/Atividades DAC 

7º C/D 

A importância das 

energias renováveis 

O nosso planeta está a passar por uma fase difícil, devido ao esgotamento dos recur-
sos naturais, como a água que é indispensável à vida na Terra. Com o objetivo de ajudar 
a travar essa "destruição", foram desenvolvidos projetos nas escolas, no âmbito dos 
DAC.  

Da “nossa janela” observámos a natureza e alguns procedimentos corretos mas, 
também, outros menos corretos. 

Penso que estes projetos são importantes, para sensibilizar os alunos para a iminên-
cia de uma catástrofe, caso não sejam tomadas providências, nomeadamente, para re-
lembrar a importância da utilização de energias renováveis e promover a adoção de com-
portamentos que visem a proteção do nosso planeta. 

Na nossa escola executámos vários projetos de acordo com o tema: analisámos 
amostras de água, realizámos inquéritos e divulgámos o respetivo tratamento estatístico, 

fizemos pesquisas e construímos cartazes, kahoots (jogos interativos), jogos de tabuleiro 
e pirâmides com medidas sensibilizadoras. A exposição no átrio da escola ficou bonita e 
chamou a atenção de todos! 

 
Rodrigo- 7ºD 

Alunos do 4º ano da EB 1 de Sátão 

Jograis dos 910 anos do Foral de Sátão 
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Projetos/Atividades DAC 

11º F 

Visita de estudo à Capela da Nossa Senhora da Esperança  

No dia 7 de junho, no âmbito do DAC, os alunos da turma do 11ºF – curso técnico
-profissional de Multimédia - realizaram uma visita de estudo à Capela da Nossa 
Senhora da Esperança – Abrunhosa. Os alunos foram acompanhados pelos do-
centes Anabela Pina (DT) e Fernando Amaral (Prof. Português), e a viagem foi 
concretizada a pé por uns e de bicicleta por outros. 
A visita também teve a presença do colega, Professor Carlos Paixão, um exímio 
estudioso deste Santuário, que com a sua arte de bem explicar, conhecimento e 
disponibilidade, brindou os participantes com uma magnífica visita guiada, dando 
a todos uma explicação magistral dos mais ínfimos pormenores da construção da 
Capela. Para ele o nosso obrigado. 
A visita tinha como objetivo conhecer uma parte do património artístico, arquitetó-
nico, religioso e cultural do nosso concelho, neste caso, a Capela da Nossa Se-
nhora da Esperança, e o mesmo foi sobejamente concretizado. Foi um dia bem 
agradável e proveitoso para todos os participantes, ficando a sensação de que 
esta joia do nosso concelho devia ser mais divulgada e visitada.  
A visita teve ainda a presença da Sra. Diretora do Agrupamento, Dra. Helena 
Castro e de um membro da direção, professor, Luís Bravo.  
Parabéns a todos os participantes! 

FA 

No 5 de junho, os alunos das turmas 6ºA e 6ºB 

comemoram o Dia Mundial do Ambiente realizan-

do uma caminhada pela tão agradável e inspirado-

ra Rota da Frescura. Em contacto direto com a 

Natureza, os jovens participaram num Peddy-

Paper /Percurso Pedestre e foram sensibilizados 

para muitos dos problemas que o nosso planeta 

enfrenta. 

 O Peddy-Paper contemplou a dinamização de 

diversas etapas relacionadas com um conjunto de 

iniciativas representativas dos conteúdos leciona-

dos nas disciplinas e das várias temáticas de sen-

sibilização abordadas em Domínio de Articulação 

Curricular (DAC). 

Ao longo de todo o percurso pedestre, os alunos 

foram convidados a compreender que as ações 

humanas condicionam a biodiversidade e refleti-

ram sobre a necessidade de alterar comportamen-

tos menos sustentáveis. Ao mesmo valorizaram o 

contexto geográfico e ambiental da região onde a 

escola se localiza. Foi uma divertida e saudável 

forma de celebrar o Dia Mundial do Ambiente  

Celebrar o Dia Mundial do Ambiente 

Os alunos do 5º E e 6ºE da EBIFA 

tiveram, no passado dia 4 de junho, 

uma fantástica manhã em contacto 

com a natureza. Inserida no Domí-

nio de Articulação Curricular (DAC) 

e no âmbito do Dia Mundial do 

Ambiente, realizaram uma cami-

nhada até aos Penedros da Cabe-

ça, a fim de tomarem consciência 

da importância de preservar e con-

tribuir para um ambiente melhor e, 

assim, poderem usufruir do que de 

melhor a natureza nos oferece. Os 

alunos puderam descansar e recar-

regar baterias no baloiço “Senta e 

sente” e no mais recente octógono 

“Viva La Vida”.  

Foram 9 km de contacto com a 

natureza e de ar puro, onde para 

além da vertente ecológica, lhes foi 

proporcionado a prática de exercí-

cio físico e também um bom mo-

mento de convívio entre todos 

(alunos, professores e assistente 

operacional), sem esquecer as 

regras de proteção em vigor, nos 

dias atuais.  

Caminhada pelo ambiente 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Junho 2021 

Página 16 

Sacola: Que julga que acrescentou o 2º 
mandato ao que não tinha conseguido no 
primeiro? 
 
Diretora: O segundo mandato foi a oportuni-
dade para continuar a acrescentar valor à 
escola enquanto organização de ensino e 
enquanto comunidade educativa. Consolida-
ram-se as equipas pedagógicas e as equipas 
de acompanhamento e monitorização dos 
projetos; foi possível encontrar parceiros ex-
ternos que contribuíram para mais formação, 
mais investimento e mais qualificação em 
domínios como a melhoria dos equipamentos 
e espaços escolares, o investimento na for-
mação do pessoal não docente e na media-
ção do sucesso escolar e a certificação dos 
cursos profissionais do Agrupamento. Foi 
possível reforçar a identidade profissional e o 
sentido de pertença de todos os que diaria-
mente contribuem para que o Agrupamento 
de Escolas de Sátão seja uma instituição 
onde cada um se sente acolhido, respeitado e 
valorizado. Temos uma organização escolar 
capaz de refletir com maturidade e responsa-
bilidade social sobre as suas práticas e sem 
medo para enfrentar aos mais diversos desafi-
os (nomeadamente, o desafio da melhoria 
contínua),  que integrou um conjunto de dinâ-
micas inovadoras de forma acelerada nos 
últimos 2 anos, que se assume como um 
Agrupamento promotor de sucesso escolar 
para todos os alunos,  garantindo a todos os 
seus membros o bem-estar e o respeito, es-
senciais para a construção de uma comunida-
de educativa competente e eficaz na consecu-
ção da sua missão educativa.  
 
Sacola: A pandemia foi certamente um dos 
aspetos que marcou este segundo manda-
to. Que balanço é que faz sobre o seu im-
pacto na organização e nas práticas do 
Agrupamento? 
 
Diretora: A pandemia veio trazer um enorme 
desafio a todos nós que foi o de não deixar 
nenhum aluno para trás e de encontrar res-
postas em tempo útil para as situações urgen-
tes que se apresentaram, tanto em termos 
educativos, como em termos sociais. Quer no 
primeiro, quer no segundo momento de confi-
namento, foi necessário equacionar decisões 
como o empréstimo de computadores a alu-
nos e professores que deles precisaram, 
promover a formação entre pares para agilizar 
a utilização de plataformas digitais que pudes-
sem assegurar o ensino à distância e o acom-
panhamento e avaliação do trabalho realizado 
pelos alunos e, ainda, articular com diversas 
entidades do Concelho, nomeadamente a 
Câmara Municipal e a CPCJ, para assegurar 
que nenhum aluno ficaria sem o apoio neces-
sário ou abandonaria as aulas durante os 
períodos de confinamento.  A reorganização 
do acolhimento das crianças que necessita-
ram, por diversas razões, de vir para a escola, 
foi de grande complexidade e só foi possível 
fazer-se com eficácia, graças ao voluntariado 

de muitos docentes, de diferentes níveis de 
ensino, a partir do Pré-Escolar, e de muitos 
funcionários. 
Em termos organizativos, desde a organiza-
ção de um plano de contingência articulado 
em todo o Agrupamento até à elaboração de 
um plano de ação para o E@D, desde a divul-

gação e implementação dos mesmos à articu-
lação com as autoridades no terreno, foram 
necessárias imensas adaptações das pesso-
as e dos espaços, muita reflexão conjunta e 
muita adaptação a todos os níveis. No início 
do presente ano letivo, as escolas tiveram de 
criar um conjunto de mecanismos de garantia 
da segurança dos alunos e restantes mem-

bros da comunidade escolar, que foi eficaz 
graças à cooperação ativa de todos e a um 
intenso e permanente cuidado dos assistentes 
operacionais, que foram incansáveis.  Tam-
bém a equipa do Plano de Contingência, com 
o seu acompanhamento diário das situações 
que ocorriam e a comunicação permanente 
com a Delegada de Saúde e com a Proteção 

Civil foram fatores de contenção e de comba-
te ao contágio. Graças a esta forte articulação 
não se perdeu ninguém desta comunidade 
educativa.  
Penso que o facto de há dois anos letivos 
consecutivos estarmos num contexto de gran-
de instabilidade, do ponto de vista socioeco-

nómico, mas também educacional, nos levou 
a todos, e aqui se inclui o Ministério da Edu-
cação, a reinventar modos de presença e de 
contacto, refazendo continuamente os laços e 
os vínculos, reforçando a corresponsabilidade 
e a cooperação entre pares, com os pais e 
encarregados de educação, com os alunos e 
com os diferentes intervenientes da comuni-

dade educativa alargada. Este facto permitiu 
conter os efeitos que se previam devastado-
res, inclusive para a saúde mental, e até con-
quistar territórios novos como o do ensino 
híbrido, introduzindo nas dinâmicas do ensino 
presencial muitas ferramentas digitais desco-
bertas e aplicadas com sucesso no ensino à 
distância.  Ainda no campo do atendimento ao 

público, conseguimos apoiar, continuamente e 
em tempo útil, todos os que necessitaram de 
respostas atempadas dos nossos serviços, 
graças não só a uma eficaz reorganização 
como a uma espartana fidelidade ao sentido 
do serviço público dos assistentes técnicos e 
operacionais.  
Deste modo, faço um balanço globalmente 
positivo do modo como estamos a superar 
juntos as dificuldades que diariamente se 
apresentam. Tendo consciência de que tem 
sido uma tarefa extenuante para todos, sinto-
me orgulhosa e grata por estar a fazer este 
caminho com uma comunidade que aprende 
diariamente o valor da resiliência e da com-
paixão e que, por isso, se encoraja, em cada 
novo dia, a retomar e a reconstruir os trilhos 
da esperança e do futuro. 
 
Sacola: Que projetos, ideias, intenções 
ficaram por concretizar - no todo ou em 
parte - terminado que está este 2º manda-
to? 
 
Diretora: Fazendo uma avaliação das con-
quistas alcançadas pelo Agrupamento, penso 
que foram ultrapassadas as minhas expectati-
vas enquanto Diretora. Obviamente que há 
aspetos a aperfeiçoar, uma vez que, quer nos 
espaços, quer nos equipamentos, quer nas 
práticas docentes, quer nos recursos existen-
tes há ainda outros patamares de melhoria a 
implementar, mas quem diria que iriam ser 
retirados os telhados de amianto de todas as 
escolas e colocados telhados novos num 
período tão problemático como tem sido este?  
Quem sonharia que em vez de uma “sala do 
futuro”, já temos 6, em apenas 3 anos? As 
escolas, porque são incubadoras de projetos 
de vida futuros, são espaços de sonho e de 
concretização do impossível e são lugares 
onde a vida acontece e nos surpreende. Por 
isso, há sempre sonhos, há sempre uma ideia 
à espera de ser acolhida, concretizada e me-
lhorada. Neste momento decorre a implemen-
tação do Projeto MAIA, na sua fase piloto, 
experiência que irá ser avaliada e alargada  
todos os níveis de ensino no próximo ano 
letivo, e decorre a preparação do Plano de 
Ação para o Desenvolvimento Digital das 
Escolas, o Projeto PAR2 que nos irá criar 
condições para uma nova abordem face à 
avaliação externa, são apenas alguns exem-
plos de projetos em andamento. Estes proje-
tos irão promover aprendizagem e reflexão 
conjunta, alargada a todos os interessados. 
Ao mesmo tempo, irão ser acolhidos desafios 
e tomadas decisões que mudarão práticas 
avaliativas (que implicarão os alunos direta, 
sistemática e intencionalmente no seu proces-
so de avaliação), e haverá espaço para a 
experimentação metodológica e didática. 
Todo este movimento que vai da formação à 
ação produz desenvolvimento pessoal, profis-
sional e organizacional e estes são os cam-
pos onde o trabalho nunca está concluído.  
 

 

Entrevista à Diretora do Agrupamento de escolas de Sátão 

Diretora faz balanço de mandato e 

«As escolas, porque são incubadoras de  projetos de vida futuros, são espaços de  

sonho e de concretização do impossível e são lugares onde a vida acontece e nos  

surpreende.» 

Foto: Tiago  Lopes/Tomás Gomes 
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Sacola: Vai dar-se a oportunidade de reto-
má-los/concretizá-los? Já há uma decisão 
relativamente a um novo mandato?  
 
Diretora: Devido a fatores de ordem pessoal 
e profissional, e até ao facto de os dois últi-
mos anos terem deixado as suas marcas e 
feridas nas organizações escolares, este ano, 
muitos Diretores de escolas não renovaram a 
sua intenção de continuar no cargo, e ficaram 
vazios diversos concursos para Diretores a 
nível nacional. Ser Diretor de um Agrupamen-
to é uma responsabilidade brutal, em que 
sentimos a dor e as angústias de cada uma 
das pessoas com quem nos cruzamos diaria-

mente. Essas dores e angústias e todo o 
sofrimento que acarreta a vida de muitos 
passam a ser um pouco nossos, exigindo de 
nós um espírito de doação e um empenho 
permanente na melhoria das condições de 
desenvolvimento pessoal de cada um, em 
particular das crianças e jovens, e nas res-
postas que vamos encontrando e construindo 
em conjunto com os restantes membros da 
comunidade. Não é possível desempenhar 
este cargo sem um forte espírito de missão e 
serviço às crianças e jovens e às suas famí-
lias, buscando de forma consertada e equili-
brada o melhor para cada um e para todos. 
Tenho-me sentido feliz a poder dar o meu 
contributo. Esta é uma tarefa delicada que 
impõe a qualquer Diretor um processo de 
autotranscendência constante para construir 
formas de comunicação empática que envol-
vam e comprometam todos na missão co-
mum da Escola, enquanto instituição emanci-
padora e promotora de desenvolvimento 
social e pessoal. Identifico-me plenamente 
com esta visão da escola e sinto-me recom-
pensada pelo facto de reconhecer um dina-

mismo vivo dentro das escolas de Sátão que 
vai exatamente nesse sentido. O cargo de 
Diretor exige resiliência e capacidade de 
reinvenção, energia e saúde mental, flexibili-
dade e criatividade, capacidade de escuta e 
de previsão. Não é efetivamente um cargo 
para quem tem sede de protagonismo público 
só porque sim e as tomadas de decisão ex-
põem as pessoas à crítica e até à discordân-
cia, mas é preciso olhar para esse risco como 
mais um desafio à construção da unidade em 
comunidades plurais numa cultura democráti-
ca. Ser Diretor é, antes de tudo, um serviço à 

população e um compromisso público com a 
educação e a humanização, diariamente 
assumido e julgado por muitos observadores, 
sejam eles internos ou externos. Hoje, num 
contexto extraordinariamente incerto, é-nos 
exigido firmar-nos bem no sentido ético dessa 
missão, que extravasa todos os nossos proje-
tos pessoais, para tomar decisões que vão 
ter um enorme impacto no futuro de muitas 
pessoas. Entendo que o modo mais elevado 
de desempenhar este cargo é focar a nossa 
ação no poder que temos para transformar a 
vida de muitos numa vida melhor. Assim 

concebo a identidade e o potencial da missão 
de Diretora e sinto-me, agora, ainda mais 
capacitada, consciente e comprometida com 
essa missão. A cada novo dia, independente-
mente das dificuldades, vejo renovarem-se 
em mim o entusiasmo e a alegria de poder 
servir esta comunidade escolar. 
Tenho sido desafiada por diversas pessoas a 
concorrer para um próximo mandato e decidi 
apresentar a minha candidatura com um 
projeto de intervenção que eu pretendo, ao 
mesmo tempo, que responda ao estádio de 
desenvolvimento do Agrupamento e que o 
desafie a alcançar patamares cada vez mais 
elevados, acolhendo, assim, os desejos e 
anseios da comunidade educativa alargada 
(alunos, pais, professores, funcionários e 
parceiros do Agrupamento). A comunidade 
escolar conhece a minha dedicação integral e 
a forma apaixonada e incondicional como 
estou em tudo aquilo que faço. E como só me 
empenho naquilo em que acredito, estou 
convicta de que continuarei a ser uma mais-
valia para todos, caso assim o entendam as 
pessoas que irão avaliar o projeto de inter-
venção que apresentarei.  

 
Sacola: Que palavras finais quer deixar à 
comunidade escolar? 
 
Diretora: Deixo à comunidade escolar e a 
todos os que, com este Agrupamento, parti-
lham a missão de construir uma escola em 
que cada um e cada uma se sinta integrado/a 
e apoiado/a, uma palavra de gratidão absolu-
ta pela dedicação sem limites à causa da 
educação, por tudo o que já aprendi, pela 
oportunidade que tenho de dar um contributo 
de qualidade, por todas as possibilidades de 
aprendizagem a nível pessoal e profissional 
que me são proporcionadas, pelos imensos e 
contínuos desafios à minha criatividade e à 
minha compaixão, pela confiança com que 
me convidam a fazer parte das suas vidas 
nas reviravoltas do quotidiano, pelo apoio e 
ajudas a nível pessoal e profissional, enfim, 
por tantas outras coisas que o elenco das 
palavras não esgota. Sátão ficará para sem-
pre na minha história como uma etapa incon-
tornável de crescimento, de partilha, de aco-
lhimento e de contínuos desafios. Muito obri-
gada.  

traça objetivos para novo mandato 

«Esta é uma tarefa delicada que impõe 

a qualquer Diretor um processo de 

autotranscendência  constante para 

construir formas de comunicação  

empática que envolvam e  

comprometam todos na missão comum 

da Escola, enquanto  instituição  

emancipadora e promotora de  

desenvolvimento social e pessoal.» 

Foto: Tiago  Lopes/Tomás Gomes 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Junho 2021 

Página  18 

 

Escola Promotora de Saúde &  Medida Raper 

Sessão sobre sexualidade “Caixa de dúvidas” – ensino secundá-
rio 

No âmbito do Projeto Escola Promotora de  Saúde  e da Medida RAPER (Resilience, Autonomy, Power and Emotional Response), várias foram as atividades que, 
durante o presente ano letivo, foram desenvolvidas, com o intuito de contribuírem para a aquisição de competências dos nossos alunos, permitindo-lhes construírem um 
 projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis, bem como  criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o es-
pírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa. 

Sessão sobre Prevenção Rodoviária – Pré-escolar 

Sessão sobre “Resiliência – o poder de transformar”, 
6º ano 

Sessão Suporte Básico de Vida “Reanimar a Brin-
car” – 3º ano 

Coaching para pais (“Empoderar Pais e professores para uma disciplina positiva” ), professores e alunos do 
ensino básico com a Coach Inês Sotto-Mayor 

“Dinâmicas que visam medidas para o equilíbrio: Saúde Física e 
Mental" – 5º e 7º anos 

Promoção da saúde mental – Projeto +Contigo 
Dinâmicas: “O espelho” e “Medo dos Desafios” – 8º 
ano  Promoção das relações saudáveis – alunos do 2º ano 

Promoção de lanches saudáveis – alunos do 1º Ciclo 
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MATRÍCULA EM EMRC 

Em época de inscrições e de renovação de 
matrículas para o ano letivo de 2021/2022, con-
vidam-se todas as crianças, adolescentes, jo-
vens e respetivos encarregados de educação a 
fazerem a opção pela disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica (EMRC). Uma disci-
plina de oferta obrigatória e frequência facultati-
va, em todos os ciclos de ensino, que pretende 
ser um espaço privilegiado para o diálogo entre 
a cultura e a fé, o aprofundamento da cultura e 
visão cristã do mundo assim como a afirmação 
dos grandes valores da humanidade. 
A disciplina de EMRC não se confunde com a 
catequese paroquial nem concorre com ela, 
nem a substitui. É antes essencial, no curricu-
lum escolar, para quem procura uma educação 
integral! 

O amor e a sexualidade 
 

A sexualidade vai bem além do ato sexual 

é o amor próprio e as relações afetivas no seu geral. 

Pensa comigo… 

como poderás amar o teu amigo, 

se nem consegues lidar bem contigo? 

O amor é uma arte 

e dele faz parte 

aprender a amar para puder ser amado, 

cuidares primeiro de ti para depois pensares em namorado. 

 

 

 

Autoria: Cláudia Mota Figueiredo, 11.º B 
Trabalho da disciplina de EMRC 
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Abroad, é esta a palavra que dá nome 

ao website em que culminou o nosso traba-
lho projeto do último período, no âmbito da 
disciplina de inglês.  
Dentre os temas que a professora Maria 
Silva nos deu a escolher, "Opportunities of 
studying, working, training, volunteering in 
the EU", foi, desde logo, aquele que mais 
nos agradou. 
A ideia de como transformar um tema tão 
vago, mas ao mesmo tempo tão interes-
sante como este num produto que satisfi-
zesse as necessidades da comunidade, 

surgiu bastante depressa, e terá sido, tal-
vez, das partes mais fáceis de todo o pro-
cesso. 
Desenvolver um website que reunisse in-
formações acerca de oportunidades para 
estudar e fazer voluntariado na Europa, 
bem como a vivência de ex-alunos do agru-
pamento que tenham passado por este tipo 
de experiência, pareceu-nos ser a forma 
mais lógica e útil de ir ao encontro deste 
tema.  
Ora, definido o objetivo final, coube-nos 
planificar e orientar o trabalho que teríamos 
de desenvolver para o atingir. Esta, admiti-
mos, apesar de ter sido das mais trabalho-
sas, foi essencial para a conclusão do nos-
so projeto, não só dentro do prazo estabe-
lecido, mas também dentro dos moldes 
específicos que tínhamos pensado para o 
produto final. 
Durante aproximadamente 4 semanas 
trabalhámos arduamente na pesquisa de 
informação que pudesse ser útil e que 

fosse relevante para atingirmos os objeti-
vos que definimos para o site; na prepara-
ção dos guiões para os podcasts, que reali-
zámos em colaboração com 4 ex-alunas do 
nosso Agrupamento, que foram incansá-
veis durante todos o processo; na definição 
do layout e na edição do nosso website, e 
ainda, na edição dos podcasts que publicá-
mos no site.    
 Todo este trabalho, esforço e dedicação 
dos três, resultaram no website que aqui 
apresentamos, e que previamente tínha-
mos definido como objetivo final. 
O site dispõe de 2 menus principais: 
"Studying Abroad” e "Volunteering Abroad”, 
divididos respetivamente em 5 e 3 subtópi-
cos. 
No primeiro menu, tal como o nome indica, 
partilhamos informação referente a Estudar 
Fora, mais concretamente, na Europa. 
 
O trabalho foi desenvolvido com a colabo-
ração das ex-alunas do Agrupamento: 

Sílvia Amaro, Beatriz Lourenço, Adriana 
Bento e Sofia Figueiredo que aceitaram o 
desafio de partilhar as suas experiências 
em entrevista e a quem agradecemos a 
disponibilidade. 
Se já equacionaste estudar ou fazer volun-
tariado na Europa, ou se até ficaste com 
alguma curiosidade sobre como o podes 
fazer depois de ler este artigo, não percas 
tempo e acede ao nosso site. 
 
Podes fazê-lo através do seguinte QR CO-
DE: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bernardo Santos, Mário Pina,  

Tomás Nunes, 11º A 

Neste artigo, vamos apresentar uma refle-
xão que desenvolvemos na disciplina de 
Inglês e que aqui partilhamos pelo interes-
se que pode ter para os alunos e pais. 
Hoje em dia muitos estudantes conside-
ram a possibilidade de arranjar um part-
time quando vão para a universidade ou 
durante as férias de verão. Sendo eu tam-
bém uma estudante, acho que um artigo 
sobre as principais vantagens e desvanta-
gens de ter um trabalho (mesmo que não 
seja a tempo inteiro) pode ser útil na altura 
de tomar essa decisão. 
 Em primeiro lugar temos as vanta-
gens mais óbvias. Por um lado, vais poder 
ter o teu próprio dinheiro e com isso ga-
nhar alguma independência a nível finan-
ceiro dos teus pais ou familiares. Por ou-
tro, vai preparar-te para quando tiveres 
um trabalho a tempo inteiro. Pode mesmo 
ajudar-te a conseguir um emprego para o 
qual te candidatares no futuro, visto que 
hoje em dia muitas empresas valorizam 
experiências de trabalho prévio que permi-
tem desenvolver e competências de resili-
ência, gestão de tempo, colaboração, 
criatividade, comunicação, capacidade de 
resolver problemas e empreendedorismo, 
mesmo que seja numa área totalmente 
diferente, do que propriamente as notas 
que tens.  
 Além disso, é também uma boa 

oportunidade para experimentares novas 
áreas e, assim, perceberes o que real-
mente queres fazer no futuro, ou seja, 
podes experimentar trabalhar num cargo 
completamente fora da tua zona de con-
forto e, se gostares, será uma boa experi-
ência que te acompanhará para o resto da 
vida ou até mesmo que influenciará o teu 
rumo. Se não gostares, visto que é ape-
nas um part-time, podes sempre demitir-te 
e experimentar uma nova posição, saben-
do já o tipo de emprego que não irias gos-
tar de ter, e assim continuar sucessiva-
mente até encontrares uma área que te 
interesse e que realmente te faça feliz. Se 
o fizeres, o risco de acabares a desempe-
nhar uma função que odeias e que te 
deixa frustrado é muito menor. 
 No entanto, apesar de todos estes 
lados positivos tens de considerar também 
as desvantagens. Vão existir muitos dias 
em que vais ter de ir trabalhar sem vonta-
de nenhuma ou cansado. Podes ter de 
adiar uma saída com os teus amigos ou 
então simplesmente vais perder algumas 
horas de estudo ou de sono. Contudo é 
uma questão de organizares o teu tempo. 
Não digo que não vais ter de abdicar de 
alguma coisa, mas os benefícios a longo 
prazo acabam por compensar os sacrifí-
cios que fazes no momento, tudo depende 
se estás disposto a fazê-los. 

 Outra coisa à qual tens de ter aten-
ção é ao teu contrato, nomeadamente 
àquilo que vais receber e se compensa o 
tipo de trabalho que vais fazer, e às condi-
ções de segurança e de trabalho, visto 
que a maior parte dos part-time não te 
proporciona nenhum tipo de seguro contra 
acidentes, por isso não é muito aconse-
lhável escolheres um trabalho que apre-
sente riscos para ti. 
É muito importante preparar o currículo 
para conseguires arranjar o part-time ide-
al. O gerador de CV Europass online aju-
da-te a criar o teu CV que podes utilizar 
para te candidatares a um emprego, a 
oportunidades de educação ou formação 
e a atividades de voluntariado. (https://
europa.eu/europass/pt/create-europass-
cv) 

São vários os sites para a procura do 
emprego em part-time: Indeed; Net Em-
pregos; BEP; JobTide; Sapo Emprego; 
Carga de Trabalhos; Expresso Emprego; 
Alerta Emprego; Emprego XL; Emprego 
Saúde; Turijobs; Landing.jobs. 
 
 Para concluir, esta é uma decisão 
que deve ser feita por ti visto que, tal co-
mo tudo na vida, não compensa fazeres 
algo contrariado, não te fará feliz e pode 
mesmo prejudicar o estabelecimento onde 
trabalhas ou as pessoas à tua volta. Espe-
ro que este artigo te tenha ajudado e que 
tomes a decisão mais acertada para o teu 
futuro. 
 

Ana Rita e Tomás Loureiro, 11ºA 
 

Se gostas de desafios e já pensaste na possibilidade de estudar ou fazer 

voluntariado fora do país,  Abroad é o site que criámos para ti. 

Trabalhar em part-time (tempo 

parcial) enquanto estudas: será 

a opção para ti? 

Foto: Pixabay 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Junho 2021 

Página 21 

Sustentabilidade é uma palavra tão comum 
nos dias de hoje, mas será que sabemos o 
que significa? 
Sustentabilidade é a ideia de utilizar a na-
tureza para atender às necessidades da 
sociedade sem comprometer as gerações 
futuras, de modo a preservar a economia 
mas sem afetar os recursos naturais! 
Somos 3 amigas do 11°A que, no âmbito 
da disciplina de inglês, decidimos criar um 
projeto que visa impulsionar a população a 
adotar um estilo de vida sustentável! É 
importante discutir a sustentabilidade e o 
desenvolvimento sustentável, por isso, nós 
juntámo-nos e criámos as Earth Friends. 
Após uma longa conversa, percebemos 
que tema iríamos abordar, criámos um 
nome e um logótipo e pusemos mãos à 
obra.  
O projeto Earth Friends consistiu na cria-
ção de um blogue, onde divulgamos dicas  
para um estilo de vida sustentável. Come-

çámos por elaborar um desafio de 7 dias 
cujo intuito é cativar, incentivar e mostrar 
as opções sustentáveis que existem e mui-
tas vezes não conhecemos. 

O desafio semanal não se restringe a um 
simples desafio, decidimos também divul-
gar e apoiar marcas portuguesas sustentá-

veis, divulgar lojas em segunda mão, ape-
lar à criatividade dos visitantes, e abordar 
este tema tão importante de uma maneira 
mais divertida e cativante. 
Além do desafio de 7 dias, o blogue tam-
bém inclui variados posts sobre a sustenta-
bilidade, onde não só podemos aprender 
um pouco mais sobre este assunto como 
também podemos experimentar novos 
métodos de viver. 
Mas o nosso projeto não acaba por aqui, 
um dos nossos próximos passos é dar a 
conhecer este blogue e, para isso, precisa-
mos de fazer uma pequena visita à Escola 
Ferreira Lapa, onde não só vamos divulgar 
o nosso blogue e o desafio dos 7 dias a 
turmas do 5° e 6° ano, como vamos tam-
bém sensibilizar os mais jovens para a 
necessidade de adotarem um estilo de vida 
mais sustentável, dando exemplos práti-
cas! Quanto mais estes temas forem fala-
dos, abordados e estas iniciativas impulsio-
nadas, mais rapidamente haverá uma mu-
dança no mundo, na forma de viver ou 
mesmo na forma de pensar. 
Um dos nossos grandes objetivos é fazer 
uma parceria com uma marca de papel 
reciclado para obtermos papel ou cartão, 
para conceber os marcadores de páginas 
mais sustentáveis Os projetos dos marca-
dores já estão feitos e bem guardados, só 

falta a colaboração das empresas! 

Como tal, a nossa grande meta é dar a 

conhecer ao máximo de pessoas o que 

podemos fazer pela nossa “Casa Comum”, 

e mais importante que isso, o que pode-

mos fazer pelas gerações futuras!  

 

 

Francisca Rebelo, Maria Correia e  

Roberta Ferraz (11ºA)  

Earth Friends 
living sustainably 

Sustentabilidade em 2030: uma 

projeção para o futuro 

Imaginar o futuro nem sempre é 
fácil, muito menos quando se trata da 
evolução que sucederá em termos de 
sustentabilidade. Contudo, conseguimos 
sempre utilizar os dados existentes no 
presente para tentarmos fazer uma mais 
correta previsão do nosso futuro. 
 Com base nos diferentes progra-
mas governamentais de sustentabilidade, 
existentes na atualidade, com rígidas 

metas a serem cumpridas, podemos as-
sumir que o mundo irá progredir de modo 
a cumprir os objetivos por si propostos. 
No entanto, é de igual forma possível 
predizer que a sociedade continuará a 
cometer alguns erros, e, mesmo que tal 
não aconteça, é sempre importante reite-
rar o que realmente interessa na constan-
te luta contra a devastação do nosso 
planeta. 
 Partindo deste pressuposto, conce-
bemos um trabalho cujo objetivo é avisar 
que, por mais medidas e políticas susten-
táveis que sejam aplicadas, não é o sufi-
ciente para evitar o juízo final. Nada alte-
ra o facto de que a sociedade atual con-
some muito mais do que aquilo que o 
nosso planeta nos permite. 
 Imaginando então um mundo em 
2030, onde, através dos diferentes pro-
gramas governamentais, todos os objeti-
vos foram atingidos, comentamos como a 
alteração de comportamentos pode signi-
ficar o sucesso da humanidade, ou a falta 
dele. Decididos a explorar o oportunismo 
do Homem, contrastamos dois países: 

um aprimorando a sua sustentabilidade, e 
outro mantendo uma mentalidade virada 
para o lucro.  
 Para finalizar, constatamos que, 
talvez, ao longo dos anos as pessoas se 
tenham esquecido de aspetos mais rele-
vantes das alterações climáticas, não 
tendo encontrado soluções eficientes 
para o problema. 

Serão os atuais predicados da 
humanidade compatíveis com um futuro 

sustentável, ou é necessária uma radical 
mudança no nosso quotidiano para conti-
nuarmos a conseguir viver? 

Esperamos que com a visuali-
zação do nosso vídeo consigam imaginar 
respostas para estas questões, bem co-
mo refletir sobre as ações que cada um 
deve ter, de modo a seguir rumo a um 
futuro melhor. 

 
Igor  e Jéssica 11º A 
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Educação para a Saúde                         Cidadania e Desenvolvimento - 12º Ano 

 Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento do 12º ano, os alunos  assistiram a uma sessão  de informação e sensibilização, a propósito do Dia Mundial da Saú-
de Mental, dinamizada pelos SPO 
 Os alunos do 12º B responderam ao desafio colocado nessa altura pela psicóloga Nadir Louro – como contribuir para melhorar a saúde mental dos alunos do 
Agrupamento.  Daí resultou a criação de uma pequena BD, com o objetivo de sensibilizar os alunos do 1º e do 2ºano para a importância da qualidade do sono. O texto é 
dos alunos e os desenhos foram adaptados da série Peanuts, de Schulz. 
  Os alunos do 12º C/D, respondendo ao desafio da psicóloga Teresa Fernandes, optaram por fazer textos em verso para sensibilizar a comunidade escolar em 
relação às situações de bullying. 

- Ei, tu, que estás a fazer? 

Gostas da sensação? 

Põe-te no seu lugar 

Inverte a situação! 
 

Tira essa máscara 

De agressor 

Como é que tens prazer 

Em causar terror?! 
 

Discurso de ódio, 

Troça e mais nada; 

Não vês que uma palavra 

Dói mais que chapada? 
 

- E eu engulo o medo, 

Perco a vontade; 

Eu já só queria 

Não ter esta ansiedade. 
 

Ao sair de casa 

Começo a sofrer 

Não quero lutar, 

Quero aprender! 
 

Deixem-me em paz, 

Só quero ser feliz, 

Estou sempre a tentar 

Esquecer esta cicatriz 
 

- Fala comigo, 

Eu não minto, 

Já passei por isso, 

Ainda hoje o sinto. 
 

Ganha coragem, 

Eu sei como dói; 

Denuncia a besta  

Serás um herói! 
 

É importante agir,  

Tu vais conseguir!    

Hey, you! 

Está tudo muito bem até ao alvo seres tu! 

 

Qual é o teu alvo, 

O que lhe vais fazer? 

Bater, deixá-lo a sofrer? 

Queres mostrar o teu poder? 

Queres-te enaltecer? 

Bullying dá-te prazer? 

Não estás a ver 

Que não se consegue defender! 

 

Tás com algum problema e não queres 

dizer, 

Ou a vergonha tá a aparecer 

Do passado que queres esconder? 

Não aguentas a frustração, 

Então cedes à pressão 

De transformar em agressão 

Aquilo que tem outra opção. 

Está tudo muito bem até o alvo seres tu! 

 
(versão rap) 

E se fosse contigo? Hey, you! 
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Encontro com Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães  

No 1.º dia da Semana da Leitura 2021, 8 de março, 
segunda feira, tínhamos encontro marcado com as 
escritoras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, online, é 
claro, devido ao contexto que estávamos a viver. 
Todos os alunos do 2º ciclo puderam assistir em 
simultâneo, através do Youtube, a este animado encontro 
entre as escritoras e cerca de 300 participantes, das 50 
escolas a quem foi dada essa oportunidade. 
Esses 300 participantes, 5 alunos de cada escola e 1 
professor, estiveram em direto com as escritoras e com a 
Dra Teresa Calçada, via Zoom. 
Os alunos que representaram o nosso agrupamento, os 
delegados das turmas do 6º ano, respetivamente, Inês 
Pina, Sofia Cardoso, Duarte Carvalho, José Pedro Almeida 
e António Costa também estiveram em linha (direta!) com 
as escritoras. Conseguiram colocar-lhes três questões 
muito pertinentes, das vinte e uma que tinham preparado 
nas aulas de Português com os colegas e respetivas 
professoras. 
Foi muito bom, pois todos os alunos das 50 escolas 
queriam fazer perguntas e nem todos puderam fazê-lo. 
 
O Duarte colocou a seguinte questão: Será que podem 
escrever uma aventura que se passe na Quinta do Paço, a 
qual fica em Ferreira de Aves, no distrito de Viseu? 

A escritora Ana Maria Magalhães respondeu que essa 
sugestão poderá vir a tornar-se uma realidade, uma vez 
que Viseu ainda não apareceu em nenhuma das suas 
obras/aventuras e é uma região muito bonita e rica em 
património. 
Algum tempo depois, foi dada a palavra ao José Pedro que 
colocou duas perguntas: 
Tivemos conhecimento que hoje lançam um novo livro 
sobre um tema muito importante relacionado com a 
igualdade de género. Pensam que ainda existe 
desigualdade entre homens e mulheres? Por que razão 
escreveram este livro? 

Quando começam a escrever já têm a história toda 
pensada e esquematizada ou vão deixando a imaginação 
fluir à medida que colocam as palavras no papel? 
Foi uma atividade bem enriquecedora que nos remete para 
a importância dos livros e da leitura. 
Deixamos o link para aqueles que não puderam assistir em 
direto a este encontro. https://pnl2027.gov.pt/np4/
sl2021inicio.html 
Se ainda não se sentiram cativados pela magia da leitura e 
o encanto dos livros, sigam o lema deste ano, vão à 
procura de um bom livro e leiam! 
“Ler sempre. Ler em qualquer lugar”. 

 
Rosa Quinteiro 

O segundo dia da Semana da Leitura 2021 começou com uma atividade online, no Meet, para todos os alunos de 

3.º ano do Agrupamento de Escolas de Sátão: a apresentação do Livro “O vento bateu à porta”. 

O autor, Carlos Paixão, conduziu os alunos numa viagem pelo livro e por novas terras, outras gentes, diferentes 

hábitos e costumes, paisagens únicas, gastronomia e monumentos. 

E que bem soube viajar, em segurança, pelo nosso Portugal, ainda mais em tempos de confinamento, com as deslo-

cações  desaconselhadas. 

Aconselhado ficou que os sonhos continuem livres e que se façam muitas viagens nas páginas de um livro. 

Viagem num livro e por terras de Portugal 

O ensino à distância abriu as portas para o 
desenvolvimento da literacia digital de profes-
sores, alunos e pais. Foi exemplo disso o que 

aconteceu durante a semana da leitura em que é tradi-
ção, no nosso agrupamento, endereçarmos o convite aos 
pais e  outros familiares para se associarem à celebração 
com uma pequena leitura ou conto. A tradição respeitou-
se e os pais aceitaram o desafio. Marcaram presença nas 
sessões  síncronas que tiveram que ser em maior núme-
ro nesta semana da leitura para ouvirmos os nossos con-
vidados. 
Parabéns a todos os corajosos que nos presentearam 
com excelentes escolhas e ótimas interpretações que 
tanto enriqueceram a semana da leitura. 

Convidados de leitura 
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QUANTOS QUERES? - 

Como ler ou dizer o poe-

ma ou cantilena? 

Para a semana da leitura, a Biblioteca escolar preparou este “Quantos 

Queres” que é um jogo que promove a interação, a brincadeira e a parti-

lha entre família lendo ou dizendo um poema ou uma cantilena da manei-

ra que a sorte ditar.  

Pode ser fotocopiado, imprimido ou feito a partir de um quadrado de pa-

pel branco ou de cor. Neste caso, as frases e os desenhos podem ser 

copiados e pintados, depois de feitas as dobragens. 

Muitos alunos e famílias já o fizeram em março, agora pode ser a tua vez. 

Vai ser divertido!  

Concurso Nacional de Leitura 

O nosso agrupamento de escolas participou, tal 

como acontece todos os anos, na 14.ª edição do 

Concurso Nacional de Leitura, um projeto que visa 

estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar 

a compreensão leitora. 

Na primeira fase os alunos do 1.º Ciclo leram o con-

to de António Torrado “Vem aí o Zé das Moscas”, os 

do 2.º Ciclo leram “A Árvore” de Sophia de Mello 

Breyner Andresen e “O Visconde cortado ao meio” 

de Italo Calvino foi a leitura no 3.º Ciclo, para a pres-

tação das provas que iriam ditar os vencedores es-

colares e concelhios 

No 1.º Ciclo, os vencedores foram: Mariana Carva-

lho, 4ºA; Mia Filipa Pereira, 3ºB; e Santiago Alves, 

4.ºB. De referir que em quarto lugar ex aequo, e em 

posição de suplentes, com uma pontuação também 

honrosa ficaram os alunos: Tiago Ferreira, 4.ºF; 

Laura Carvalho, 4.ºF; Maria Alexandre Almeida, 

4.ºA; Letícia Fernandes, 4.ºB; e Eva Ferreira, 4.ºB. 

No 2.º Ciclo foram vencedores: Alice Quinteiro, 5.º 

C; Margarida Coelho, 6.º C; e Duarte Carvalho, 6.ºE. 

No 3.º Ciclo, os vencedores foram: Mafalda Carnei-

ro, 8º D; Inês Ferreira da Silva, 8º D;  e Nicole Cami-

lo, 9º B. 

No dia 12 de abril realizaram-se as provas escritas 

da Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de 

Leitura, referente à CIM Viseu Dão-Lafões, este ano 

organizadas pela Rede de Bibliotecas de Tondela e 

inteiramente à distância por força dos condicionalis-

mos pandémicos. As provas avaliaram o conheci-

mento das obras “O Príncipe com orelhas de burro 

in Contos Para Rir” de Luísa Ducla Soares, “O se-

gredo do rio” de Miguel Sousa Tavares e “Os livros 

que devoraram o meu pai” de Afonso Cruz. 

Formação em linha "Usar o Padlet" 

Ao longo do mês de fevereiro, durante o ensino à distância, a professora bibliotecária dinamizou, para os alunos do quarto ano ,um conjunto de sessões de formação síncrona de 
literacia dos media sobre como usar o Padlet. Em abril, os alunos do 5.ºE e 6.ºE também fizeram essa formação em modo presencial. 
O Padlet é uma ferramenta digital que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registar, guardar e partilhar conteúdos multimédia. Funciona como 
um painel ou um caderno, onde se podem inserir conteúdos em diferentes formatos (texto, imagens, vídeo, som, hiperligações) a que se junta a vantagem de permitir o trabalho 
conjunto de diferentes pessoas.  
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Hora do Conto - "O 

cato quer mimos" 

No terceiro período e com o ensino presencial de volta, a professora bibliotecária voltou a 
dinamizar a hora do conto para as crianças da Educação Pré Escolar e 1.º Ciclo, nas 
escolas com e sem biblioteca. O livro "O cato quer mimos" de Ana Ventura foi figura cen-
tral porque “é um livro muito especial sobre um Cato que se sente muito sozinho. Ele 
precisa de mimos... mas quem é que consegue abraçar um cato cheio de picos? Na 
verdade muitos amigos vão conseguir transformar a vida do cato. Uma obra indis-
pensável para ensinar o valor da amizade e da alegria de vivermos em conjunto e em 
harmonia." 
O livro convoca todos os sentidos e a atenção para reparar nos pormenores e descobrir a 
brincadeira que o ilustrador Alberto Faria faz com a palavra fim. Descoberto o gato, ou 
melhor, a ave, os alunos são desafiados a escrever o seu nome ao jeito de Alberto Faria: 
com letras que são catos e uma letra ave. A atividade conta ainda com um divertido jogo 
de equipa sobre a história, que põe toda a gente em pé, mas a cumprir todas as regras 
para que não penalizar a equipa. 
Os trabalhos produzidos estão em exposição na EB1 de Sátão e na EBI de Ferreira de 
Aves. 

O projeto "Vamos fazer um li-
vro?", de que muito nos orgulha-
mos, vai na quarta edição e con-
tou com 70 participações. A equi-
pa da Biblioteca Escolar desafiou 
os alunos e famílias a participa-
rem na atividade que, generica-
mente, consistiu na escrita de um 
texto original e numa ilustração a 
partir da vivência em tempos de 
pandemia. São diversas descri-
ções de rotinas alteradas, cuida-
dos, receios, expetativas e mu-
danças a partir dos olhos das 
nossas crianças.  
Depois de um trabalho em quatro 
fases em que os alunos escreve-
ram, reviram, fizeram a sua bio-
grafia e tiraram uma boa foto para 
a acompanhar, e ilustraram, te-
mos os livrinhos concluídos. Os 
ebooks (versão digital dos livros) 
dos alunos estão disponíveis para 
serem consultados no mural digi-
tal que se segue: 
 
https://padlet.com/
vamosfazer1li-
vro/5g8hkrd4z7pdn80p 
 
Parabéns a todos os alunos e 
familiares pelo empenho e traba-
lho produzido.  

Vamos fazer um livro? - 4.ª edição 

Miúdos a Votos 

2021 

A Rede de Bibliotecas Escolares e a revista VISÃO Júnior organizam anualmente a eleição na 

qual é dada a possibilidade às crianças e jovens de todas as escolas, de votarem no livro de 

que mais gostam, replicando os procedimentos e as normas de uma eleição real. Esta iniciativa 

constitui um exercício ímpar de cidadania, valorizando a responsabilidade do ato de votar. Tem 

também vindo a evidenciar-se a importância desta ação na promo-

ção da leitura, realizada entre pares, a partir das suas escolhas. 

Respeitando as normas de distanciamento, a campanha eleitoral 

decorreu, principalmente, em ambiente virtual. Já as eleições reali-

zaram-se na forma tradicional e mostraram-nos que os livros preferi-

dos dos alunos do 1.º ciclo foram: “Gravity Falls – Diário 3”, “O Lápis 

Mágico de Malala”, “O Cuquedo”, “O Beijo da Palavrinha”, e “A Ove-

lhinha Preta”.  

https://padlet.com/vamosfazer1livro/5g8hkrd4z7pdn80p
https://padlet.com/vamosfazer1livro/5g8hkrd4z7pdn80p
https://padlet.com/vamosfazer1livro/5g8hkrd4z7pdn80p
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No dia 29 de maio comemorou-se o Dia 

Mundial da Energia, data celebrada pelos 

alunos do 7º ano das escolas EBFL e 

EBIFA  na disciplina de Físico-Química 

com trabalhos sobre as Energias  

Renováveis. Os trabalhos realizados  

foram expostos nas respetivas escolas. 

A celebração desta data visa alertar a 

população para a necessidade de 

 desenvolver estratégias de eficiência 

energética, incentivando a poupança de 

energia e o uso de energias renováveis, 

menos poluentes do que os combustíveis 

fósseis.  

  

Isabel Lourenço  

  Lúcia Martinho 

 

Matrículas no ano letivo 2021/22 

Renovações automáticas 

 Na transição para os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade; 

 Na manutenção nos 5º., 7.º, 10.º e 12.ºanos de escolaridade, em casos de não transição; 

 Na transição na Educação Pré-escolar.  

Matrículas feitas no portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

 Matrícula, pela primeira vez, na Educação Pré-Escolar e no 1.º ano de escolaridade; 

 Renovação de matrícula, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos de escolaridade; 

 Renovação de matrícula, na transição para os outros anos de escolaridade, sempre que pretenda ou seja necessária: 

 A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; 

 A alteração de encarregado de educação; 

 A mudança de curso ou de percurso formativo; 

 A escolha de disciplinas.  

Prazos 

 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º ANOS DE ESCOLARIDADE: de 18 a 30 de junho  

 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º ANOS DE ESCOLARIDADE: de 10 a 16 de julho 


