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Dois intercâmbios já realizados e 

outros em preparação promovem 

interculturalidade europeia ...PP. 10-15 

Todos contra o 

bullying e o  

Ciberbullying 

P. 17 
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EDITORIAL 

 

Damos as boas vindas ao primeiro 

exemplar do Jornal Sacola deste ano 

letivo.  

Desejamos que vos proporcione boas 

leituras e que sirva para dar a conhecer 

uma boa parte das atividades que a 

comunidade educativa desenvolve no 

âmbito da sua missão de dar a todas 

crianças e jovens a oportunidade de 

construir um futuro melhor apoiado na 

educação e na formação.  

Feliz 2022 para todos.  

A Diretora 

Helena Castro 

 

Cerimónia de entrega dos 

prémios de Excelência e de Valor 

No passado dia 17 de dezembro, decorreu na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo a cerimónia 
de entrega dos prémios de Valor e de Excelência. O Quadro de Valor distingue os alunos dos ensinos 
básico e secundário que revelam grandes capacidades ou atitudes exemplares de superação das dificul-
dades ou que desenvolvem iniciativas ou ações, igualmente exemplares, de benefício claramente social 
ou comunitário ou de expressão de solidariedade na escola ou fora dela. Por sua vez, o Quadro de Exce-
lência reconhece os alunos que revelem excelentes resultados escolares e produzam trabalhos acadé-
micos ou realizem atividades de excelente qualidade, quer no domínio curricular, quer no domínio 
dos complementos curriculares. 

A cerimónia contou com a presença da Doutora Helena Castro, Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Sátão, da professora Susete Mota, Presidente de Conselho Geral, do Sr.º José Coelho 
e do professor Acácio Pinto em representação da Caixa de Crédito Agrícola, que, há já alguns anos, se 
associa à iniciativa atribuindo prémios monetários aos melhores alunos. A Escola de Condução de Sátão 
premiou a melhor aluna do décimo primeiro ano, com a oferta de um voucher para a carta de condução. 

Apesar de alguns constrangimentos decorrentes da pandemia, o evento decorreu com muita ani-
mação e foi possível apreciar os dotes musicais de alguns alunos. 

 

Os Coordenadores dos Diretores de Turma. 
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O grupo do 1.º ano, no presente ano letivo escolheu 

o  tema DAC «Comunic’ARTE», em complementari-

dade com vários domínios  na Cidadania e Desenvol-

vimento.  integrado no tema do Agrupamento «Um 

MUNDO para TODOS» procurando assim dar res-

posta às exigências de uma escola cada vez mais 

inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para 

todos/as os/as alunos/as, capaz de operacionalizar o 

perfil de competências que se pretende desenvolver 

conforme os documentos atualmente em vigor. 

O 1.ºano irá implementar a Autonomia e Flexibilidade 

Curricular nos nossos programas investindo nas dife-

rentes vertentes das artes na abordagem das gran-

des temáticas abordadas ao longo do ano.  

Pretendemos um processo de participação e flexibili-

dade em que se desenvolve a criatividade, a autono-

mia e a sensibilidade, novas formas de saber, com 

destaque para o saber estar e comunicar para 

aprender, com especial destaque neste 1.º período 

de iniciação do processo de leitura e escrita. 

Pretendemos a melhoria das aprendizagens dos alu-

nos e a valorização da nossa área de intervenção, as 

expressões artísticas, com maior incidência na área 

das artes visuais, do teatro, da música, por acreditar-

mos que estas permitem privilegiar a comunica-

ção, aumentar a concentração e o desempenho 

dos alunos. Valorizamos ainda a área da cidadania, 

privilegiando competências que ultrapassem os currí-

culos. 

Tendo em conta os seus interesses e maiores neces-

sidades, cada aluno será convidado desde logo no 

1.º ano, a adotar um papel ativo na construção de 

aprendizagens significativas, enriquecendo, apro-

fundando e consolidando as aprendizagens es-

senciais, através da aquisição e desenvolvimento de 

competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobi-

lização crítica e autonomia de informação, com vista 

à resolução de problemas e ao reforço da autoesti-

ma, em exercícios de cidadania ativa, de participação 

social, de partilha, de colaboração e de confronto de 

ideias, sendo que o comunicar com as artes a for-

ma privilegiada de aprendizagem. 

Domínios de Autonomia Curricular - 1º Ano, EB1 Sátão 
 

Comunic’ARTE 
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Visita de Estudo à Quinta da Taboadella 

Na  semana de 13 a 17 de dezembro, os alu-
nos do 9º ano de escolaridade visitaram a 

Quinta da Taboadella, empresa vitivinícola e de eno-
turismo, situada em Silvã de Cima, no âmbito das 
ações de desenvolvimento vocacional e planeamento 
de carreira, e o projeto dos Domínios de Autonomia 
Curricular intitulado “Geração XXI: Que futuro? Desa-
fios e escolhas”. Articulada com os docentes do 9º 
ano de escolaridade, esta atividade foi promovida 
pelos Serviços de Psicologia e Orientação do Agrupa-
mento, em parceria com o projeto “Futuro em Cons-
trução” da Câmara Municipal de Sátão e o CLDS Sá-
tão 4G “Mais Ação, Mais Inclusão”, enquadradas nas 
atividades "Incentivo ao Empreendedorismo" e 
"Empreendedorismo Agrícola”.  
Os alunos finalistas do Ensino Básico, para além de 
apreciar a beleza dos espaços naturais e arquitetóni-
cos desta empresa do concelho de Sátão, tiveram 
também oportunidade de conhecer e esclarecer dúvi-
das sobre várias profissões de diferentes áreas de 
educação e formação fundamentais para as diversas 
atividades laborais e económicas desta empresa do 
concelho de Sátão, das quais se destacaram as 
áreas de produção agrícola, indústrias alimentares, 
materiais, construção civil, informática, engenharias, 
história e arqueologia, arquitetura, economia, gestão, 
marketing, publicidade, turismo, hotelaria, restaura-
ção, artes plásticas e artesanato. 
Excelentemente orientados e animados pela simpáti-
ca guia Helena Lopes, os estudantes exploraram os 
três principais edifícios desta propriedade, cuja ocu-
pação remonta ao século I, onde, até à época medie-
val, existia uma Villae Romana, de acordo com regis-
tos que datam de 1255. Após a receção na loja, fo-
ram encaminhados para o espaço de alojamento Vil-
lae 1255, com capacidade para 20 pessoas. De se-

guida, foram acompanhados até às ruínas de um 
lagar construído num penedo monolítico de natureza 
rupestre, um dos mais antigos vestígios de vinificação 
no Dão. Por último, foram conduzidos à adega de 
arquitetura contemporânea, projetada pelo conceitua-
do arquiteto Carlos Castanheira, onde foram também 
recebidos pelo enólogo Rodrigo Costa, responsável 
pela equipa de enologia dos vinhos Dão da Quinta da 
Taboadella. 
Esta experiência de exploração vocacional vivida in 
loco visou principalmente apoiar o processo de auto-

conhecimento dos alunos, em particular dos seus 
interesses profissionais, e o processo de conheci-
mento do mundo do trabalho e das profissões, para 
que desenvolvam competências de carreira, constru-
am projetos de vida e realizem escolhas vocacionais 
informadas, conscientes e fundamentadas, ao longo 
do seu percurso escolar e formativo, potenciando 
assim a sua saúde e bem-estar e um futuro melhor. 

 
Teresa Fernandes  

CABAZ SOLIDÁRIO 2021 
O Cabaz Solidário do nosso Agrupamento 

completou 18 anos!  Com a  

colaboração de toda a comunidade  

educativa conseguiu-se que o Natal dos 

nossos alunos mais carenciados fosse um 

pouco mais digno e feliz. 

Neste Natal foram distribuídos 71 

 cabazes com alimentos, bastante mais do 

que em anos anteriores. Bem-haja pela 

generosa colaboração. 
 

“Eis antes de tudo a quem servir: aque-

les que têm necessidade de receber e 

não têm como retribuir”.  

(Papa Francisco) 
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Com a Campanha Solidária para com um 
Hospital do Sudão do Sul, em articulação com 
a Missionária Comboniana Joana Carneiro, 
médica em missão, pretendeu-se pôr em 
prática a Vitamina/Valor da Fraternidade e 
deste modo angariar recursos para a compra 
de alimentos, medicamentos e materiais de 
uso médico. A campanha consistia na venda 
de lápis e houve uma grande adesão por 
parte de toda a comunidade educativa. Foram 
vendidos 1060 (mil e sessenta) lápis que 
perfizeram um total de 550,00€ (quinhentos e 
cinquenta euros) de receita.  

Obrigado! 

CAMPANHA SOLIDÁRIA PARA COM 

UM HOSPITAL DO SUDÃO DO SUL 
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Dia Mundial dos Pobres* 

O Dia Mundial dos 

Pobres foi instituído 

pelo Papa Francisco 

em 2016. Para assina-

lar o quinto dia mundi-

al dos pobres, o Papa 

Francisco escreveu 

uma mensagem que 

se intitula “Sempre 

terei pobres entre 

vós”. Nós, alunos do 

12ºA, durante a aula 

de EMRC, no estudo da unidade letiva “Economia e 

Desenvolvimento Integral” interpretamos esta mensa-

gem que tem nove pontos de reflexão e retirámos o 

mais importante de cada um deles, que  passamos a 

partilhar: 

O primeiro ponto é bastante complexo, mas resumida-

mente, o Papa fala sobre um simples gesto (uma mu-

lher derramou um alabastro de perfume sobre a cabeça 

de Jesus) e as duas interpretações (a primeira é a in-

dignação do valor exacerbado do perfume e a sua não 

utilização para venda e posteriormente dar o dinheiro 

aos pobres e a segunda interpretação é dada pelo pró-

prio Jesus acerca do sentido profundo do gesto realiza-

do pela mulher). Ao longo dos primeiros parágrafos, 

uma frase sobressai e faz-nos refletir “Jesus recorda-

lhes que Ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os 

pobres, porque os representa a todos.” 

No segundo ponto, na expressão “Os pobres de qual-

quer condição e latitude evangelizam-nos”, a palavra 

"evangelizam-nos", para quem não sabe, significa pre-

gação ou divulgação do Evangelho. O Papa recorda-

nos que “Somos chamados a descobrir Cristo” nos po-

bres, dando-lhes assistência, atenção e preocupando-

nos com o próximo, o que nos faz estar mais próximo 

de Deus e dos seus ensinamentos. 

O terceiro ponto resume-se nesta magnífica frase: "Os 

pobres não são pessoas «externas» à comunidade, 

mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha, para 

abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes 

ser devolvida a dignidade perdida e garantida a neces-

sária inclusão social." 

No quarto ponto apela-se à conversão do povo: 

“Adesão com plena convicção ao convite do senhor: 

«Convertei-vos e acreditai no Evangelho». Esta conver-

são consiste, primeiro, em abrir o nosso coração para 

reconhecer as múltiplas expressões de pobreza e, de-

pois, em manifestar o Reino de Deus através dum estilo 

de vida coerente com a fé que professamos.” 

O quinto ponto relembra-nos as dificuldades sentidas 

em toda a sociedade durante 

a pandemia da Covid-19 e o 

consequente aumento do 

número de pobres. “Os po-

bres têm aumentado desme-

suradamente e o mesmo, 

infelizmente, continuará a 

verificar-se ainda nos próxi-

mos meses. Alguns países 

estão a sofrer gravíssimas 

consequências devido à pan-

demia, a ponto de as pesso-

as mais vulneráveis se encontrarem privadas de bens 

de primeira necessidade.” 

No sexto ponto a expressão "pobreza não é fruto do 

destino; é consequência do egoísmo" é realmente muito 

marcante e tem o intuito de nos fazer refletir, até porque 

segundo um estudo publicado pela FAO, no dia 29 de 

abril de 2016, mostrou que a produção mundial de ali-

mentos é suficiente para suprir as necessidades dos 7,3 

biliões de pessoas que habitam a Terra. Apesar disso, 

aproximadamente uma em cada nove dessas pessoas 

ainda vive a realidade da fome. Isto é preocupante! 

Temos de agir! 

No sétimo ponto impõe-se uma abordagem diferente da 

pobreza, “muitas vezes não passamos de incompeten-

tes a respeito dos pobres: fala-se deles em abstrato, 

fica-se pelas estatísticas e pensa-se sensibilizar com 

qualquer documentário.” “Ao contrário, a pobreza deve-

ria incitar a uma projetação criativa, que permita fazer 

aumentar a liberdade efetiva de conseguir realizar a 

existência com as capacidades próprias de cada pes-

soa.” 

O oitavo ponto consiste num convite que nos é feito 

para fazermos sempre o bem, lembrando que “Não se 

trata de serenar a nossa consciência dando qualquer 

esmola, mas antes contrastar a cultura da indiferença e 

da injustiça com que se olha os pobres.” 

O nono e último ponto tem o objetivo de aumentar em 

nós a sensibilidade para compreender as exigências 

dos pobres. O Papa termina com uma evocação simbó-

lica do Padre Primo Mazzolari “Gostaria de pedir-vos 

para não me perguntardes se existem pobres, quem 

são e quantos são, porque tenho receio que tais per-

guntas representem uma distração ou o pretexto para 

escapar duma específica indicação da consciência e do 

coração. (...) Os pobres, eu nunca os contei, porque 

não se podem contar: os pobres abraçam-se, não se 

contam.” 

*Texto elaborado pela aluna Cláudia Figueiredo (12º 

A), com a colaboração dos colegas de EMRC da turma 
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Projetos/Atividades DAC 

O Dia dos Direitos Humanos é assinalado 
pela comunidade internacional no dia 10 de 
dezembro, para comemorar a data da ado-
ção em 1948, dia da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 
  Este dia é celebrado para refletir sobre o 
caminho a percorrer para garantir a univer-
salidade destes direitos e relembrar as con-
quistas alcançadas. Esses direitos humanos 
são direitos básicos de todos os seres hu-
manos e podem ser civis, políticos, econó-
micos, sociais e culturais.  

A escola na comunidade 

No âmbito do projeto SSS (sabores e saberes solidários) as turmas do 

11.ºE/F, acompanhados pelo Diretor de Turma, Fernando Amaral, 

 dinamizaram com o seu saber e entusiasmo, no dia 16 de dezembro de 

manhã, uma festa para os utentes do Centro de Dia de Sátão. Foram 

momentos muito enriquecedores para todos os participantes, e que  

esperam repetir noutras ocasiões. A todos aqueles que se envolveram 

de corpo e alma nesta nobre atividade, levando carinho e amor aos mais 

vulneráveis da nossa sociedade, nesta quadra natalícia, os nossos 

 parabéns. Obrigado a todos! 

Fernando Amaral 
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PROJETO ETWINNING DE TROCA 

DE CORRESPONDÊNCIA 

Os alunos de 4º ano, das turmas A, B, C e G, do nosso Agrupamento estão a 

dinamizar um projeto eTwinning intitulado Pen Friend e que consiste na troca de 

correspondência com turmas do 1º ciclo de Espanha e Itália. A turma de Itália é 

da região de Castelnuovo e os alunos estão no 4º ano. As turmas de Espanha 

são da região de Burgos, é uma escola bilíngue (colégio Rio Arlanzón) e estão a 

colaborar connosco 2 turmas de 2º ano.  Numa primeira etapa os alunos troca-

ram postais de Boas Festas e ao longo do ano letivo irão continuar a correspon-

der-se com os seus novos amigos além-fronteiras. 

 Esta atividade tem como objetivos aumentar a fluência na língua inglesa, 

bem como partilhar aspetos da nossa cultura e conhecer outras.  

 Fátima Lourenço 
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5º A 
 
Ingredientes: 
1 taça de saúde; 

1 balde de amor e carinho; 

1 pitada de tristeza; 

12 colheres de sopa de paz e harmonia; 

1 taça de solidariedade; 

365 taças de comida;  

2 baldes de família. 

 

Tempo de preparação: 

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 

 

Modo de preparação: 
Numa taça bem grande, juntar vacinas e medicamentos eficazes para tirar a casca à co-

vid -19 e dar saúde a todas as pessoas. 

Acrescentar as colheres de paz e harmonia para todos os países e seus habitantes viverem com segurança e tranquilidade. 

Dissolver bem a tristeza com muito amor e carinho até obter um creme cinco estrelas.  

Misturar 365 taças de comida para alimentar todas as famílias e espalhar solidariedade a cada canto do mundo que necessite de apoio. 

Para finalizar, bater em castelo a educação, o respeito e a amizade, envolver tudo com muito cuidado e assim obter um BOM ANO!   

 

E 
V 
A 
 
F. 
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5º B 
 
Ingredientes:       Custo: médio  
1 chávena de amor; 

3 colheres de respeito; 

3 chávenas de igualdade; 

1 copo de harmonia e paz; 

3 colheres de responsabilidade; 

1 balde de saúde;  

Pepitas de compaixão e alegria. 

 

Tempo de preparação: 

Um ano inteirinho 

 

Modo de preparação: 
Num recipiente juntam-se a igualdade e o respeito e mexe-se com 

cuidado para não magoar nenhum coração. 

Acrescenta-se a harmonia e a paz, mas dentro da validade para que 

no mundo inteiro haja durante todo o ano. Mistura-se a responsabi-

lidade e envolve-se o amor batido em castelo bem firme para unir 

todas as pessoas, independentemente da cor, raça, religião ou géne-

ro. 

Adicionam-se cuidados médicos de qualidade para que todos te-

nham saúde e consigam vencer a Covid-19 e as suas variantes. 

No final, decora-se o Ano Novo com pepitas coloridas de compai-

xão e alegria e obtém-se um mundo melhor e uma vida feliz e sau-

dável.   

 

Trabalho Coletivo – 5.º B 

5º D 
 
Ingredientes:    Custo: médio  
12 xícaras de saúde; 

48 xícaras de paz e fé; 

365 colheres de chá de alegria e bom-humor; 

Várias colheres de sopa de humanidade e respeito; 

Pepitas de amor e carinho; 

q. b. de leituras.        

                

Tempo de preparação: 

12 meses, 48 semanas e 365 dias  

 

Modo de preparação: 
No mundo inteiro, juntar as doze xícaras de saúde e certificar-se de 

que toda a gente cumpre as regras de segurança, nomeadamente o 

uso da máscara, a desinfeção com álcool gel, o distanciamento so-

cial para assim se evitar a propagação da Covid-19. 

De seguida, acrescentar a paz e a fé para toda a humanidade viver 

feliz e sem guerras e misturar tudo muito bem. Depois, envolver 

bem as colheres de alegria e bom-humor até formar um creme ma-

cio para encarar com entusiasmo cada um dos 365 dias do ano. 

Não esquecer de colocar as pepitas de respeito, amor e carinho para 

todas as famílias ficarem em ponto de rebuçado. 

Por fim, polvilhar cada dia com q.b. de leituras divertidas e obtere-

mos um Ano cheio de conhecimentos, alegria e emoções. 

 

Trabalho Coletivo – 5.º D 

DAC - 7º E 
 

Marcadores sobre  
direitos humanos 

No âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) do 7ºE, 

em articulação com as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimen-

to, Educação Artística e Educação Visual, os alunos realizaram 

vários marcadores alusivos aos Direitos Humanos.  

No final do período foram distribuídos pelos professores do Conse-

lho de Turma e pelos Assistentes Operacionais da EBIFA com 

Votos de Boas Festas! 
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No âmbito do projeto ERASMUS +, “A better future if we are united 

(acronym Butterfly”), cinco alunos do 8º ano do AES (Anaís Figuei-

redo, Eva Amaro, Mafalda Frias, Maria Granja e Rodrigo Ferreira), 

acompanhados por duas docentes (Ana Cristina Esteves e Isabel 

Monteiro), tiveram a oportunidade de viajar até Bucareste, capital 

da Roménia. 

 

      O mês de Novembro começou longe de casa, num país assaz 

distante e culturalmente diferente ao nível da arquitetura e da gas-

tronomia, entre outros aspetos. O cansaço das viagens (agradece-

se a colaboração da Câmara Municipal no transporte até ao aero-

porto de Lisboa) foi devidamente compensado pelas experiências 

vividas ao longo de uma semana rica em emoções. 

 

    Na escola romena, vazia dos seus habituais residentes, pois a 

pandemia alterou o calendário das férias locais, prolongando esse 

período por mais uma semana, fomos recebidos por uma pequena 

comitiva. Juntaram-se a nós os alunos e professores parceiros do 

projeto, oriundos da Grécia e da Turquia. Os parceiros polacos não 

puderam comparecer presencialmente visto não terem todos os 

alunos vacinados. A aproximação foi inicialmente tímida, mas à 

hora do almoço já todos conversavam animadamente. 

Agrupamento de Escolas de Sátão em Bucareste, Roménia  
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• Explicações do Ensino Básico ao 

Superior 

• Apoio ao Estudo 

• Programas de Férias 

• Formação Profissional 

 

Prof. Rosa Gomes: 967 065 027 

Prof. Cláudia Pinto: 967 991 145 

SATAOAFTERSCHOOL@GMAIL.COM C
o

n
ta

c
to

s
 

 A maioria das atividades realizadas decorreram no recinto 

escolar, tendo em conta as restrições sanitárias decorrentes do 

contexto vivido. Foram diversos os workshops dinamizados e 

as aulas ministradas: ciências, artes, matemática, desporto, 

direitos humanos, cidadania. Os alunos interagiram, colabora-

ram, expuseram os seus pontos de vista, melhoraram a sua 

comunicação em língua inglesa, descobriram novas realidades, 

tudo isso num ambiente divertido e descontraído. 

 

      Sobre a Roménia, puderam conhecer uma escola com os 

seus diversos espaços, pratos típicos, um parque com escultu-

ras e cores outonais, histórias emblemáticas de inventores 

nacionais, o centro histórico da capital, um palácio e os seus 

jardins, um museu muito interessante (Museu dos Sentidos).  

 

       De acordo com os testemunhos dos nossos alunos, a ex-

periência foi fantástica, cheia de momentos de partilha, onde 

puderam desenvolver competências e capacidades, descobrir 

outras culturas e, acima de tudo, crescer enquanto seres hu-

manos! 

A Equipa Erasmus+ 
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Agrupamento de Escolas de Sátão em Creta, Grécia 

Na semana de 1 a 5 de novembro, um grupo de 

quatro alunos  do 11º ano e duas professoras do 

Agrupamento de Escolas de Sátão , Professora 

Elisabete Almeida e Professora Margarida Fer-

reira, deslocou-se à cidade de Chania, em Creta, 

na Grécia, no âmbito do projeto “Learning Cultu-

res via Cinema” do Programa ERASMUS+. 

Receção na Escola de Música de Chania 

Apresentação da Equipa Portuguesa 

Chania, Creta, Grécia 

Esta foi a primeira Mobilidade do Projeto, que inclui escolas da 

Turquia, Roménia, Hungria, Macedónia do Norte e da Grécia. 

O projeto visa a troca de experiências culturais e a produção 

de curtas metragens com temáticas da atualidade que são do 

interesse dos jovens dos vários países parceiros.  

Nesta passagem pela Grécia a escola anfitriã foi a Escola de 

Música da cidade de Chania, Μουσικό Σχολείο Χανίων, que 

promoveu uma série de atividades e oficinas de trabalho para 

o desenvolvimento da temática prevista. As equipas tiveram a 

oportunidade de visitar e trabalhar na escola Grega e, para 

além disso, foram recebidas pela Vice-Presidente da Câmara 

da Cidade, pelo representante do Governo Regional e usufruí-

ram de um workshop orientado por membros do Festival Inter-

nacional de Cinema de Chania, que teve lugar na semana 

anterior à nossa visita. 
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Houve ainda a oportunidade para conhecer o centro histórico da 

cidade, grandemente influenciado pela ocupação Veneziana, e 

visitar alguns locais de interesse natural, histórico e cultural da 

região como o Mosteiro de Agia Triada Tzagaroli, o sítio Arqueo-

lógico de Aptera, o planalto de Askifou, o Jardim Botânico de 

Creta ou a Sepultura de Venizelos- destacado político local que 

foi sete vezes primeiro Ministro da Grécia. 

Durante a semana os participantes experimentaram a gastrono-

mia local, assistiram a pequenas apresentações de música e 

dança tradicionais e experienciaram o dia a dia e as rotinas dos 

alunos de uma escola grega. 

Sítio Arqueológico de Aptera 

Chania, Creta, Grécia 

Sessões de Trabalho das Equipas 

Foi uma experiência extremamente enriquecedora 

pelo contacto com a cultura local e pela partilha e 

cooperação com todos os elementos das várias 

equipas que representam culturas tão diferentes.  

O projeto “Learning Cultures via Cinema” do 

ERASMUS+ prevê ainda a ida de mais dois grupos 

de alunos e professores à Roménia e à Hungria, e 

incluirá a vinda de todas as comitivas estrangeiras 

ao nosso Agrupamento e à nossa vila no próximo 

mês de fevereiro, para a realização da segunda 

Mobilidade Transnacional. 
Workshop com  membros do Festival Internacional de 

Cinema de Chania 

A Equipa Erasmus+ 
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Chegou ao fim a 2a mobilidade do projeto Erasmus+, Better Future 

if We are United (acrónimo Butterfly), que decorreu entre os dias 

17 e 21 de janeiro, na qual fomos os anfitriões. Estiveram connos-

co 20 alunos e 9 professores, oriundos de 4 países: Roménia, 

Turquia, Polónia e Grécia. 

Os nossos convidados descobriram 4 escolas do nosso Agrupa-

mento: a Escola Secundária, a EBIFA, a Escola Básica Ferreira 

Lapa e a Escola do 1º ciclo de Sátão. Ficaram impressionados não 

só com os espaços, mas também com a gentileza de todos, das 

crianças aos professores, não esquecendo o pessoal não docente, 

que não pouparam esforços para que tudo corresse bem e se mos-

traram sempre muito orgulhosos em apresentar a nossa realidade. 

Para além de Sátão, visitaram Viseu, onde ficaram muito bem alo-

jados, num hotel junto ao Rossio, mesmo no centro da cidade, e 

Aveiro, cidade e beira-mar. O contraste entre o interior e o litoral 

deixou-os espantados e, para uma grande maioria, foi a oportuni-

dade perfeita para conhecer o Oceano Atlântico.  

Durante a semana, vivenciaram experiências diversas: a receção 

oficial na escola, pela Diretora e pelo Presidente de Associação de 

Pais, e na Câmara pelo Sr. Presidente e 2 vereadores; um peddy-

paper digital no centro histórico de Viseu (Conceição Lima, Marga-

rida Ferreira, Isabel Monteiro, Isabel Almeida); visita ao Jardim de 

Infância da EBIFA e apresentação sumária do projeto "o meu pe-

queno cinéfilo" (Alexandra Laranjeira e colegas); a plantação de 

oliveiras, símbolo da paz e uma referência ímpar da nossa gastro-

nomia, e visita à horta pedagógica (Elisabete Pina); um atelier de 

confeção de sabonetes artesanais (projeto "Saponart" - handmade 

soap; Benvinda Miguel); workshop de azulejaria (Salomão Carva-

lho); encontro com o campeão paralímpico, Fernando Ferreira, e 

competição de boccia (João Tiago Abreu); preparação do Twinspa-

ce do projeto (Maria Silva); atelier de confeção de ovos moles 

(Margarida Ferreira, Fátima Lourenço e António Casal); descoberta 

da arte da caricatura, em videoconferência pelo facto de o nosso 

colega/artista, José Paulo Caetano, estar em isolamento; experiên-

cia gastronómica na cozinha pedagógica (Ester Oliveira e Isabel 

Félix); visita à escola do 1º ciclo e ao espaço da Unidade de Multi-

deficiência (Fernanda Paixão); cerimónia de despedida e entrega 

dos certificados de participação, elaborados por Elisabete Almeida; 

criação de um vídeo com os registos fotográficos da semana, ori-

entada por Ana Cristina Esteves; avaliação da mobilidade e prepa-

ração da próxima, na Grécia, de 14 a 18 de fevereiro (Margarida 

Ferreira, Maria Silva e António Casal). 

Não podemos deixar de agradecer, correndo o risco de nos esque-

cermos de alguns, toda a colaboração prestada pela Direção do 

Agrupamento, pelos coordenadores de estabelecimentos, pela 

Associação de Pais, pelo pessoal não docente (assistentes opera-

cionais e assistentes técnicos), pelos alunos e docentes que inte-

gram a equipa Erasmus+, pelos alunos do Curso Profissional de 

Multimédia, pela docente Dilar Cardoso e as suas alunas do Curso 

Profissional de Restauração, e pelos Encarregados de Educação 

dos alunos envolvidos. Sem a colaboração de todos, nada disto 

poderia ter sido realizado. Fazendo jus ao nome do projeto, somos 

melhores quando unidos! 

Bem haja!                               Equipa Erasmus + 

Mobilidade no Sátão no Âmbito do Projeto  

Momento cultural na receção aos participantes 

Receção aos participantes 

Workshop de caricaturas 

Momento cultural: danças típicas dos países participantes. 

Visita ao Centro de Apoio à Aprendizagem 

Receção pela Diretora 
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“A Better Future if we are United” (Butterfly) 

Entrega  de certificados de participação Resultado do workshop de  pintura em azulejo 

Receção na Câmara Municipal de Sátão 

Visita cultural à cidade de Aveiro 

Workshop e degustação de ovos moles  (Aveiro) Atividades na cozinha pedagógica na Escola Ferreira Lapa. 
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PANDEMIA DE S   RRIS   S 

 O que nos faz sorrir?  

 

O Sorriso está associado a emoções positivas, tais como alegria, bondade, em-

patia, gratidão e esperança. A experiência de emoções positivas relaciona-se 

com pensamentos e sentimentos agradáveis, pelo que sorrir ajuda a melhorar as 

relações interpessoais, a saúde de todos e a aprendizagem de cada um. Logo, É 

URGENTE SORRIR! 

A vivência de emoções agradáveis conduz a uma vida mais saudável e promove 

o bem-estar psicológico, ao contrário de quando se experiência predominante-

mente emoções negativas (ex.: tristeza, medo, vergonha, raiva), que produzem 

stress, ansiedade ou angústia, podendo intensificar problemas e inibir comporta-

mentos adaptativos, caso não sejam reguladas, expressas de uma forma saudá-

vel e transformadas em algo com significado. Porém, importa salientar que qual-

quer emoção, quer seja positiva ou negativa, tem uma função e é fundamental 

para o desenvolvimento humano e bem-estar psicológico de cada um, devendo 

haver um equilíbrio na vivência de todas elas, de modo a sermos capazes de 

ativar recursos pessoais eficazes para enfrentarmos desafios e nos defendermos 

perante ameaças que vão surgindo ao longo da vida. 

Quando sorrimos a atividade muscular provoca a libertação de neurotransmisso-

res na corrente sanguínea (ex.: dopamina, serotonina e endorfinas), que acal-

mam o sistema nervoso central, aliviam dores, diminuem o stress, melhoram o 

humor e ativam um estado emocionalmente positivo, desenvolvendo a resiliência, 

melhorando a atenção, ajudando a memória e aumentando a motivação, pois 

temos mais vontade de fazer coisas, apresentamos um melhor desempenho e 

uma maior autoconfiança e autoestima. 

Para celebrar o Dia Mundial do Sorriso’2021 (01/10), durante o mês de outubro, 

os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), em parceria com o Projeto Escola 

Promotora de Saúde, originaram uma Pandemia de Sorrisos no Agrupamento.  

Docentes, não docentes e alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade foram convi-

dados a sorrir e a serem gentis, partilhando experiências pessoais agradáveis 

com a comunidade. Assim, provocou-se um contágio de emoções positivas atra-

vés da realização de um vídeo pelos alunos do curso profissional Técnica/o de 

Multimédia (11ºF e 12ºF) e da instalação de “Murais de Sorrisos” na Escola Bási-

ca de Ferreira de Aves, na Escola Básica Ferreira Lapa e na Escola Secundária 

Frei Rosa Viterbo, utilizando-se os “cartões de contágio” de sorrisos dos alunos. 

Quando nos sentimos bem-dispostos, devemos partilhar esse sentimento, pois 

quando nos sentimos felizes aumentamos a probabilidade, em 25%, de um amigo 

também se sentir feliz.  

O sorriso de cada um faz também sorrir os outros!  

 

Segundo o autor Freitas Magalhães (psicólogo  e investigador, diretor do 

 Laboratório de Expressão  Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da  

Saúde  da Universidade Fernando Pessoa), “o sorriso é uma reação 

 neuropsicofisiológica que se desenvolve em situações que envolvam o bem-estar 

e a felicidade e quando tal não se verifica, por motivos externos, o sorriso é ini-

bido e recalcado”. O autor alertou ainda para as consequências na saúde desta 

realidade, sublinhando que a inibição do sorriso “potencia sentimentos, emo-

ções e condutas negativas levando a um quadro  psicopatológico preocupante”. 

(“Portugueses sorriem cada vez menos, diz estudo”, in Jornal de Notícias, 

02/01/2014).  

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos dei-

xam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de 

nós."                         (Antoine Saint-Exupéry, in O Principezinho) 

Teresa Fernandes (SPO) 
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Contra o Bullying e o Ciberbullying 
 

É importante agir! 
No passado dia 20 de outubro celebrou-se o Dia 
Mundial de Combate ao Bullying na Escola Bási-
ca Ferreira Lapa (EBFL) e na Escola Secundária 
Frei Rosa Viterbo (ESFROV) com a canção origi-
nal “É Importante Agir!”. 
Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), 
em parceria com o Projeto Escola Promotora de 
Saúde, recorreram ao texto em verso criado, no 
ano letivo passado, pelos alunos do 12ºC e 12ºD 
sobre o fenómeno do Bullying, orientados pela 
docente Alcina Costa na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, no âmbito das ações do Movi-
mento de Saúde Mental, e convidaram o docente 
de Educação Musical José António Gomes a 
compor uma música. Desta união, nasceu a can-
ção original “É Importante Agir!”, cujo vídeo pode 
ser visto no YouTube (https://youtu.be/
PPz1o8bBzBk). 
Na EBFL, a canção original foi apresentada à 
comunidade escolar pelo docente José António 
Gomes e os alunos do 6ºA, no átrio da escola. Na 
ESFROV, o docente Fernando Amaral criou uma 
versão da mesma canção e, acompanhado por 
alunos do Curso Profissional Técnica/o de Multi-
média (11ºF e 12ºF), apresentou-a à comunidade 
escolar, no pavilhão 2. 
Todavia, importa apelar todos os dias para a 
tolerância zero a todos os comportamentos 
agressivos e violentos em meio escolar (e em 
qualquer outro contexto social).  
A sensibilização, prevenção e combate aos fenó-
menos de Bullying e de Ciberbullying é da res-
ponsabilidade de todos: alunos, docentes, não 
docentes, pais/encarregados de educação e 
sociedade em geral. Por isso, é fundamental que 
todos os elementos da comunidade educativa 
entendam o que é o Bullying e o Ciberbullying, 
identifiquem comportamentos e estejam atentos a 
possíveis sinais. 
O fenómeno do Bullying é definido por um conjun-
to de comportamentos (físico, verbal, psicológico 
e/ou sexual) de carácter agressivo, adotados 
entre pares, de modo intencional e repetido, po-
dendo afetar e causar malefícios a crianças e 

jovens.  
O fenómeno do Ciberbullying é o Bullying realiza-
do por meio das tecnologias digitais e ocorre 
através de canais e/ou dispositivos conectados à 
Internet que permitem a comunicação bidirecio-
nal, caracterizando-se por assustar, humilhar, 
excluir ou até agredir alguém, de forma repetitiva 
e sistemática, utilizando diferentes ferramentas 
online para atingir a vítima: redes sociais, plata-
formas de jogos online, web chat, sms, onde 
crianças e jovens comunicam entre si, etc.. No 
contexto de pandemia atual a problemática do 
Ciberbullying teve um crescimento acentuado. 
 Em situações de Bullying e Ciberbullying pode-
mos identificar os seguintes intervenientes: a 
vítima (quem sofre as agressões); o/a agressor/a 
(quem agride); o/a(s) observador/a(es) (quem 
assiste), podendo ser apoiante(s) do agressor, o
(s) indiferente(s) e o(s) defensor(es) da vítima. 
A vítima de comportamentos agressivos e violen-
tos mostra os seguintes sinais e sintomas fre-
quentemente: tristeza, apatia e isolamento; dimi-
nuição da autoestima e da autoconfiança; desmo-

tivação e diminuição do rendimento escolar; per-
turbações alimentares (anorexia/ bulimia) e do 
sono (insónias e pesadelos); ansiedade, depres-
são e comportamentos autolesivos; (no limite, em 
alguns casos, pode levar à ideação suicida ou 
mesmo ao suicídio). 
Por sua vez, há fatores que podem motivar com-
portamentos agressivos e violentos no/a agres-
sor/a: a existência de problemas familiares; difi-
culdades de relacionamento interpessoal; falta de 
reforço positivo; reprodução de ações que sofre-
ram no passado. 
Em situações de Bullying e Ciberbullying, tanto o/
a(s) agressor/a(s) como a(s) vítima(s) precisam 
de apoio.  
É importante adotar uma abordagem proativa, 
atendendo a que cada situação específica será 
merecedora de uma particular atenção. Pelo que, 
se deve prevenir qualquer situação de Bullying e 
Ciberbullying através das seguintes práticas:   
- Redobrar a atenção, de forma a detetar potenci-
ais situações de comportamentos agressivos e 
violentos entre crianças e jovens (ex.: na sala de 
aula; nos intervalos; entrada/saída das aulas; 
através de ações virtuais/tecnologias digitais; 
outros); 
- Confirmar, caso se detete ou seja confiada 
alguma denúncia, que se trata realmente de uma 
situação de Bullying ou Ciberbullying, solicitando 
ajuda, caso necessário;  
- Tomar uma posição firme, protegendo a vítima e 
resolvendo a situação rapidamente; 
- Intervir de imediato, não ignorando as queixas e 
os sinais, e encaminhar rapidamente para o ór-
gão de gestão da escola. 
Mais informações em: 
 www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt 
 

Juntos conseguimos! 
É importante agir!  

 
A psicóloga dos SPO, 

Teresa Fernandes 

É importante agir! 
 
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! 
 
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 
  
É importante agir,  
Tu vais conseguir!    
 
 
   
Texto sobre a temática do Bullying 

realizado pelos alunos das turmas 

do 12ºC/D – Ano Letivo 

2020/2021, orientados pela docente 

Alcina Costa, no âmbito na discipli-

na de Cidadania e Desenvolvimen-
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Departamento de  
Dia Mundial da Alimentação 

No âmbito do clube “Cozinha Pedagógica”, a docente responsável colaborou com os docen-

tes de Ciências Naturais do 6.ºano na comemoração do Dia Mundial da Alimentação, entre 

dias 11 e 14 de outubro de 2021. Assim, os alunos das várias turmas confecionaram delici-

osas bolachas de aveia, na Sala Multifunções da Escola Básica Ferreira Lapa. Estas foram 

embaladas em diversos formatos e, posteriormente, distribuídas pelos alunos dos 5.º e 6.º 

anos de escolaridade, da Escola Básica Ferreira Lapa, nos intervalos do dia 15 de outubro.  

Foi uma atividade de articulação entre os docentes muito interessante, os alunos mostra-

ram-se motivados e entusiasmados com a mesma e os resultados foram bastante positivos. 

 
Prof. Ester Oliveira 

Sopa com/para todos 

No sentido de se promoverem hábitos de uma alimentação saudável, 

comemorou-se na escola sede do agrupamento o Dia Mundial da 

Alimentação, com a confeção de uma sopa biológica para a comuni-

dade escolar, a qual teve a participação dos alunos com medidas 

adicionais que frequentam o CAA. 

No sentido de tornarmos a atividade mais apelativa, a sopa foi servi-

da em mesas decoradas com elementos e frutos de outono, que fo-

ram sendo degustados ao longo do dia. 

A dinâmica da atividade foi desenvolvida de uma forma muito prática, 

convidativa à participação e do agrado de todos. 

 
Prof. Ana Cristina Azevedo 
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educação especial 

Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - 3 de dezembro - o Departamento de Educação Espe-

cial em parceria com a Biblioteca Escolar solicitaram a colaboração de todos os diretores de Turma/ Titulares para a 

promoção da reflexão sobre o tema, no sentido de  sensibilizar os alunos para as questões da defesa da dignidade, 

dos direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. 

Como ponto de partida para a reflexão foram disponibilizadas várias propostas: Curta metragem –IAN, Curta Metra-

gem – Cordas, Curta Metragem- Birds, Mensagem de António Guterres – 2020, Canção " Somos iguais, Diferentes". 

Foi distribuído, a cada turma, um retalho de Tecido, que cada turma decorou ao seu gosto e onde escreveu uma 

mensagem. 

Com todos os retalhos de tecido foi construída a Manta da Inclusão, que irá ser exposta na escola sede. A atividade 

contou com a participação de 49 turmas do Agrupamento, desde o pré-escolar ao ensino secundário. 

 

“A vida é como um cobertor demasiado pequeno. Puxa-se para cima e fica-se 

com os pés de fora, sacudimo-lo para baixo e ficamos a tremer de frio nos om-

bros; mas as pessoas bem dispostas conseguem encolher os joelhos e passar 

uma noite muito confortável” (Mirion Howard). 

 

Também nestas coisas de educação, é preciso acreditar que o cobertor, mesmo parecendo demasiado pequeno, 

pode acolher e proporcionar conforto e aconchego a TODOS nós !!! 
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"Resiliência: o poder de transformar” 

Quanto tempo demorou a aprender a ler em Braille? 

 

Demorei o mesmo tempo que os outros alunos demoraram 

a aprender as letras e a ler. 

 

O seu olfato ou audição é mais apurado do que o nos-

so?  

 

Eu penso que não, o que acontece é que o meu cérebro 

canaliza as potencialidades mais diretamente para esses 

sentidos, por exemplo eu identifico uma pastelaria pelo 

cheiro do pão quente e o barulho das pessoas e dos pires 

e das chávenas; reconheço o perfume de algumas pesso-

as, o barulho dos passos... 

 

Consegue diferenciar um ambiente claro de um ambi-

ente escuro? 

 

Sim, eu consigo ter a perceção dos ambientes escuros e 

claros. 

 

Como consegue distinguir o que é cada coisa? Como é 

que cozinha? Vive sozinho? 

 

Em casa eu já identifico os lugares das coisas e pelo tato 

eu consigo distingui-las. O mesmo acontece ao cozinhar, 

embora tenha a ajuda da minha companheira e da minha 

mãe, que vive próximo de mim. 

 

Como faz para fazer compras no seu dia a dia?  

 

Essa é uma tarefa um pouco mais difícil de realizar sozi-

nho, normalmente vou acompanhado para me ajudarem a 

escolher a fruta, por exemplo. Mas, quando vou sozinho, 

peço ajuda às pessoas. 

 

Onde arranjou o seu cão? Já o tem há muito tempo? 

 

Eu arranjei o meu cão na única escola do país que treina 

cães-guia, que é em Mortágua. Tive de ir para lá uma se-

mana para fazer o treino com o cão, para ele se adaptar a 

mim e eu a ele. Tenho-o há relativamente pouco tempo. 

 

Alguma vez, alguém implicou com o seu cão? 

 

Não, como vocês sabem, estes cães podem entrar em 

todos os lugares, desde os restaurantes, aos meios de 

transporte, mesmo em aviões… Ele tem de ser muito bem 

cuidado em termos de higiene para que não perturbe as 

pessoas e elas o aceitem bem. Surpreendentemente, as 

pessoas de Sátão aceitaram muito bem o meu cão, até 

porque há uns anos atrás houve um outro cego em Sátão, 

que também já teve um cão destes, por isso não é uma 

novidade. 

 

Ao exercer a sua profissão sente discriminação? 

 

Nunca, mesmo ao longo do meu percurso escolar, não 

senti discriminação, nem bullying, como acontece atual-

mente com alguns alunos. Pelo contrário, até penso que as 

pessoas me valorizam, reconhecem as minhas dificuldades 

e admiram a minha resiliência e capacidades de trabalho 

que tenho. 

Está a exercer a profissão de psicólogo? 

 

Não, no início estive muito tempo sem trabalhar, mas tive 

de ser empreendedor... Comecei por dedicar-me à música 

e criava as minhas próprias músicas. Agora dedico-me a 

experimentar aplicações informáticas para os computado-

res e para os telemóveis e tenho tido bastante trabalho. 

Sempre gostei de ser independente e, dentro do possível, 

fazer as minhas atividades, autonomamente.  

 

O senhor consegue escrever à mão, a letra cursiva? 

Assina? Se sim, como é a sua letra manuscrita? Como 

é que sabe que está a escrever no lugar certo?  

 

Eu sei escrever à mão, mas agora não pratico, porque as 

tecnologias permitem-me fazê-lo de forma mais prática. Os 

computadores vieram facilitar-me muito a minha vida! Assi-

no com uma régua que tem uma janela, mas, hoje em dia, 

existe a assinatura digital, algo que veio até substituir essa 

prática de escrever e assinar à mão. 

 

Para finalizar, quer deixar-nos alguns conselhos?  

 

Aconselho-vos a nunca desistirem dos vossos sonhos e a 

não se vitimizarem com possíveis dificuldades que vos 

surjam. Todos enfrentamos obstáculos e situações difíceis, 

o importante é não cruzar os braços. Sejam ativos, dedica-

dos e resilientes para conseguirem atingir os vossos objeti-

vos. 

 

No final da sessão, ainda tivemos tempo de agradecer a 

presença e a disponibilidade do Dr. Jorge e de fazer alguns 

carinhos ao Cuba. 

Foi uma tarde muito agradável e educativa, que nos fez 

compreender que as diferenças não nos impedem de viver 

uma vida feliz! 

 

Entrevista realizada pelos alunos dos 6.º C e 6.º DRedação dos alu-

nos do 6.º D, na aula de Apoio ao Estudo de Português 

No âmbito do plano de atividades do projeto EPS - 

Escola Promotora de Saúde, a psicóloga Nadir 

Louro, e a atriz Isabel Lopes dinamizaram sessões 

de sensibilização sobre Resiliência com os alunos 

do 6.º ano.  

Como um bom exemplo de alguém resiliente,  a 

professora Margarida Dias lembrou-se do seu ex-

aluno, Jorge Amaral, cego de nascença, e convi-

dou-o para dar o seu testemunho aos nossos alu-

nos. 

Assim, no passado dia 8 de junho, na Escola Bási-

ca Ferreira Lapa, os alunos das turmas do 6.º C e 

6.º D receberam, com muito entusiasmo, a visita do 

Dr. Jorge Filipe Amaral, de 41 anos de idade, natu-

ral de Vila Cova. Este veio acompanhado pelo ami-

guinho de quatro patas, o Cuba, um cão-guia, de 

raça labrador, com um pelo bem tratado de cor 

negra brilhante, que, educadamente, descansou 

aos pés do seu dono, durante toda a sessão. 

 O senhor iniciou a conversa, falando do seu 

percurso escolar na escola do 1.º ciclo das Pedro-

sas, onde aprendeu a ler e a escrever em braille. 

Continuou e concluiu os seus estudos até ao ensi-

no secundário, nas escolas de Sátão. Entrou na 

Faculdade de Psicologia em Évora, onde foi colega 

da psicóloga Nadir. Licenciou-se em Psicologia do 

Trabalho e das Organizações.  

 

Após esta apresentação, colocámos-lhe algumas 

questões, às quais, amavelmente 
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 Mês Internacional das Bibliotecas Escolares  
 
Durante o mês de outubro, comemorou-se o Mês Internacional das Bibliotecas Escola-
res em todas as escolas do Agrupamento, cuja temática foi “Contos de fadas e contos 
tradicionais de todo o mundo”. 
Na EB1 de Sátão, a Biblioteca Escolar encheu-se de vida, onde a magia da leitura 
despertou a imaginação e deu lugar a tantas histórias encantadoras que povoam o 
imaginário de todas as crianças, ao ponto de uma delas referir que “Temos as ideias a 
saltar como pipocas na nossa  

Todos a ler+ na EBIFA  
 
No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica, no dia 24 de novembro, a Biblioteca da EBIFA 
fez uma leitura encenada na aula de Expressão Dramática/Teatro do livro «O que veem as estrelas» do autor 
Nuno Camarneiro. No dia 25 de novembro, ainda nesse mesmo âmbito, a Biblioteca apresentou o mesmo livro e 
promoveu a respetiva discussão, durante a aula de Ciências do 5.º ano. 
No dia 9 de dezembro, a Biblioteca apresentou, ao 6.º ano, o conto de Natal «A voz do coração», retirado do livro 
de Rosa Lobato de Faria “A voz do coração - Contos de Natal”. No mesmo dia, a Biblioteca também fez uma 
leitura expressiva e discussão de «Um Conto de Natal» (“Novos Contos da montanha”) de Miguel Torga, na aula 
de Português do 8.º ano. 

No dia 16 de novembro, a Biblioteca apresentou, nas respetivas aulas de Português, o conto «A voz do coração» 

ao 5.º ano e ao 7.º ano. No mesmo dia, ao 9.º ano fez-se uma leitura encenada do poema «Natal é quando um 

homem quiser» de José Carlos Ary dos Santos, seguido de uma pequena biografia do autor e finalizando com a 

audição do poema cantado por Paulo de Carvalho. 

Pergunto para aprender… provérbios 
 
A biblioteca da EB1 de Sátão está a promover, no decurso deste 
ano letivo, a importância da tradição oral, como forma de manter 
vivas as histórias que fazem parte da raiz cultural de um povo. 
Neste contexto, criou-se um passatempo “Pergunto para apren-
der... provérbios”, no sentido de desafiar os alunos, juntamente 
com as respetivas famílias, a fazer uma recolha de provérbios 
alusivos a cada mês do ano.  
Para operacionalizar esta atividade, é convidada uma turma por 
mês a participar neste passatempo e a colaborar na construção 
do respetivo painel e outras atividades. 
 

Encontro com o escritor José Fanha  
 

Os alunos do 4º ano estiveram à conversa com José Fanha e tiveram oportunidade de partilhar com o autor 

leituras de excertos do livro Memórias de um lobo mau. Ofereceram ainda um momento musical inspirado 

no livro, com uma canção, escrita pela professora Alcina e musicada pelo professor João. 

Gigantes da Ciência 
 
O dia 24 de novembro é o Dia Nacional da Cultura Científica, instituído em 1996, por iniciativa 
do então ministro da Ciência, José Mariano Gago, em homenagem a Rómulo de Carvalho/
António Gedeão, professor, divulgador de ciência e poeta. 
Os 25 anos desta efeméride foram celebrados (numa parceria da Biblioteca e do Grupo de Físi-
ca e Química) com a Exposição "Gigantes da Ciência", do Centro de Ciência Viva da Universi-
dade de Coimbra, que esteve patente na Biblioteca da ESFROV. 
De forma simples e apelativa esta exposição relembra que a Ciência, que representa todo o 
conhecimento adquirido, é um património acumulado e partilhado entre gerações. 

        "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes." (Isaac 

Newton) 

Sara Cunha 
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Formação acerca do Instrumento RALF 

(Rastreio de Linguagem e Fala) 

 

No dia 20 de dezembro de 2021, a terapeuta da fala do agrupamento, 

Janete Silva, dinamizou uma formação acerca do Instrumento RALF (Rastreio 

de Linguagem e Fala), dirigida a educadores de infância.  

Esta formação teve como principal objetivo apresentar e sensibilizar 

para a utilização do instrumento RALF, que visa identificar de forma rápida as 

crianças em idade pré-escolar que têm ou não adquiridas as competências 

típicas para a sua faixa etária, permitindo sinalizar aquelas que necessitam de 

uma avaliação detalhada na área da linguagem e/ou fala. 

Registou-se a presença de 23 participantes: 18 educadoras de infân-

cia do Agrupamento de Escolas de Sátão, 1 educadora de infância da Funda-

ção Elísio Ferreira Afonso e 4 elementos da Equipa Local de Intervenção Pre-

coce na Infância. 

De acordo com a grande maioria das participantes, a formação foi ao 

encontro das suas necessidades formativas e as competências adquiridas irão 

ter impacto nas suas atividades profissionais, tendo assinalado como aprecia-

ção global da formação o nível “Excelente”.   

Janete Silva (terapeuta da fala) 

Campeões no Boccia 
Ao longo do 1º período, na EBIFA, no âmbito do Desporto Escolar, decorreram dois torneios em simultâneo, desafiando os alunos a mostrarem as suas capacidades na modalidade de 
Boccia. O objetivo era derrubar 8 mecos com 12 bolas (Precisão) e o outro, com o mesmo número de bolas, colocá-las dentro de 9 arcos (Perícia). No Final os 3 melhores Classificados 
tiveram direito a uma medalha. 
 
Parabéns a todos os participantes e até para o ano, com novos desafios!  

Duarte carvalho, 7º E 
Leonor Rodrigues, 7º E Alexandre Ferreira, 6º E Eduardo Costa, 5º E 

Leonor Rodrigues, 7º E Duarte Carvalho, 7º E 
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Torneio de Giravolei na ES 

Frei Rosa Viterbo  

Iniciado Masculino Nível I 
1º - Mateus 8ºC / André 8ºB 
2º - Tomás 8ºA / Flávio 8ºD 
3º - Martim 8ºA / Tiago 8ºA 

 
Iniciado Masculino Nível II 

1º - Diogo 9º D / Martim 9ºD 
2º - Simão 9ºA / Tomás 9ºA 
3º - Nelson 9ºB / Diogo 9ºB 

 
Iniciado Feminino Nível II 

1º - Francisca 9º D / Letícia 9ºD 
2º - Lara 9ºD / Iara 9ºA 

3º- Joana 9ºC / Leonor 9ºC 
 

Juvenil Feminino Nível II 
1º - Letícia 12º A / Lara 12ºA 

2º - Carolina 12ºA / Mariana 12ºA 
3º - Mafalda 11ºA / Letícia 11ºA 

 
Juvenil Masculino Nível II 

1º - Tiago Santos 12ºA / Tomás Nunes 12º A 
2º - Diogo Salvado 11ºD / João Ji Gou 11ºD 

3º - Bernardo Carvalho 12º B / Diogo Ferreira 12ºB 
 

CLASSIFICAÇÕ ES 

Realizou-se no dia 17 de novembro de 2021 o torneio 
“Giravolei 2x2” no pavilhão desportivo da Escola Secundá-
ria Frei Rosa Viterbo. O Giravolei está direcionado para 
ser implantado nas aulas de Educação Física, propondo 
uma simplificação da abordagem ao jogo, e constituindo, 
deste modo, um instrumento de formação e educação. O 
projeto prevê um desenvolvimento estruturado em duas 
vertentes distintas, mas complementares: uma, visando a 
dinamização do maior número de turmas, professores e 
alunos de uma mesma escola; outra, o Campeonato Esco-
lar de Giravolei envolvendo todas as escolas aderentes.  
Este ano, devido às condições impostas pela pandemia 
Sars-cov2, não se realizará a fase distrital do torneio de 
Giravolei.  
O torneio teve uma grande adesão, tempo participando 24 
duplas, nos dois géneros.  

 
No passado 24 de setembro comemorou-se, no Agrupamento de Escolas 

de Sátão, o Dia Europeu do Desporto Escolar. Esta iniciativa, que teve início em 
2015 tem como objetivo promover o desporto e a atividade física em toda a Europa 
através da realização de um conjunto alargado de atividades dirigidas a toda a 
população, independentemente da idade ou do nível de preparação física.  

A pandemia do COVID-19 contribuiu para que a inatividade física, que se 
tem verificado na população portuguesa, se agravasse porque uma grande parte da 
população teve de ficar confinada em suas casas e, desta forma, promoveu-se 
ainda mais o sedentarismo, algo que a vida dos nossos dias potencia. 

 O principal objetivo deste dia foi proporcionar atividades físicas e desportivas 

a toda a comunidade escolar. Assim, a Escola Secundária organizou, ao longo de 

todo o dia, caminhadas com as turmas na aula da disciplina de Educação Física. A 

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves promoveu uma caminhada por essa 

freguesia, tendo participado todas as turmas da escola. A atividade contou com a 

presença de 556 alunos, 23 docentes e 3 funcionários.   

Hélder Oliveira 

Agrupamento de Escolas de Sátão comemora o Dia Europeu 
do Desporto Escolar 
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No âmbito da disciplina de Educação Artística, o 9ºE teve oportunidade de subir a PALCO.  

Tendo como ponto de partida o tema globalizante do Agrupamento: "Um Mundo para Todos", os alunos fo-

ram desafiados a realizar um exercício criativo, em que dramatizaram uma música à sua escolha. Durante as 

aulas, ensaiaram, experimentaram e, entre playbacks, muita expressão corporal, criatividade e uma boa dose 

de dedicação, as apresentações permitiram a todos sair da sua zona de conforto e experimentar o frio na barriga 

antes de subir a palco. 

As atuações foram no Cineteatro do Sátão, que gentilmente a Câmara Municipal disponibilizou, tornando a expe-

riência ainda mais completa.   

                  João Tiago Abreu 

O 9º E subiu ao palco 

Sessão escolar votou projeto de  
recomendação do Agrupamento e  
elegeu deputados à sessão distrital 

N 
o dia dezassete de janeiro 
de 2022, decorreram as 
eleições para a Sessão 

Escolar, no âmbito do programa 
Parlamento dos Jovens. Dos 258 
inscritos, apenas 113 exerceram o 
seu direito de voto, facto que nos 
deve levar a refletir sobre os motivos 
que estão na origem do afastamento 
dos jovens do fenómeno democráti-
co.  
A democracia é um sistema político 
que obviamente possui as suas 
imperfeições, no entanto, é aquele 
que permite a livre participação dos 
cidadãos na vida pública, quer con-
cordem quer não concordem com os 
órgãos que exercem o poder. Neste 
sentido, é fundamental preservar-
mos esse sistema e um dos meios 
que temos ao nosso alcance para o 
conseguir, é exercendo os nossos 
direitos cívicos. Um desses direitos 
passa pela expressão das nossas 
preferências através do voto. Votan-

do, exercitamos a nossa liberdade e 
responsabilizamos quem nos repre-
senta.  
No dia 26 de janeiro, decorreu a 
Sessão Escolar no auditório da 
escola secundária. Compareceram 
29 deputados eleitos pelas respeti-
vas listas e, durante quase três 
horas, as medidas propostas foram 
analisadas, realizaram-se negocia-
ções com o objetivo de aprovar as 
recomendações finais e foram elei-
tos os deputados que representarão 
a escola na Sessão Distrital. 
Foram eleitas como deputadas à 
Sessão Distrital as alunas Mafalda 
Albuquerque e Matilde Esteves, 
ambas do 10º A. A Maria Inês Go-
mes, do 11º B, foi a terceira aluna 
com mais votos, sendo eleita como 
suplente.  
Do projeto de recomendação da 
escola constam as seguintes medi-
das para fazer face ao impacto da 
desinformação na democracia: 1 – 

Criação de uma ferramenta para 
verificação da veracidade das notí-
cias e da fiabilidade dos websites, 
noticiosos ou outros. Inúmeras ve-
zes, os websites noticiosos não são 
confiáveis e contêm informação 
errada. Assim, foi sugerida a criação 
de uma ferramenta que informe 
acerca da fiabilidade dos websites e 
da veracidade das notícias divulga-
das. 2 - Realização de Workshops e/
ou palestras de sensibilização junto 
da população acerca da Educação 
Digital. As palestras seriam realiza-
das por entidades competentes que 
abordariam diversos temas da edu-
cação digital, bem como a legislação 
que enquadra este assunto, como 
forma de aumentar a segurança na 
Internet. 3 – Criação de campanhas 
de informação nos meios de comuni-
cação social. Realizar campanhas 
para esclarecer as pessoas acerca 
das circunstâncias em que devem 
confiar/duvidar das notícias partilha-

das, principalmente nas redes soci-
ais. Priorizar a dinamização de cam-
panhas para os jovens, visto que 
estes não têm as capacidades sufici-
entemente desenvolvidas para saber 
distinguir a falsidade/verdade das 
notícias. 
A Sessão Distrital está prevista para 

o dia 15 de março, na Escola Superi-
or de Tecnologia e Gestão de Viseu, 
na Aula Magna do Instituto Politécni-
co. 
 

O Coordenador  da iniciativa 

Alexandre Marques 


