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SÁTÃO 

pp. 10-11 

A Irina Mendes, na 

foto ladeada pelo 

ministro e pelo se-

cretário de Estado 

da Educação,  do 

5.º B (EBFL), foi ao 

CCB receber o 2.º 

prémio do concur-

so «Faça lá um  

poema»! 

Erasmus+ - Hands 

in Hands traz ao 

AE de Sátão alu-

nos e professores 

de 5 países euro-

peus pp. 6-7 

A dimensão humanista do novo Perfil 

de competências para o Século XXI 

P. 21 

AE  

Sátão, 

uma  

escola  

inclusiva 

Os livros 

foram a 

votos!  
pp. 18-19 
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É com alegria que sai mais uma edição do jornal 
escolar A Sacola, fruto do empenho e participação 
de toda a comunidade escolar e da equipa que o 
organiza. Os meus parabéns a  todos! Mais uma 
vez, damos prova de que as escolas de Sátão 
estão vivas, são um espaço de  motivação e 
criatividade. 
Desejo que as notícias e atividades aqui 
partilhadas permitam que toda a comunidade 
educativa possa saborear um pouco do muito que 
aqui se faz diariamente e continuar a apoiar esta 
dinâmica que a todos envolve. 
 

Boas Leituras! 

A Diretora 

Helena Castro 

Colaboração na redação e Edição: António Jorge 

Figueiredo 

Colaboração na edição: Sandrina Albuquerque 

Composição: António Jorge Figueiredo 

Colaboração na fotografia: formandos do curso 

profissional de Técnico de Multimédia (12.º ano) 

Tiragem: 600 exemplares 

Ficha Técnica 

 

O PERFIL DOS 

ALUNOS PARA O 

SÉCULO XXI E A 

SUA DIMENSÃO 

HUMANISTA  

 

 É de louvar que, pela primeira vez, um documen-

to saído da esfera política e governativa reconheça 

que “ao longo dos últimos 30 anos, os planos de estu-

do (…) e os programas das disciplinas  foram sofrendo 

alterações individualizadas e desiguais”, tendo sacrifi-

cado “uma visão integrada dos documentos curricula-

res e, consequentemente, das aprendizagens a desen-

volver ao longo da escolaridade”. 

 Em meu entender, este é um dos problemas sé-

rios do sistema educativo português: a atomização do 

currículo, a dispersão e a repetição de conteúdos, quer 

considerados os programas e orientações curriculares 

em termos horizontais, quer em termos verticais. A 

excessiva valorização de uma quantidade brutal de 

conteúdos desarticulados é um dos principais motivos 

do insucesso escolar, da infelicidade na escola e da 

perda de sentido das aprendizagens, em particular no 

3º Ciclo do ensino básico. 

 A nossa democracia escolar ainda não conseguiu 

ultrapassar este problema, apesar das insistências da 

Inspeção Escolar sobre as práticas de articulação.  

É muito difícil articular o que já nasceu desarticulado, 

mas não é impossível.  Exige um esforço brutal de 

libertação de práticas e rotinas instaladas na ação 

docente e na organização das escolas. Exige também 

a coragem de fazer escolhas face a conteúdos progra-

máticos e à sua pertinência, à sua profundidade e ex-

tensão, à sua ligação à vida concreta. Todos precisa-

mos de reaprender continuamente a fazer uma leitura 

crítica dos currículos nacionais no sentido de criar as 

necessárias ligações e sentidos que permitam aos 

alunos compreender a importância das aprendizagens 

que lhes são propostas.  

 Ao colocar a tónica em áreas de desenvolvimen-

to que convocam o contributo de diversas disciplinas 

no sentido de desenvolver competências como a capa-

cidade de utilização de diferentes linguagens simbóli-

cas da literatura, à arte e à ciência, obviamente que 

este perfil tem como pano de fundo uma visão do que 

deve ser o ensino,  completamente diferente daquela 

que tem sido a prática corrente da organização esco-

lar, acentuando a necessária colaboração entre docen-

tes para atingir essas mesmas competências. Tal ex-

pectativa está já presente em concreto nos novos pro-

gramas de alguns cursos profissionais, sendo, portan-

to, este o caminho que irão previsivelmente seguir as 

futuras alterações curriculares.  

 O documento que nos é apresentado enfatiza a 

responsabilidade e a ação da escola como “lugar privi-

legiado para os jovens adquiriram as aprendizagens 

essenciais, equacionadas em função da evolução do 

conhecimento e dos contextos histórico-sociais”, mas 

também “convoca os esforços e a convergência da 

sociedade”, pelo que reconhece à partida a necessida-

de de clarificação de um desiderato nacional para a 

educação do homem e da mulher portugueses dos 

próximos 85 anos. Por esta razão é que o primeiro 

princípio foi exatamente traçar um perfil de base huma-

nista. Foca-se aqui o ponto central de todo o processo 

educativo: ou educamos pessoas capazes de 

“construir uma sociedade justa” e de “agir sobre o 

mundo enquanto bem a preservar”, tendo como valor 

inestimável a pessoa e a dignidade humana, com as 

responsabilidades que isso implica,  ou então, teremos 

animais com um enorme potencial de destruição e de 

autodestruição, incapazes de viver em comunidade e 

de serem pessoas.  

 Assim, desejo que possamos, enquanto educa-

dores, tirar o melhor partido deste perfil agora em dis-

cussão, participando na sua melhoria e envolvendo-

nos com entusiasmo na construção de um mundo me-

lhor para todos e em particular para as novas gera-

ções. 

Helena castro 

EDITORIAL 
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O Agrupamento de Escolas de Sátão parti-

cipou ativamente nesta investigação no 

ano letivo 2015/2016. Este é um estudo 

superiormente aprovado pela Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, Ministério 

da Educação e Comité de Ética da Univer-

sidade do Minho, que teve início em 2014 e 

que até ao ano letivo passado abrangeu 

cerca de 2600 estudantes dos 6.º, 9.º e 

12.º anos de todas as NUT II de Portugal 

Continental. Até ao final do segundo trié-

nio, o projeto estima alcançar 5600 estu-

dantes, de todos os anos escolares entre o 

6.º e o 12.º ano, de todo o território nacio-

nal, Continente e ilhas. Como variáveis 

contextuais foram consideradas as habilita-

ções escolares da mãe/figura materna de 

referência e do pai/figura paterna de refe-

rência, a atividade profissional atual da 

mãe/figura materna de referência e do pai/

figura paterna de referência, e ser ou não 

beneficiário do Apoio Social Escolar (ASE). 

Com base nestas variáveis de contexto foi 

calculado um índice a que se designou 

Nível Socioeconómico (NSE). Como variá-

veis pessoais, foram consideradas as aspi-

rações académicas dos estudantes, que 

responderam à pergunta Queres estudar 

até quando?, as suas expectativas acadé-

micas, decorrentes da resposta à pergunta 

Que nível de escolaridade pensas realmen-

te conseguir concluir com sucesso?, o 

rendimento académico obtido a várias dis-

ciplinas escolares, e o seu desempenho na 

Bateria de Aptidões Cognitivas (BAC; Le-

mos & Almeida, 2015), que avalia três fun-

ções cognitivas de crescente complexidade 

(compreensão, raciocínio e resolução de 

problemas) em três conteúdos específicos 

(numérico, verbal e espacial). Da análise 

destes dados podem ser extraídas cinco 

principais ideias: (1) No início da adoles-

cência (6.º e 9.º anos) a percentagem de 

alunos que aspiram realizar um curso su-

perior é mais elevada do que a percenta-

gem de alunos que consideram ser capaz 

de o concluir com sucesso; nos adolescen-

tes mais velhos (12.º) as percentagens das 

aspirações e expectativas académicas 

tendem a aproximar-se, o que reforça a 

ideia dos jovens mais novos terem crenças 

mais positivas acerca da sua capacidade 

global e dos jovens mais velhos passarem 

a assumir uma visão mais realista, mais 

refinada e mais cristalizada; (2) ao longo 

da escolaridade, as variáveis pessoais e as 

variáveis contextuais explicam boa parte 

do rendimento académico a Português 

(43%, 30%, e 32%, nos 6.º, 9.º e 12.º anos, 

respetivamente) e Matemática (54%, 50%, 

24%, nos 6.º, 9.º e 12.º anos, respetiva-

mente); (3) a competência percebida pelo 

estudante para ser academicamente bem 

sucedido e a sua capacidade intelectual 

marcam lugar na predição do desempenho 

escolar (Dweck, 2008; Eccles, 2009; Paja-

res, 2005), assumindo o background famili-

ar um impacto mais tímido; (4) entre os 

fatores que predizem o rendimento acadé-

mico a Português destaca-se a habilidade 

resolução de problemas verbais, que apela 

à inferência de sentidos não explícitos (em 

todos os anos escolares considerados) e 

as expectativas académicas (em particular 

nos 6.º e 12.º anos); e (5) entre os fatores 

que predizem o rendimento a Matemática 

destaca-se a habilidade compreensão ver-

bal, que apela a conhecimento vocabular 

(6.º e 12.º anos), as capacidades de cálcu-

lo e de resolução de problemas matemáti-

cos (6.º e 9.º anos), as aspirações acadé-

micas (9.º anos) e as expectativas acadé-

micas (6.º e 12.º anos).  

Com efeito, o valor que a família assume 

na aprendizagem e no sucesso educativo é 

tão precioso quanto preponderante é o 

impacto que a escola e a comunidade edu-

cativa exercem no combate ao fenómeno 

da reprodução social (Bourdieu& Coleman, 

1991) das desigualdades sociais, culturais 

e económicas das famílias. 

Assim, como implicações para a prática o 

estudo lança sete principais sugestões aos 

professores e pais/encarregados de educa-

ção: (1) Promover habilidades cognitivas 

mais complexas, que envolvem a produção 

de inferências a partir de informação implí-

cita, a identificação de informação relevan-

te e a organização de dados para a mobili-

zação de estratégias visando a resolução 

de problemas (IAVE, 2015); (2)praticar a 

leitura inferencial a partir de suportes pro-

gressivamente mais complexos (IAVE, 

2015); (3) estimular e trabalhar o cálculo 

mental, promovendo-se a exploração de 

estratégias de cálculo (IAVE, 2015); (4) 

promover um feedback efetivo no qual as 

aspirações e expectativas académicas se 

desenvolvem de forma equilibrada e são 

capazes de se assumir como fatores que 

ombreiam as habilidades cognitivas na 

explicação do rendimento académico; (5) 

apoiar medidas de trabalho colaborativo 

entre professores, pais e outros significati-

vos no acompanhamento aos estudantes 

ao longo da escolaridade; (6) reconhecer a 

relevância de fatores não estritamente 

cognitivos como as expectativas académi-

cas na aprendizagem (Gorard, Huar, 

&Davies, 2012) no dia a dia do estudante/

educando; e (7) apoiar os estudantes/

educandos no processo de refinamento 

das suas perceções de competência e 

definição de percursos educativos que 

correspondem aos seus interesses, ambi-

ções e potencial, respeitando-o. 

Família e escola nas aspirações dos alunos 

Temática abordada no estudo sobre “Contextos de aprendizagem, diferenciação cognitiva e rendimento aca-

démico em adolescentes Portugueses”, levado a cabo por investigadores da Universidade do Minho 

Gina C. Lemos  
 

Doutora em Psicologia (Psicologia 

da Educação) pela Universidade do 

Minho. É investigadora em Pós-

Doutoramento no Centro de Inves-

tigação em Educação da Universi-

dade do Minho, com projeto centra-

do na diferenciação cognitiva e 

rendimento académico em adoles-

centes portugueses, apoiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecno-

logia de Portugal. O seu âmbito de 

pesquisa mais alargado inclui o 

estudo de processos cognitivos 

(compreensão, raciocínio, resolu-

ção de problemas) em diferentes 

conteúdos (verbal, numérico, espa-

cial) ao longo do desenvolvimento/ 

escolaridade e sua relação com a 

aprendizagem, fatores pessoais, 

socioeconómicos e socioculturais. 

É coautora da Bateria de Provas de 

Raciocínio (BPR), sobre a qual 

desenvolve trabalhos e participa 

em estudos com colegas do Brasil, 

Moçambique, Espanha e Reino 

Unido. É autora de capítulos de 

livros e artigos em revistas especi-

alizadas, nos domínios da Psicolo-

gia da Educação e Desenvolvimen-

to Cognitivo, publicados nacional e 

internacionalmente.  
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Jornadas EDUCAÇÃO E 
 A construção de uma cidadania ativa e responsável dominou as jornadas pedagógicas, organizadas pelo  

Desafios da cidadania  

para a escola do séc. XXI 

 

São vários os desafios que se colocam 
à escola, hoje. 
Educar para os afetos — Sem afetos, 
sem compaixão não há humanização, 
garantia de convivialidade. 
Justiça — é preciso adequar os meios 
às pessoas concretas, aos alunos. 
Conhecimento — O conhecimento liga, 
religa, emancipa, inclui. 
Saber o que ensinar — O que deve ser 
ensinado é tudo o que une e o que li-
berta (nas palavras de Olivier Reboul). 
Liberdade — a escola deve encorajar o 
voo; é preciso uma educação que incite, 
encoraje em vez de simplesmente ensi-
nar a demonstrar e a representar. 
Responsabilidade — a responsabilidade 
de ter olhos quando os outros os perde-
ram; compromisso comigo mesmo e 
com os outros. 
Autoria e criação — Num cenário de 
incerteza, é preciso ter a capacidade de 
imaginar, de criar. 
Querer conhecer — Quando alguém 
não quer aprender temos de perceber o 
que “secou” a sede de aprender. 
Saber-fazer— é preciso cultivá-lo para 
que os alunos vejam sentido naquilo 
que aprendem. 
Aprender a ser — criativo, compassivo, 
solidário. 
Enfim, a aprendizagem tem que saber a 
alguma coisa. Um saber que “não sabe 
a nada” cria alheamento, desmotivação, 
indisciplina. 

A devastação das florestas e a 

perda da biodiversidade no pla-

neta Terra, uma ilha no Universo 

O professor Jorge Paiva, biólogo que trabalha, des-
de há várias décadas, na área da botânica, particu-
larmente na flora da Europa e das florestas tropi-
cais, brindou-nos com uma conferência dinâmica 
sobre a problemática, cada vez mais atual, da des-
florestação e das suas consequências para o plane-
ta Terra. 
Começando pela caracterização das florestas tropi-
cais como ecossistemas complexos, providos de 
uma enorme biodiversidade, em que as árvores, que 
podem atingir dimensões colossais à escala huma-
na, são capazes de absorver toneladas de dióxido 
de carbono (CO2) e água (H2O) e produzir compos-
tos orgânicos (biomassa) através do processo fotos-
sintético. A energia solar (disponível em grandes 
quantidades no equador e nos trópicos) é o “motor” 
de todo este processo. 
Segundo números da FAO, na primeira década 
deste século, foram abatidos 13 milhões de hectares 
de floresta tropical! As causas da desflorestação são 
diversas, mas todas têm uma origem antrópica. A 
mão do Homem está sempre presente! A conversão 
das florestas em áreas destinadas à agricultura e à 
pecuária; a fragmentação das florestas para cons-
truções de vias de comunicação e expansão de 
centros urbanos; a exploração de madeira (muitas 
vezes ilegal) que tenta suportar a economia dos 
países mais pobres; os incêndios florestais (um 
problema que atinge a floresta portuguesa todos os 
verões); as monoculturas florestais (como as pal-
meiras nas zonas tropicais e os eucaliptais em Por-
tugal) e a exploração de recursos minerais constitu-
em algumas das causas deste problema ecológico 
global.                                                                     

 

   José Carlos Rocha 

Os riscos de uma alimen-

tação industrializada 

Nos tempos que correm, é cada vez 
mais urgente sermos cidadãos ativos e 
conscientes nas opções alimentares que 
fazemos. Afinal, são as opções de cada 
que determinarão a tendência alimentar 
da nossa sociedade. Bem sabemos que 
é difícil resistir à tentação da fast-food, 
pois, para além de ser rápida, é também 
saborosa.  
A grande variedade de alimentos proces-
sados, ou geneticamente manipulado, é 
o produto da biotecnologia ao serviço da 
alimentação, ciência que nem sempre se 
tem norteado pela busca da qualidade 
dos alimentos e saúde alimentar. Ali-
mentos de natureza vegetal com genes 
animais e vice-versa, uso abusivo do 
glúten para gerar insaciabilidade/vício, 
hormonas e antibióticos na carne que 
consumimos, intensificadores químicos 
de sabor, falta de respeito pela sanidade 
e bem-estar animal, etc. Tudo com preju-
ízos graves para a nossa saúde física e 
psíquica. 

É, por isso, urgente adotarmos 
uma postura proativa e crítica na seleção 
do que comemos e “impormos” à indus-
tria alimentar o critério da qualidade dos 
alimentos que compramos. 

 
Fátima Domingues 

Relação entre a família e 

a escola na educação pa-

ra a saúde 

 

Maria do Carmo Escabeche começou a 

sua intervenção com uma citação de 

Almada Negreiros: «Cada um é o resul-

tado de toda a gente», quer dizer a 

criança está ligada numa rede de rela-

ções que a democratização das novas 

tecnologias da comunicação veio tornar 

ainda mais complexa. Os agentes soci-

alizadores tradicionais, pais, amigos, 

professores, estão agora em concorrên-

cia com os novos Media, numa relação 

nem sempre pacífica e a obrigar os 

primeiros a redefinirem o seu papel de 

educadores. A mesma complexidade e 

diversidade relacional é geradora de 

tensões, de ansiedade, de inquietação, 

que se refletem no bem-estar físico e 

psíquico da criança, por sua vez condi-

cionador das suas aprendizagens esco-

lares. Urge, por isso, intervir ao nível da 

saúde mental, numa cooperação estrei-

ta entre a família, as instituições de 

saúde e a própria escola. 

António Jorge Figueiredo 

José Matias Alves 
(Universidade Católica do Porto) 

Jorge Paiva  
(Universidade de Coimbra) 

Jorge Paiva  
(Universidade de Coimbra) Maria do Carmo Escabeche  

(AE Penalva do Castelo) 

Página 4 
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 CIDADANIA NO SÉC. XXI 
Agrupamento de Escolas de Sátão, em parceria com o Centro de Formação Edufor. 

Mesa redonda — As inter-

rogações de uma escola 

para todos 

 

Fátima Almeida interpelou a plateia sobre 
os desafios de uma escola inclusiva atra-
vés de uma abordagem crítica do concei-
to de «normalidade». Mais do que questi-
onar o objetivo de construir uma escola 
para todos, urge questionar o percurso 
para lá chegar, e aí há que fazer com que 
seja a escola a adaptar-se aos alunos, às 
suas necessidades específicas, e não os 
alunos à escola. Essa aproximação visa 
assegurar não a igualdade — é utópico  
esperar que todos os alunos cheguem a 
qualquer lado da mesma maneira —, mas 
a equidade, conseguida à custa de uma 
verdadeira diferenciação pedagógica. 
O Comandante Rui Pedro Coelho abor-
dou a questão da delinquência juvenil, o 
que está a montante e a jusante deste 
fenómeno cada vez mais presente na 
sociedade em geral, na escola em parti-
cular. Radicou a violência juvenil em 
falhas nas estruturas de socialização, 
salientando a crise da autoridade familiar, 
mas também a incapacidade da escola 
de dar resposta aos anseios de muitos 
jovens, obrigados a ficar no sistema até 
aos 18 anos. 
Por fim, Maria Rosa Figueiredo usou 
como mote da sua intervenção a frase de 
Rubem Alves «Há escolas que são gaio-
las e há escolas que são asas» para se 
referir à importância dos projetos euro-
peus como estratégia de inclusão. Em 
concreto, exemplificou com vários proje-
tos em curso na escola que dirige, o 
Agrupamento de escolas de Penalva do 
castelo. 

 

Mesa redonda — As novas 

tecnologias na sala de au-

la: riscos e oportunidades 

 

Piedade Silva começou por dar conta do 
clima de mudança rápida, a todos os 
níveis, em todos os setores, que marca a 
sociedade contemporânea, necessaria-
mente geradora de ansiedade, de incerte-
za, de insegurança. Para lhe dar respos-
ta, o caminho deve ser o da flexibilização, 
da formação de competências que permi-
tam a abertura a um leque enorme de 
possibilidades que a tecnologia veio dis-
ponibilizar. Cabe à escola acolher esse 
desafio e integrá-lo nas suas práticas, 
mormente através do desenvolvimento de 
programas transnacionais de partilha de 
saberes e de competências como é o 
caso do Erasmus+ e da plataforma 
etwining que o integra. 
Na mesma linha, Jaime Fernandes aler-
tou para a necessidade de a escola dei-
xar de corporizar o retrato de que «tudo 
continua a passar-se nos mesmos luga-
res, ao mesmo tempo e da mesma ma-
neira» (João Barroso, UNL) para abrir-se 
às oportunidades criadas pelos novos 
media, adotando-os como instrumentos 
— não certamente como fins em si mes-
mos — ao serviço duma pedagogia mais 
dinâmica, mais motivadora, mais inclusi-
va. 
José Miguel Sousa, como não podia dei-
xar de ser, veio enaltecer a sua “menina-
dos-olhos”, a Future Classaroom Lab, a 
sala de aula do futuro, inaugurada há 
cerca de uma ano, em Mangualde, pelo 
que representa no esforço de colocar a 
região a par do que de mais inovador se  
está a fazer na aliança entre a tecnologia 
e as práticas de ensino-aprendizagem. 

Família e escola nas aspi-

rações futuras dos alunos 

 

A família e a escola são contextos soci-

ais primários por excelência no desen-

volvimento e aprendizagem de todas as 

crianças e adolescentes, não só pelo 

facto de se constituírem nos seus siste-

mas imediatos ou contextos em que se 

movem e vivem diariamente, mas tam-

bém por, na sua interação recíproca, 

afirmarem-se como ferramenta ímpar na 

promoção da equidade e sucesso edu-

cativo (e.g. Aqeduto, CNE, & FFMS, 

2016; Benner, Boyle, &Sadler, 2016; 

CNE, 2015; DGEEC, 2016a,b; Wang, 

Deng, & Yang, 2016).  

A investigadora Gina C. Lemos, do 

Centro de Investigação em Educação 

(CIEd) do Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, apresentou 

alguns resultados do estudo nacional 

“Contextos de aprendizagem, diferenci-

ação cognitiva e rendimento académico 

em adolescentes Portugueses”, financi-

ado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, no âmbito da bolsa de pós-

doutoramento da autora (SFRH/

BPD/93009/2013), com particular foco 

no impacto de fatores pessoais e con-

textuais na aprendizagem e no sucesso 

educativo em estudantes a frequentar 

escolas inseridas em contextos socio-

culturais ditos heterogéneos (Ministério 

da Educação, 2014) do sistema de ensi-

no público Português.  

Gina Lemos 

Valores para a cidadania 

no séc. XXI — Que papel 

para a escola? 

 

Laborinho Lúcio começou com por lem-
brar que a educação é um tema do 
espaço público e a ele deve ser recon-
duzido, sem dispensar os seus princi-
pais agentes: os professores. 
Depois, orientou a sua intervenção 
exortando para um valor maior na defi-
nição da cidadania para este século: o 
compromisso. Compromisso comigo 
mesmo, compromisso com o outro, 
compromisso com as instituições. O 
compromisso requer cidadãos respon-
sáveis, confiantes e solidários, cidadãos 
críticos, ativos e informados - só assim 
podem combater a indiferença que se 
vai instalando. Cabe à escola pública 
proporcionar a cada um o máximo de 
competências intelectuais que o com-
prometam na vida política, social, eco-
nómica e cultural da sua comunidade. 
A sociedade moderna é complexa e 
diversa, por isso urge um novo imperati-
vo categórico: “Age por forma a aumen-
tar sempre as tuas possibilidades de 
escolha”. Também aqui a escola tem 
um papel fundamental: reconhecer a 
diversidade, lutar contra a padroniza-
ção, a normalização, o pensamento 
único. Uma escola que exclua em vez 
de incluir é uma escola que nega a 
cidadania, e negar a cidadania é deixar 
de reconhecer o outro na sua autono-
mia e dignidade próprias. Neste sentido, 
salientou, a política educativa não deve 
partir dos modelos para a criança, mas 
partir da própria criança. 
Em conclusão, a escola pública deve 
preparar para o pensamento crítico, 
alternativo - só assim formará pessoas, 
não instrumentos ao serviço dos senho-
res do poder.  

Fátima Almeida (AE Nelas) 
 

Rui Pedro Coelho  
(Comandante da GNR de Sátão) 

 

Rosa Figueiredo 
(Dir.ª  AE Penalva do Castelo) 

Gina Lemos  
(Universidade  

do Minho) 
Laborinho Lúcio 
(Juiz conselheiro e ex-ministro da 
Justiça)  

Jaime Fernandes  
(AE Penalva do Castelo) 

 

Piedade Silva  
(AE Sátão) 

 

José Miguel Sousa 

(EDUFOR) 
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  o dia 10 de março recebemos, na aula de Inglês, os alunos e professores do 

projeto HIH Erasmus+. Na aula foi mostrado o jogo “How many from 1 to 10”, em 

que todos trocámos informação pessoal utilizando sempre o Inglês como língua de 

troca. Os nervos eram muitos mas, mesmo os mais tímidos, avançaram e deram o seu melhor. De seguida, 

cantámos a nossa versão da canção “We’ve got the whole world in our hands” e os nossos colegas também 

participaram incluindo na canção as coisas importantes que têm “nas suas mãos”. Por fim, jogámos juntos 

alguns jogos com mãos tradicionais de cada país. Passámos uma aula muito divertida, em que “demos as 

mãos” e conhecemos novas pessoas e exercitámos os nossos conhecimentos. Sentimo-nos sortudos e esta-

mos ansiosos por participar em mais atividades como esta.  

Erasmus+ - Hands in Hands traz ao nosso Agrupamento 

alunos e professores de cinco países europeus 
 

No âmbito do projeto Erasmus+ - Hands in Hands, o Agrupamento de Escolas de Sátão (AES) rece-
beu um grupo de professores e alunos polacos, turcos, alemães, romenos e croatas.  

O projeto visa a partilha de jogos tradicionais, 
educacionais e outros, o conhecimento da cultura dos 
países participantes e o envolvimento de alunos com ne-
cessidades educativas especiais. O AES realizou diversas 
atividades, das quais se destaca a cerimónia de receção/
boas-vindas aos parceiros (dia 6), com a presença do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal do Sátão e da Srª. Direto-
ra do Agrupamento, as visitas de estudo a Coimbra e a 
Viseu (dias 7 e 8) e toda uma panóplia diversificada de 
atividades pedagógicas, como o mural "Solidarity tree" (dia 
9), o workshop “Mãos na massa” com alunos do Curso 
Profissional Técnico de Restauração, aulas de Inglês com 
jogos, uma aula de Educação Física onde se ensinou uma 
dança e a demonstração de Boccia (dia 8), com a presen-
ça do nosso campeão paralímpico, Fernando Ferreira, que 
se fez acompanhar pelas suas 9 medalhas olímpicas e 
pelas insígnias da Ordem do Mérito recebidas pela mão do 
nosso Presidente da República. Nesta área destaca-se, 
ainda, o facto do Agrupamento se ter consagrado hexaca-
mpeão nacional por equipas nos campeonatos nacionais 
de juvenis do Desporto Escolar em 2016. A semana, rica 
de experiências, terminou com um jantar intercultural nas 
instalações da ESFRoV, no dia 11 de março, no qual esti-
veram presentes a Diretora do Agrupamento, a Equipa 
Erasmus+, os alunos e professores estrangeiros, os alu-
nos portugueses envolvidos no projeto e, os pais/EE dos 
alunos, que tão bem alojaram e acolheram os adolescen-
tes estrangeiros. Foi uma noite animada e repleta de sabo-
res…com música à mistura!   

Por último, uma palavra de apreço a todos os 
elementos da nossa Comunidade Educativa que tão bem 

auxiliaram na consecução das variadas atividades desen-
volvidas. Um grande «bem-haja» a todos no que se pautou 
por ser um exemplo da «arte de bem receber» que, aliás, é 

apanágio do povo português! 
                                                                              

A Equipa Erasmus+ do AES 

 

“Logo na segunda-feira, dia 06 de março, das 15h30 às 17h00, na ESFROV, a turma do Curso de Educação e 

Formação, Operador/a de Informática, organizou um workshop (oficina de aprendizagem) desenvolvido no âmbito 
da TTLA do projeto “Hands in Hands” do programa Erasmus+. 

No início da aula fizemos uma breve apresentação do curso, da turma e dos alunos que a integram. Tendo em conta 
que este era o primeiro dia, fez-se uma atividade de integração e de interação utilizando as mãos, tal como previsto no 

projeto “mãos nas mãos”.   
 Aproveitando o aprendido na visita de estudo ao Museu das Comunicações, começámos por ensinar algumas palavras em linguagem 
gestual. De seguida, envolvemos os parceiros na transformação de rolhas de cortiça em suportes para auriculares. Depois de discutidos aqueles 
que seriam os símbolos de Portugal, passaram a transformar CDs em suportes para chávenas e copos. A última atividade consistiu na transfor-
mação de disquetes em molduras para fotografias com o logotipo da escola, do curso e uma fotografia tirada no início do workshop. 
Para a turma, ter dinamizado este workshop foi uma experiência única e muito divertida, que nos deu oportunidade de conviver e interagir com 
pessoas de culturas completamente diferentes, utilizando o Inglês como língua comum, pois nenhum de nós tinha tido essa oportunidade antes. 
Esta atividade deixou cada elemento da turma mais motivado e com mais confiança em si mesmo e permitiu construir amizades e memórias que 
vão ficar para sempre.“  

9.º CEF 

5.º D 
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Do dia 11 a 18 de fevereiro, as alunas 

Sofia Magalhães, Joana Ferreira e Mari-

ana Lourenço, acompanhadas pelas 

professoras Maria Silva e Maria José 

Marques, participaram no primeiro inter-

câmbio com alunos do projeto ERAS-

MUS+ Apps4EL, que teve lugar em Itá-

lia. Castelmassa, cidade que as acolheu, 

acolheu também alunos vindos de Espa-

nha, Alemanha e Polónia. Cada aluno 

ficou alojado na casa do parceiro italia-

no, com quem partilhou imensas histó-

rias e vivências. Nesta semana, foi pos-

sível adquirir noções sobre o sistema 

educativo italiano e …. as diferenças são 

imensas. Para além disso, foram inúme-

ros os conhecimentos culturais que fo-

mos ganhando através das visitas peda-

gógicas: Veneza, onde tiveram oportuni-

dade de fazer as típicas máscaras de 

Carnaval, mas também de explorar os 

vários canais e as estreitas ruas que 

constituem o coração desta cidade; e 

Verona, onde puderam visitar a Arena Di 

Verona, que, há séculos atrás, foi palco 

de tantos massacres e histórias, e, como 

não podia faltar, a visita às respetivas 

casas de Romeu e Julieta.  

Em suma, foi uma experiência cheia de 

sensações, aprendizagem e memórias, 

que, de certo, se perpetuarão no tempo. 

Criaram-se laços não só entre os parcei-

ros estrangeiros, mas também entre as 

alunas do Agrupamento que, até então, 

não tinham tanta confiança umas com as 

outras. 

 

Equipa Erasmus +  

Sofia 

“Deixamos uma família em Portugal mas com certeza que fizemos uma em Itália. Amigos para a vida, experiência para toda a vida. Já me consigo 

imaginar, daqui a uns anos, a contar isto, de que quando tinha 15 participei no projeto ERASMUS e foi a melhor coisa que fiz em toda a vida. E 

quando isso acontecer, quando contar estas histórias todas a quem quer que seja, sei que falarei com todo o orgulho do mundo. Objetivo de vida 

cumprido, venha o próximo. Melhor semana da minha vida.”  

Mariana 

“Para além das múltiplas aprendizagens que fiz, dos lugares icónicos que visitei, dos novos amigos que conheci e da família que tão gentilmente me 

acolheu, não posso deixar de evocar a sorte que tive de ter conhecido melhor as minhas colegas de viagem que, antes desta experiência, não pas-

savam de conhecidas. Tive a oportunidade de vivenciar, com a Sofia e a Joana, experiências e sensações únicas e enriquecedoras, pelas quais 

estou e estarei eternamente grata. Obrigada!”  

Joana 

“Abracei toda a gente e queria ficar ali. Gostei demasiado para os deixar. Queria-os comigo, juntinhos a mim... mas não era possível. Só pensava 

na quantidade de saudades que ia e já estava a sentir de tudo e todos. Passou muito rápido, e eu não mudava nada. Foi das melhores semanas da 

minha vida e vai ser recordada dessa maneira!”   

Relato de uma experiência de  

aprendizagem intercultural 

O que elas disseram nos seus diários de bordo... 
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EMRC - ACANTONAMENTO  

DO SECUNDÁRIO 

 
Nos dias 10 e 11 de dezembro, alunos dos 10º, 11º e 12º 
anos do nosso Agrupamento participaram no acantona-
mento da disciplina de EMRC, em Mira. Estiveram presen-
tes 11 escolas num total de 295 alunos. 
Foi uma boa oportunidade para conviver, partilhar, desco-
brir, conhecer e conhecer-se...  
Com momentos de oração, muitos jogos, diversões, can-
ções e momentos criativos, todos os participantes conside-
raram o Acantonamento uma atividade muito importante. 
De referir que os alunos demonstraram um grande sentido 
de responsabilidade, cumprindo e respeitando todas as 
normas exigidas. 
Assim, e como conclusão, esta atividade foi considerada 
do agrado de todos, decorreu com toda a normalidade, 
sendo a opinião global muito positiva. 

A minha Páscoa 

T 
odos os anos na Páscoa, eu, o meu 
irmão e os meus pais, passamos a 
Páscoa num país diferente. 

Quando é em França, logo de manhã, vamos à 
missa, beijamos a cruz e vimos para casa. 
Logo depois de chegarmos a casa, cumpri-
mento os meus primos e vamos comer e, se 
querem que vos seja sincero, demoramos até 
às cinco horas da tarde a almoçar, mas, duran-
te esse tempo, conversamos, rimo-nos e joga-
mos vários jogos divertidos. 
Após o almoço, se tiver um dia bonito, vamos à 
procura dos ovos de chocolate que eu escon-
do. 
No final, jantamos e, já tarde, vamos dormir. 
Em Portugal, fico com os primos da parte do 
meu pai. 
Na manhã de Páscoa, preparo-me e depois 
vou almoçar a casa da minha avó. Mais tarde 
vamos à missa da minha aldeia e depois va-
mos para casa dos irmãos da minha avó e aí 
ficamos por algum tempo. 
Gosto da Páscoa tanto em França como em 
Portugal, pois convivo com a minha família. 
 

Tomás Fonseca, Nº:20/6ºD 

As tradições Pascais nas Fontainhas 
 

N 
as Fontainhas comemoram-se três 
festividades, o Domingo de Ramos, a 
Sexta-Feira Santa e o Domingo de 
Páscoa. 

No Domingo de Ramos, realiza-se uma missa 
na qual as pessoas levam ramos que depois 
são benzidos pelo senhor padre. Por vezes, 
para calar as crianças, penduram-se doces nos 
ramos (dizem os antigos que, como se costuma 
dizer que a missa dos ramos é a missa das 
crianças, se levavam a essa mesma missa as 
crianças que não sabiam falar para aprenderem 
a fazê-lo mais cedo). 
A Sexta-Feira Santa foi marcada pela morte de 
Jesus e, sendo feriado, as famílias aproveitam 
para preparar o Domingo de Páscoa. Este feria-
do está também marcado pelo Folar de Páscoa, 
tradição que consiste não só na preparação dos 
bolos para a Páscoa como também nos presen-
tes em dinheiro e amêndoas que as madrinhas 
e os padrinhos dão aos afilhados. 
No Domingo de Páscoa enfeitam-se as portas 
das casas com tapetes de loureiro para que a 
Procissão Pascal saiba em que casas deve 
entrar com a cruz. Quando a cruz se aproxima 
de uma casa, toca-se uma sineta e, já dentro de 
casa, os fiéis fazem fila para beijar a cruz. O Dia 
da Páscoa deve-se à Ressurreição de Cristo. 
 

       Diogo Alves Rodrigues, 6.º D 

 Durante o 2º período, nas aulas de EMRC,  
   os alunos foram estimulados para a vivên- 
 -cia dos valores humanos e cristãos.  
   A “Páscoa”  foi um dos temas a- 
     -bordado nas aulas ,  bem como  
        os valores da bondade, ami- 
          -zade e fraternidade,  
          através de filmes, histórias,  
  canções e jogos.. Estes  
    temas deram azo a muitos desa- 
 -fios feitos a cada um dos alunos, 
 tendo-lhes sido proporcionada a possi- 
  -bilidade de cada um mostrar as suas habilida-
des artísticas e os seus conhecimentos adquiri-
dos nas aulas, com a elaboração de trabalhos 
coletivos e individuais. 
  
  A professora: Ana Macedo 

Atividades de 

EMRC com alunos 

do 1.º  ao 5.º ano 
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 Do dia 25 de fevereiro a 5 de março 

de 2017, 25 alunos e 3 professores do 

Agrupamento de Escolas de Sátão junta-

ram-se a cerca de 1500 portugueses, e, de 

modo a fugir à rotina, foram além fronteira, 

até Taizé, uma pequena comunidade ecu-

ménica, na Borgonha, França. 

 Mas afinal o que é Taizé, verdadeira-

mente?  

              Taizé é aquele lugar que todos 

deviam visitar pelo menos uma vez na 

vida! É um sítio de paz, reflexão, é um 

refúgio para a vida! É o lugar perfeito para 

nos olharmos ao espelho e nos enfrentar-

mos, ajuda-nos a clarificar o que é escuro 

e obscuro no nosso pensar, na nossa vida. 

 Quando se pede a alguém que foi a 

Taizé para descrever esse “paraíso na 

terra” de que todos falam, muito provavel-

mente essa pessoa irá dizer que é difícil 

descrever. Taizé é aquele lugar que não se 

consegue descrever nem explicar, mas sim 

sentir. Quem vai a Taizé, sente Taizé! 

 Taizé dá uso aos nossos cinco senti-

dos, saboreiam-se as comidas que nem 

sempre são do nosso agrado, mas que nos 

alimentam a alma; ouvem-se os maravilho-

sos cânticos durante as orações; cheira-se 

o ar puro do campo; vê-se o verde das 

imensas paisagens e o laranja da igreja 

que nos transmite ternamente a ideia de 

calor; e toca-se, toca-nos no coração a 

hora em que fazemos amizades que per-

duram, toca-nos o momento em que, da 

forma mais simples, sentados no chão, 

rezamos; toca-nos quando nos ajoelhamos 

perante a cruz e nos rendemos à simplici-

dade. Somos tocados pela tão esperada 

oração da luz, onde presenciamos uma 

cadeia de pequenas luzes serem acesas 

através de pequenas velas, que mostram a 

luz que há em nós e que, unida com a dos 

outros, se torna forte e impossível de ofus-

car; e por fim, toca o momento da despedi-

da, o voltar à rotina e dizer adeus aos nos-

sos amigos, às pessoas que deixamos 

entrar na nossa vida, às pessoas que ou-

vimos e nos ouviram, dizer adeus ao 

“pequeno paraíso na terra”, àquele paraíso 

que nos fez prometer voltar lá um dia, 

voltar a sentir aquilo que chamamos “o 

Espírito de Taizé”! 

 

 

O espírito de Taizé 

Por Carolina Costa, 11.º D 

 

Há quem duvide, mas uma semana pode 
fazer toda a diferença na nossa vida, mu-
dar a nossa forma de pensar. Nós, alunos 
de EMRC, somos a prova viva! 

   

Sala de 
Natal 

O s 
alu-
nos do Curso de 
Educação e Formação Operador/a de 
Informática do 9º ano dinamizaram, 
nos dias 15 e 16 de dezembro, a Sala 
de Natal, na Escola Secundária Frei 
Rosa Viterbo. Durante dois dias a nor-

mal sala de aulas 27 trans-
formou-se num espaço 

acolhedoramente natalício, onde os 
alunos receberam os colegas do 1º e 
2º ano das escolas do agrupamento e 
realizaram para, e com eles, algumas 
atividades como a dramatização de um 
pequeno conto de Natal (criado pelos 
alunos), narração de histórias, entoa-

ção de canções e os peque-
ninos puderam também tirar 
uma foto com o simpático 

Pai Natal. Foi pena o tempo chuvoso 
não ter permitido que todos os alunos 
convidados pudessem deslocar-se à 

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva e empresa HFA, em Águeda 

 

Os alunos do Curso de Educação e Formação Operador/a de Informática 
visitaram, no dia 20 de dezembro de 2016, a Fábrica Centro de Ciência 
Viva, em Aveiro, e participaram na oficina de Robôs, visitaram a exposi-
ção “Mãos na Massa” e exploraram o “sítio dos robôs”.  
À tarde, os alunos deslocaram-se à empresa HFA, em Águeda, especiali-

zada na assemblagem e teste de equipamento eletrónico e de telecomuni-

cações. Os alunos puderam testemunhar o dia-a-dia do trabalho numa 

empresa e mostraram grande entusiasmo na realização e acompanha-

mento de todas as atividades, o que ajudou a transformar uma visita de 

campo numa enriquecedora experiência de ensino e aprendizagem.  

Visita de Estudo ao Museu dos Transportes e Comunicações, no Porto 

 

 O Museu dos Transportes e Comunicações, no 
Porto, foi o destino dos alunos do 9ºCEF, que aproveita-
ram a interrupção do Carnaval para conhecerem um 
pouco mais do mundo tecnológico que nos rodeia.  
Inserido no edifício da Alfândega Nova do Porto, o Mu-
seu é um espaço muito bonito e cheio de memórias de 
um país que fazia trocas comerciais com todo o mundo.  
 Num primeiro momento, visitaram a exposição 
“Comunicar” e, para além de ficarem a entender um 
pouco mais sobre os tipos de comunicação, ainda pude-

ram interagir diretamente sobre alguns equipamentos 
como a Máquina de Comunicar, um zepelim gigante 
que reage à voz dos visitantes. Também puderam 
saber um pouco mais acerca da evolução dos meios e 
tecnologias de informação e comunicação. 

 A cereja no topo do bolo foi mesmo a "Dentro da 

TV", que permitiu aos alunos realizar um programa de 

televisão.  
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 A unidade de multideficiência nº1, que funciona no 

Agrupamento de Escolas de Sátão,  foi criada na Escola Básica 

Ferreira Lapa, de acordo com o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, 

no ano letivo 2008/09, tendo passado para a Escola Básica nº1 de Sátão no 

ano letivo seguinte.  Com a transição de alguns alunos para a Escola Básica 

Ferreira Lapa, houve necessidade de se criar, nesta escola, a unidade de multi-

deficiência nº2, para estes alunos poderem acompanhar os colegas da 

turma. Estas duas unidades têm como objetivo maior concentrar mei-

os humanos e materiais, de modo a oferecer uma resposta edu-

cativa de qualidade aos alunos com esta problemática. 

 Ambas as valências concentram equipamentos 

que lhes permitem cumprir os objetivos para que 

foram criadas. Concretamente, a sala de multi-

deficiência Nº 1 está equipada com material para 

estimulação sensorial (Snoezelen), um local feito de luz, 

sons, cores, texturas e aromas, onde os objetos são coloridos e 

disponibilizados para serem tocados e admirados. Os sentidos primá-

rios são estimulados, proporcionando uma sensação de prazer. 

Constituem objetivos destas Unidades, entre outros: 

- Promover a participação dos alunos com multideficiência em atividades 

curriculares, entrosando-os com os seus pares de turma; 

- Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplina-

res, visando o desenvolvimento e a integração social e esco-

lar dos alunos; 

- Proceder às adequações curriculares necessá-

rias; 

- Assegurar a participação dos pais/encarregados de 

educação no processo de ensino e aprendizagem; 

- Assegurar os apoios específicos ao nível das terapias, da psi-

cologia, da orientação e mobilidade; 

- Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

A treze de maio de 2016, indo ao encontro do estipulado na Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho, foi criado na Escola Básica Ferreira Lapa um espaço denominado “Sala de multifunções”. 

Esta sala tem como objetivo proporcionar às crianças/jovens, com currículos específicos individuais, a oportunidade de aprender/reaprender a desempenhar, de forma adequada e adaptati-

va, as Atividades com que se confrontam no seu quotidiano, tornando-os mais funcionais e autónomos, mais aptos a enfrentarem as dificuldades da vida pós-escolar. Neste espaço, decorrem 

várias atividades, entre as quais: oficina de reciclagem de materiais, lavandaria e cozinha pedagógica, clube do azulejo e clube de têxteis, que permitem aos seus utilizadores aprender pratican-

do. Dessa forma, intensifica-se a motivação para vir à escola, ao mesmo tempo que é promovida a sua integração/inclusão na comunidade escolar, afinal o objetivo maior da criação deste tipo 

de espaço. 

  Complementarmente, o Agrupamento tem protocolos com a APPACDM e a APCV de Viseu, como centro de recursos para a inclusão, estando ao serviço destas crianças dois psicólogos, 

duas terapeutas da fala, dois fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional.   

 É de salientar que estes alunos, para além de frequentarem algumas disciplinas da turma onde estão incluídos, frequentam ainda aulas de hipoterapia, musicoterapia, natação e boccia. 

  Para os alunos com Currículo Específico Individual com mais de 15 anos, o Agrupamento estabeleceu parcerias com entidades empresariais da região, onde aqueles estão a desenvolver o 

seu Programa Individual de Transição para a Vida Ativa (PIT). 

O AES orgulha-se de ter espaços abertos à inclusão 

 

  

  

 

As duas unidades de multidefici-

ência (EB1 de Sátão e Ferreira 

Lapa) e a sala de multifunções 

contribuem para que o nosso 

Agrupamento seja ainda mais 

inclusivo. 

Luís Pires 
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No dia 20 de janeiro, a minha turma foi visitar a 

sala da unidade multideficiência, um sítio especial, com 

crianças muito especiais: deficiências graves. Não foi a 

primeira vez que lá fomos, mas a sensação é sempre 

boa, apesar de ser também um pouco chocante! É tão 

bom começar a sorrir quando elas sorriem também! 

Acho tão ridículo alguns adolescentes automuti-

larem-se, ou seja, maltratarem-se a si próprios como 

cortarem os pulsos só porque têm algum problema. Ao 

invés de tentarem superar, procurando ajuda, apenas 

pensam que a melhor opção é destruírem-se sabendo 

que há milhares de crianças a lutar pela vida. 

Cada gargalhada que aquelas crianças solta-

vam, só me dava vontade de deixar cair uma lágrima… 

não de tristeza, mas sim de alegria! De alegria por sorri-

rem à nossa presença. Elas lutam a cada dia que passa, 

com todas as suas forças, porque são heróis e heroínas. 

Aceito estes colegas como eles são, porque eles também 

têm direito a sentirem-se válidos. Acho que a diferença é 

o que torna as pessoas especiais.  

Penso que tenho noção do que é amar, por 

muito que pareça que não, mas a sensação de saber que 

és amada(o), é muito boa. Elas sentem quando as amas 

e quando tu as excluis, por isso, ao invés de sentires 

“rejeição” por elas, fá-las soltar sorrisos, gargalhadas, dá-

lhes elogios, não falsos elogios porque elas não precisam 

disso para sobreviverem, mas sim, trata-as como gosta-

vas que te tratassem a ti. 

Tinha tanto que falar, mas nunca teria a capaci-

dade de me pôr no lugar destas crianças, porque tive a 

sorte de nascer saudável, com duas pernas, dois braços 

… Tudo normal! Mas, por vezes, quando digo “ eu não 

consigo”, esqueço-me que elas demoram meses e até 

anos a aprender a recortar, por exemplo, mas poderia dar 

muitos mais exemplos. Perante tudo o que vi, tenho de 

ter um lema para ser usado na minha vida e que me foi 

transmitido à saída daquela sala pela professora Fernan-

da Paixão “eu sou capaz” porque a maior deficiência é 

desperdiçarmos as nossas capacidades ou não as usar-

mos na totalidade porque “ser deficiente, é não apro-

veitar as capacidades que se têm de forma eficiente!” 

Mais não sei que dizer, mas sei que no meio da 

diferença, somos todos iguais!                                                                                                  

                                                                                                                 

Bárbara Inês, 8ºE  

 

Olhar a diferença… 

sem indiferença! 

 

Impressões da visita à Unidade de 

Multideficiência 1(EB 1 de Sátão) 

Uma lição de inclusão no Dia Internacional 

da Pessoa com Deficiência 

 Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência (três de dezembro), as Unidades de 

Multideficiência fizeram porta-chaves alusivos ao tema 

e houve interação com os grupos-turma dos alunos da 

Unidade um, que não frequentam atividades com as 

respetivas turmas do ensino secundário, devido às 

suas características motoras, cognitivas e saúde física. 

Os alunos do ensino secundário ficaram a conhecer 

todos os alunos que frequentam a Unidade, manusea-

ram materiais adaptados usados pelos seus colegas, 

participaram em atividades em ambiente snoezelen, 

leram uma frase em comunicação alternativa e partici-

param em atividades conjuntas. À medida que as ativi-

dades iam sendo realizadas, foi havendo a preocupa-

ção de transmitir a noção de inclusão e de desenvolver 

sentimentos de amizade, de valorização da diferença, 

onde todos os alunos podem conviver com as diferen-

ças; estar, aprender e crescer juntos; ajudar os cole-

gas; descobrir; colaborar; comunicar. Esta mensagem 

foi de tal forma sentida que todos os alunos da turma 

do décimo B vão em grupos de três, semanalmente, às 

quartas-feiras, das catorze às quinze horas, em regime 

de voluntariado, desenvolver atividades com os alunos 

da Unidade Um. Desta forma, conseguimos atingir o 

resultado máximo dos objetivos da atividade do Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, incutir 

valores nos nossos alunos de aceitação e convívio 

com as difere nças.  
 

Fernanda Paixão 
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O planeta Terra é, até ao momento, o único plane-
ta onde se conhece a existência de vida.  
Ao longo do tempo geológico, muitos seres vivos 
se têm extinguido, e outros vão surgindo ocupan-
do, muitas vezes, os nichos ecológicos deixados 
vagos por aqueles que a seleção natural tem o 
condão de eliminar. Segundo um estudo realizado 
em 2015 por cientistas das universidades de Stan-
ford, Princeton e Berkeley, os animais vertebrados 
estão a desaparecer do nosso planeta a uma taxa 
114 vezes superior ao normal. Estamos, segundo 
eles, a entrar no sexto grande período de extin-
ções em massa e as principais causas não são 
difíceis de descobrir: a ação direta ou indireta do 
Homem, uma espécie que chegou há pouco tempo 
ao planeta e que está a deixar a sua marca negati-
va! 
Algumas dessas marcas são já irreversíveis, mas 
outras há em que ainda é possível travar a perda 
de biodiversidade e a destruição dos recursos. 
Mas é obrigatório agir já! E essa ação envolve 
muitas áreas do saber. 
Foi com o objetivo de sensibilizar os alunos para 
esta temática que no dia 21 de fevereiro teve lugar 

no auditório da Escola Secundária Frei Rosa Viter-
bo uma palestra subordinada ao tema “Planeta 
Terra, ameaças & oportunidades”, a que assisti-
ram e participaram os alunos de Biologia do 12º 
ano e os alunos do 11º H, do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural. A palestra 
dinamizadora teve a presença de dois palestran-
tes, ambos professores do Departamento de Ambi-
ente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
do Instituto Politécnico de Viseu: o engenheiro 
Sérgio Lopes (licenciado em Engenharia do Ambi-
ente pelo Instituto Politécnico de Viseu, mestre e 
doutor em Engenharia Mecânica pela Universida-
de de Coimbra e o doutor Pedro Baila Antunes 
(licenciado em Bioquímica pela Universidade de 
Coimbra, mestre em Engenharia Civil pela Univer-
sidade de Coimbra e doutor em Engenharia Civil 
pela Universidade do Minho) e culminou com um 
debate interativo, em que foi solicitada a participa-
ção de todos os alunos na discussão das temáti-

cas que tinham sido abordadas.               

José Carlos Rocha   

Campeões de BTT promoveram a ati-

vidade “A escola vai de bicicleta” 
 

 No âmbito da promoção e divulgação da atividade “A escola vai de bicicleta”, decorreu 
no Agrupamento de Escolas, no dia 7 à tarde, um evento inolvidável para todos e especialmente 
para os alunos participantes. Durante mais de duas horas, dois campeões viseenses estiveram 
na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo e na Escola EB1 de Sátão para partilharem as suas 
experiências de ciclistas, enquanto amadores e profissionais da modalidade: José Rosa, hoje 
com 47 anos, atual campeão nacional de maratonas em BTT - Master 45, palmilhou quilóme-
tros nas melhores equipas profissionais do ciclismo português, referiu o seu amor à modalidade 
desde tenra idade e a forma como desenvolveu o seu gosto pelo pedal; Tiago Ferreira, 28 anos, 
atual Campeão mundial de maratonas em BTT, com participação também nos jogos olímpicos 
do Rio de Janeiro 2016, falou da sua total dedicação à modalidade desde pequeno e salientou 
sobretudo o espírito de sacrifício de todos aqueles que querem singrar nesta modalidade. As 
palestras, repletas de alunos, tiveram lugar no auditório da escola secundária e na sala polivalen-
te da escola do 1º ciclo de Sátão e decorreram com enorme entusiasmo, sendo os alunos, no 
fim, brindados com uma sessão de autógrafos pelos campeões, que espalharam a sua simplici-
dade e os cativaram para o uso da bicicleta, não só na atividade desportiva, mas também para 
uso diário como meio de transporte.  
A vontade de um grande número de alunos participar na atividade do dia 4 de abril – A escola vai 
de bicicleta, ficou bem patente no final da visita dos dois campeões. 
 

Pela organização: José Carlos Rocha 
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Formação sobre  

Suporte Básico de 

Vida (SBV)  

 

No âmbito do programa da disciplina 
de Ciências Naturais, os alunos das 
turmas A, B e C do 9ºano de escolari-
dade deslocaram-se ao quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Satão para 
receberem uma pequena formação 
sobre suporte básico de vida (SBV) e 
poderem colocar em prática todos os 
conhecimentos adquiridos em ambi-
ente de sala de aula.  

Depois de uma breve introdução 
teórica para todo o grupo turma, em 
que os conteúdos lecionados foram 
revistos, os alunos foram divididos 
em dois grupos e simularam, indivi-
dualmente, os procedimentos a se-
guir no caso de socorro a uma vítima 
em paragem cardiorrespiratória 
(PCR) e com obstrução da via aérea, 
situações com que cada um de nós 
se pode deparar no dia-a-dia. 
Um obrigado aos Bombeiros Voluntá-
rios de Sátão pela sua disponibilida-
de. 
 

Joana Sobral – 9ºA 

Fonte: INEM 
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Educação para a sexualidade 
 

“Bem me queres na Adolescên-

cia”- Sexualidade e valores 

 

“(Os adolescentes) são tontos, pedantes, figurões, orgulhosos, rebeldes, comodis-
tas, presunçosos, respondões, ao mesmo tempo inseguros, sentimentais, vulnerá-
veis.” 

Adolescente anónima 

 

 Foi a frase que deu o mote a uma conversa sobre os mitos e verdades sobre a ado-
lescência, em geral,  e a dimensão valorativa da sexualidade, em parti-
cular, dinamizada pela psicóloga Cátia (5 sentidos), dirigida aos alunos 
do 10.º D e do 11.º B, atividade integrada no plano de educação sexual 
de ambas as turmas. 
 De uma forma descontraída, recorrendo a uma linguagem simples 
e clara, salpicada de exemplos facilmente reconhecidos pela plateia, a 
oradora usou uma estratégia de desconstrução dos estereótipos e pre-
conceitos instalados, provocando a interrogação e a dúvida face àquilo 
que muitos partilhavam como verdades inquestionáveis. 
 Sendo o fio condutor da discussão a dimensão axiológica da sexu-
alidade, havia que derrubar, em primeiro lugar, a ideia muito arreigada - 
pelo menos nas mentes juvenis - de que sexualidade se confunde com 

sexo.  Não foi fácil persuadir o auditório da distinção entre os termos, mas, graças à, pelo 
menos aparentemente, maior maturidade das meninas, lá se conseguiu fazer perceber 
que a sexualidade é  uma  dinâmica e/ou uma energia que nos motiva a procurar amor, 
contacto, ternura e intimidade. Neste sentido, implica pensamentos, sentimentos, ações e 
interações, envolvendo a saúde física e mental. Mais ainda: a sexualidade responsável, 
porque necessariamente balizada por valores,  modela as decisões individuais, orientando
-as no sentido do reconhecimento do outro - o parceiro ou parceira numa relação - como 
alguém que tem uma vontade e uma autonomia próprias, que devem ser respeitadas. 
 Quando a oradora desafiou a plateia a apontar alguns valores fundamentais numa 
relação a dois, foram céleres em referir a lealdade, a confiança ou o respeito mútuo, mos-
trando-se críticos relativamente a alguns comportamentos - ex. violência no namoro - que 
os menosprezam.                                                                                

  António Jorge Figueiredo 

Aula de campo 

“Viver… a História!” 
 

 No dia 26 de janeiro, no âmbito da disciplina de História A, a turma D, do 10º ano, participou numa "saída de campo" para visitar o antigo concelho do Ladário, e aí realizar uma 
aula ao vivo, estudando e adquirindo, "in loco",  as aprendizagens do nosso "país rural e concelhio" medieval, em estudo. 
 Visitámos o antigo centro do concelho, observando a área urbana e o pelourinho, elemento identificador da doação de Carta de Foral. 
 Tivemos, depois, a oportunidade de calcorrear as ruas mais antigas e ver a triste realidade do estado atual do nosso património local e regional. Uma pena! Enquanto percorríamos 
as velhas calçadas, fomos vendo, e fotografando, as “alminhas” que, agora, adornam paredes e muros da aldeia. 

 Foi uma aula realmente diferente, que 
proporcionou vivências mais reais, atenuou o 
verbalismo das aulas e, apesar do tem-
po  chuvoso,  também facilitou momentos de 
convívio. 
 Prometemos repetir em outros espaços e 
com melhor tempo. 

Alunos do 10.º D 
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TRADIÇÕES  
CARNAVALESCAS  

EM PORTUGAL 
 

O Carnaval já não é o que 
era antigamente.  
No Domingo Gordo, as 
pessoas juntavam-se, for-
mavam uma fila e lança-
vam uma púcara de barro 
até ela partir, dando a volta 
a toda a aldeia. 
Na terça-feira de Carnaval, 
comia-se a carne de porco 
cozida, que esteve durante 
algum tempo na salgadeira, 
as pessoas mascaravam-
se, pregavam partidas 
umas às outras e gozavam 
com toda a gente. À noite, 
queimava-se o entrudo, 
que era um boneco feito de 
palha. 
Hoje em dia, temos gran-
des festas de Carnaval, 
mas a maioria são uma 
imitação do Brasil. Os mais 
conhecidos são os carna-
vais de Ovar, Estarreja, 
Torres Vedras, Loulé, Ma-
deira e Canas de Senho-
rim.  
Em algumas regiões de 
Trás-os-Montes, mantém-
se uma antiga tradição “os 
caretos”, que são pessoas 
que se vestem com roupas 
de lã e mantas, usam más-
caras de madeira e pendu-
ram uns chocalhos, corren-
do pelas aldeias, de forma 
muito barulhenta e assusta-
dora. 
Na minha aldeia, Contige, 
ainda se cumpre com a 
tradição do Domingo Gor-
do, comendo o tradicional 
cozido e fazendo o “jogo da 
panelinha”. É um grande 
convívio, com muita anima-
ção, música e alegria. 
 
 

José Pedro, 2.º A 
 

CARNAVAL DOS 
 

O Corso carnavalesco das escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento animou as ruas da Vila e  
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Pequeninos! 

 
aldeias do concelho, num dia de alegria e folia contagian- tes.  
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Medidas propostas no Projeto de recomendação da EBFL 

 

1. A criação de uma disciplina ou área disciplinar que aborde a Constituição da República 

Portuguesa para que os principais valores de uma sociedade sejam conhecidos e nunca 
esquecidos.  
 
 

2. Nos termos do nº2 do Artigo 26 da CRP, dever-se-á criar legislação que estabeleça 

garantias efetivas, no sentido de solucionar problemas de devassa da vida privada, sem 
esquecer porém que o Artigo 38 da CRP prevê a liberdade de Imprensa essencial numa 
democracia.  
 
 

3. A criação de agências de trabalho exclusivas para cidadãos portadores de deficiência.  

Decorreu no passado dia 8 de março, no 

Agrupamento de Escolas Infante D. 

Henrique, de Repeses, a fase distrital, 

segunda fase, das provas de Literacia 

da Leitura e da Matemática com os alu-

nos apurados na 1.ª fase, realizada, a 23 

de novembro, na nossa Escola. 

Dos dezoito alunos da Escola Básica Ferreira Lapa que participaram na 1.ª fase 

do Desafio pelo Conhecimento Literacia 3D, da responsabilidade da Porto Editora, ficaram 

apurados para a segunda fase, fase distrital os seguintes alunos: 

Prova de Literacia da Leitura - Diogo Sousa e Guilherme Santos, ambos do 5.º 

D.  

Na prova de Literacia Matemática - Gustavo Almeida do 6.º C. 

Os três alunos realizaram com muito sentido de responsabilidade as provas 

desta segunda fase online, durante quarenta e cinco minutos, ficando a aguardar-se os 

resultados finais para ver se algum deles será selecionado para a fase nacional, que de-

correrá em Lisboa, no dia 28 de maio. 

Os professores de Português e de Matemática do 2.º ciclo agradecem o empe-

nho e sentido de responsabilidade de todos os alunos envolvidos neste desafio pelo co-

nhecimento, através das novas tecnologias, em especial aos três vencedores da 1.ª fase.  

Prof. Lurdes Cruz  

LITERACIA 3D — o desafio pelo conhecimento! 

Jovens deputados da EBFL defenderam o Projeto de 

Recomendação da sua escola na Sessão Distrital, 

em Nelas 

 No dia 20 de março, os nossos 
“deputados” Leonardo Miguel Ribeiro 
Raposo, Matilde Costa Esteves e Ana 
Carolina Santos Ferreira, estiveram 
presentes na Sessão Distrital do 
Parlamento dos Jovens do Ensino 
Básico, que teve lugar no Edifício 
Multiusos de Nelas. A sessão contou 
com a presença de 21 escolas do 
distrito, perfazendo um total de 63 
deputados, alunos eleitos pelos seus 
pares, que representaram as respeti-
vas escolas. 
 Nesta Sessão, estiveram igual-
mente presentes: uma deputada da 
Assembleia da República, dois ele-
mentos da Direção-Geral dos Estabe-
lecimentos Escolares e o presidente 
da Câmara Municipal de Nelas. 
 A mesa foi presidida e secreta-

riada por alunos, eleitos para o efeito. 
 Todos os alunos foram acom-
panhados pelo professor coordena-
dor do projeto da sua escola. 
 A sessão foi semelhante às 
sessões plenárias da AR. Deste mo-
do, foi dada oportunidade a cada 
escola de apresentar e defender o 
seu Projeto de Recomendação. To-
dos os projetos foram postos a vota-
ção. 
 No final, foi elaborado o Projeto 
de Recomendação do distrito e elei-
tas as quatro escolas que o defende-
rão na Assembleia da República, 
tendo a nossa escola ficado em quin-
to lugar, pelo que é escola suplente. 
 Foi proposto um tema para 
2017/18. 
 Os nossos jovens deputados 

defenderam o Projeto de Recomen-
dação da Escola Ferreira Lapa de 
Sátão, elaborado na Sessão Escolar, 
com a presença de 30 deputados; 
decorreu de forma muito organizada 
e participada. 
 É de referir que todos os alunos 
se comportaram de forma exemplar, 
evidenciando o desenvolvimento de 
uma cidadania responsável e valores 
democráticos. 
  Estão de parabéns os setenta 
alunos que se envolveram desde o 
início do ano letivo de forma ativa neste 
Projeto, na escola Ferreira Lapa. 
  
                                                             
A Coordenadora do Projeto do Ensino Básico 

                                           
Margarida Maria Silva Dias  

http://newsletter.portoeditora.pt/optiext/optiextension.dll?ID=tXWt2L7amYVy5yb7Y9LdVZOHiD7qqChZxxusG2IKlcRd6tDJAUhUR4kgtk_jkNJEBi0nqHkN4UCZhC7vZ_FLjZnaX%2B9Z4


Página 17 

Março 2017 

S abias que a nossa querida Língua 

Portuguesa também tem um dia especial? 

Pois é, nós vamos contar-te. Esse dia é o 

dia 21 de fevereiro e não é apenas dedica-

do à nossa Língua Materna, mas a todas 

as Línguas Maternas de todos os países. 

Como deves saber, a Língua Portuguesa é 

a 5ª língua mais falada em todo o mundo e 

devemos  tratá-la com todo o respeito 

usando-a  de forma correta,  tanto na orali-

dade quanto na escrita. 

Este ano, para lembrarmos e comemorar-

mos este dia, além de termos falado sobre 

este tema nas aulas, o grupo de Português 

convidou Cláudia Costa, uma senhora que 

convive muito bem com as línguas e com 

os livros para vir ao nosso Agrupamento. 

Ela aceitou o convite  e veio até cá, para 

nos deliciar com livros  interessantes e 

originais,  de histórias em várias línguas. 

Logo pela manhã, na Biblioteca da Escola 

Básica Ferreira Lapa, os alunos do 5º ano 

participaram em duas sessões, animadas 

pela nossa ilustre convidada e pelas inter-

venções oportunas dos alunos do 5º A, B, 

C e D.   

Ela falou-nos de livros que divulgam ao 

mundo as ideias e sentimentos que os 

autores espalham através da nossa língua 

Mãe, a Língua Portuguesa, e deu-nos a 

conhecer alguns que transmitem a sua 

mensagem através de ilustrações que é 

outra forma de comunicar, mas que os 

alunos ajudaram a descodificar, fazendo 

uso, também, da nossa Língua. 

De uma maneira lúdica e simples, foi intro-

duzindo neste encontro muitos dos livros 

que trazia na sua mala de viagem (mala de 

histórias)  e partilhando os mistérios que 

alguns deles tinham para nos revelar. 

Após o almoço, a animação teve continui-

dade na Escola Básica Integrada de Ferrei-

ra de Aves, desta vez com os alunos do 2º 

ciclo e alunos do 4º ano do 1º ciclo. 

 Foram  sessões muito agradáveis e que 

nós aproveitámos ao máximo, pois o en-

contro com  as palavras ditas e escritas é 

sempre um feliz acontecimento quando se 

festeja a nossa Língua Mãe.  

 

 Prof. Rosa Quinteiro 
Pelo Grupo de Professores de Portu-

guês  do 2.º Ciclo  

Dia Internacional da Língua Materna 
 

 Flores de livros 

Contos e leituras 

Já fiz sessões sobre autores portugueses, brasilei-

ros, galegos, sobre os direitos da criança e direitos 

humanos, liberdade, ambiente e até sobre dispara-

tes, mas língua materna era a primeira vez. Estava a 

chegar o seu Dia Internacional e havia tanto para 

dizer e contar.  

A barriga da mãe, a nossa primeira casa, o lugar 

onde ouvimos os primeiros sons e primeiras pala-

vras. Logo depois, a forma como vamos jogando e 

aprendendo a usar essas palavras, para contar tudo 

o que vemos e vivemos e também aquilo que imagi-

namos.  

Aprendemos ao longo de toda a vida. 

A minha língua materna é a Língua Portuguesa, e já 

conheci pessoas cuja língua era outra: francês, ale-

mão, mandarim, italiano, norueguês, russo, bambara, 

línguas berberes…  

A escola e a biblioteca devem servir todas as pesso-

as, e partilhar conhecimento e descobertas, feitas 

nas mais diversas línguas, nos mais diversos luga-

res. 

A escrita é a forma que usamos para representar 

graficamente tudo o que há e tudo o que não há. O 

que usamos para escrever? Existem tantas formas 

diferentes de escrita…! E para as pessoas surdas? 

Qual é a sua língua materna?  

Cada língua tem as suas particularidades e todas se 

transformam com o tempo e os acontecimentos. Co-

mo era o português de Gil Vicente ou de Camões…? 

Como soava?  

Incluí brincadeiras de infância e descrições desse 

lugar especial, que é a mãe que protege e que dá 

asas para voar. 

Muitos outros livros podiam ter enchido esta mala. 

Nem tem António Torrado, Álvaro Magalhães, José 

Ary dos Santos… Mas sinto que apenas um me fal-

tou. Tendo em conta a base que me permitiu ir ao 

Sátão, o “Auto da Fonte dos amores”, de Carlos Cla-

ra Gomes, uma obra de arte que cruza língua portu-

guesa, ilustração, história e música, com amor. Devia 

ter estado.  

Apesar de estarmos na biblioteca de uma escola, um 

dos lugares ideais para procurar respostas, acabei 

por não perguntar quantas línguas existem no mun-

do, há quanto tempo existe a língua portuguesa, em 

quantos países é falado…? 

Ouvi dizer que alguém disse: 

- Então mas como é isto? Ela tem um livro para cada 

coisa que diz? 

E o tempo passou a correr, com o sol na janela e as 

cabeças atentas a mergulhar nos livros. 

Obrigada! 

 

Cláudia Sousa  
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MIÚDOS A VOTOS –  

QUAIS OS LIVROS + FIXES? 

 Foi em dezembro que tudo começou: na EB1 de Sátão, vários alunos do 1º ao 4º ano fizeram a candidatura do seu livro preferido e cativa-
ram outros colegas a apoiá-lo.  
Esta iniciativa da revista Visão Júnior em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares  entusiasmou logo os alunos a escolher as obras 
que mais tinham gostado de ler até então. 
Em janeiro, a Visão Júnior publicou as listas dos livros nomeados a nível nacio-
nal, uma para cada ciclo, com 31 e 33 títulos cada. Conhecidas as obras nomea-
das, vários alunos de cada ano quiseram participar na Campanha Eleitoral e 
escolheram um título para apoiarem, de 1 de fevereiro a 15 de março. 

 
Os alunos elaboram cartazes coloridos e apelativos ao voto. A Visão Júnior vai publicando o trabalho dos alunos em 
www.visaojunior.pt . 
    A equipa da Biblioteca Escolar organizou esta Campanha, dando apoio, 
sugestões e materiais aos alunos que decidiram apoiar alguns dos livros 
nomeados. As eleições tiveram lugar a 17 de março.  
 
    A eleição dos Livros + Fixes para os jovens leitores portugueses foi  
preparada pelos vários apoiantes, que andaram  bastante ocupados a elabo-
rar cartazes e outros meios para convencer os leitores a votar nos seus pre-
feridos. 
     O entusiasmo reinou na biblioteca, onde todos andaram atarefados a 
desenhar e pintar cartazes com livros e personagens, a criar quadras e 
slogans, a preparar marcadores de livros e outras surpresas para cativar os 
colegas para uma forte votação...no seu livro preferido! 

 

Eis os livros em campanha: 
Diário de um banana- um dia de cão - Rita Arrais e turma do 3ºA 
O Cuquedo - Mariana Coimbra e turma do 3ºB 
O Principezinho - Martim Gaspar e alguns alunos do 2ºA 
O rapaz que tinha medo - Pedro Oliveira e alguns colegas do 2ºA 
O elefante cor-de-rosa - Joana Domingos e alguns colegas do 4ºC 
O coelhinho branco – José Filipe a colegas do 1ºA 
A maior flor do Mundo – Mª João e Eva, do 4ºB  
 

     Também foram gravados alguns "Tempos de Antena" para a Rádio Miúdos, que foram transmitidos no dia 6 de março e alguns vídeos e mais Tempos de antena” que foram sendo 

publicados na Visão Júnior online. 
 

MIÚDOS A VOTOS – A CAMPANHA ELEITORAL NA EBI DE FERREIRA DE AVES 

 

Também a EBI de Ferreira de Aves participou na eleição dos livros + fixes. Foram 

nove (9) os livros em campanha, apoiados por alunos do 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º ano. Foram 

afixados cartazes, elaborados belos marcadores de livros e outros “brindes” para oferta 

aos eleitores. Houve a gravação de “Tempos de Antena” e vídeos de apoio aos livros 

preferidos.  

CAMPANHA ELEITORAL - SESSÃO DE ESCLARECIMEN-

TO COM O 1º CICLO 

Na tarde do dia 7 de março, na Biblioteca da EBIFA, houve uma Sessão de Escla-
recimento, no âmbito da Campanha Eleitoral. 

 As alunas do 2ºF e 3ºF, que apoiaram quatro (4) livros dos 31 nomeados para 
votação pelo 1º ciclo, apresentaram os motivos das suas escolhas, falaram das obras, 
mostraram a capa e as ilustrações, destacando os aspetos preferidos, os momentos mais 
interessantes das histórias e por fim tentaram convencer os "eleitores" com quadras inspiradas e "slogans" apelativos! 

 Todos os alunos do 1º ao 4º ano estiveram presentes e no final houve distribuição de alguns marcadores de livros, mais uma estratégia para convencer os colegas a votar no  
dia 17... 

Outras sessões de esclarecimento decorreram para os 2º e 3º ciclos. 

Os cartazes da campanha em Ferreira de Aves  

Foram estes os livros em campanha: 
O Coelhinho Branco – apoiado pela Liliana, do 3ºF 
O Elefante Cor-de-rosa – apoiado pela Matilde Figueiredo, Matilde Santos e Diana Faro , do 3ºF 
A Girafa que comia Estrelas – defendido pela turma do 2ºF 

Poemas da Mentira e da Verdade – defendido pela Luciana e Jéssica, do 3ºF  
Diário de um banana –Vol.I – apoiado pela Ana Filipa, do 5ºE 

A fada Oriana – apoiado pelo André Silva, do 5ºE 

A viúva e o papagaio – apoiado por várias alunas do 5ºE e pela Lara e Guilherme do 6ºF.  

As Gémeas no colégio de Santa Clara – defendido pela Joana e Tatiana Sousa, do 7ºE. 

O Rapaz do Pijama às riscas – defendido pela turma do 8ºF. 

http://www.visaojunior.pt
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Notícias das bibliotecas escolares da EB 1 de Sátão e da EBIFA                Por Isabel Almeida 

PROJETO SOBE 

(Saúde Oral Bibliotecas Escolares) 

 A Saúde Oral  esteve novamente no centro de mais 
momentos de leitura na Biblioteca, com a Hora do Conto e o 
Projeto SOBE. 
  "Kiko, o dentinho de  leite" e o seu dono, o Tomás, 
voltaram para contar a sua história aos alunos da EB1 de 
Sátão, para os ajudar a aprender a importância de uma boa 
higiene da boca e dos dentes. Estes encontros tiveram a 
participação das turmas do 2º e do 3º ano, em que alguns 
meninos foram desafiados a ser o Tomás e a visitar o dentista 
como na história. 
 A turma do 3ºC assistiu ao filme de animação "O Dr. 
Dentolas e o Reino dos Dentes", também oferta do KIT SO-

BE. 
 A professora bibliotecária divulgou outros materiais, 
livros e jogos deste projeto e recordou as regras básicas para 
uma boa escovagem, com a ajuda do Kit de Escovagem que 
alguns alunos do Agrupamento irão receber este ano. 
 No final não faltou a canção bem animada do Kiko, com 
coreografia a preceito. 
 Na EBI de Ferreira de Aves, também as crianças do 
Jardim de Infância assistiram às aventuras do Dr. Dentolas, 
da Dr.ª Escovadela e dos seus preciosos ajudantes na luta 
contra os monstrinhos da placa bacteriana. O vídeo “O Dr. 
Dentolas e o Reino dos Dentes” encantou os mais pequenos, 
que de forma divertida aprenderam as boas regras sobre a 
higiene oral. 

No final, não faltou a canção "Acordar", do CD "E se a 
minha escova cantasse?", disponibilizado pelo projeto SOBE 
e "coreografada" pela professora bibliotecária. 

 

Um dos alunos do 3º ano foi “o Tomás” da história e esteve na “dentista” 
com a sua “mãe”, a Vanessa, da equipa da BE. As 2  salas do Jardim de Lamas em animada cantoria na Biblioteca!  

A LILI E A RIRI TROUXERAM “UMA MÃO-

CHEIA DE HISTÓRIAS” ÀS CRIANÇAS  

DO PRÉ-ESCOLAR    

 

     A Biblioteca Escolar promoveu, no passado dia 2 

de fevereiro, mais um encontro com autores. 

     Desta vez, as autoras Lúcia Morgado e Rita Almei-

da (LiLi e RiRi) vieram encontrar-se com as crianças 

do Pré-Escolar do Agrupamento a quem apresenta-

ram o livro "Uma Mão-cheia de Histórias", fazendo-as 

viajar pela magia da leitura, com adivinhas, canções e 

muita alegria! 

     A 1ª sessão aconteceu no Jardim de Sátão, devido 

ao mau tempo, enquanto a 2ª decorreu no cineteatro, 

o local inicialmente previsto.  

     Foram momentos encantadores e cheios de boa 

disposição, com as bonecas LiLi e RiRi a cativarem os 

mais pequeninos para as suas histórias, uma mão-

cheia delas com bonecas, bruxas, números e fadas à 

mistura. O Jardim de Lamas participou no concurso 

"Uma Mão-cheia de ideias", promovido pelas autoras, 

e elaborou um cartaz, que esteve exposto no Cinetea-

tro. 

     Muitos meninos receberam o autógrafo das auto-

ras nos seus livros e certamente irão guardar este dia 

na sua memória, com ternura e alegria. 

No Jardim de Sátão, com a Lili e a Riri. 

No Cineteatro, mais uma sessão animada e encantadora  
com Lúcia Morgado e Rita Almeida 

A HORA DO CONTO SAIU DA BIBLIOTECA COM 

“A FADA PALAVRINHA…” 

 

      Em janeiro, a Biblioteca retomou a Hora do Conto nas Escolas do 1º ciclo e 
Jardins de Infância. A história eleita foi  "A Fada Palavrinha e o Gigante das 
Bibliotecas" que encantou novos públicos com o encanto da poesia de Luísa 
Ducla Soares. 
     Desta vez, os fantoches viajaram até à EB1 de Casal de Cima, em Rio de 
Moinhos, onde se encontraram com os alunos desta escola e com os pequeni-
nos do Jardim da mesma localidade. Depois, foram até Abrunhosa e levaram a 
magia desta história aos meninos e meninas do Jardim e da EB1. 
    A Fada Palavrinha e o gigante da biblioteca a todos encantaram e cativaram 
para a leitura deste e de outros livros que têm viajado nas Maletas e Baús de 
livros. 
    Já agora, aproveitamos para dar os parabéns aos alunos destas duas esco-
las que têm estado a participar nos "Pontos da Leitura", realizando fichas de 

leitura sobre os livros que requisitam dos Baús. 

Depois do ”Teatro de Fantoches” na sala do Jardim de Abrunhosa, as crianças e os 

alunos recontam a história, a partir das ilustrações 

 

EB Ferreira Lapa 
 

2.º Ciclo  
A avozinha Gângster, de David Williams 
 

3.º Ciclo 
A Lua de Joana, de Maria Teresa Gonza-
lez 
 
EBI Ferreira de Aves 
 

1.º Ciclo 
Poemas da Mentira e da Verdade, de 
Luísa Ducla Soares 
 
2.º Ciclo 
A Viúva e o papagaio, de Virgínia Wolf 
 

3.º Ciclo 
O rapaz do pijama às riscas, de John 
Boyne 
 
EB1 Sátão 
 

Diário de um banana 4—Um dia de cão, 
de Jeff Kinney 
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 No dia 2 de fevereiro tivemos o privi-
légio de receber, na biblioteca da Escola 
Básica Ferreira Lapa, a escritora Concei-
ção Dinis Tomé, autora do livro O Caderno 
do avô Heinrich. Esta atividade, integrada 
no projeto Conhecer+ o holocausto, ler+ o 
holocausto, proporcionou aos alunos do 6º 
ano e alguns do 5º, o conhecimento das 
circunstâncias de criação deste livro, ouvin-
do da autora a história da sua conceção.  
 Alguns alunos do 6º A, preparados 
pela professora Celeste Sousa, dramatiza-
ram o capítulo inicial do livro, surpreenden-
do a todos com uma primorosa representa-
ção que tanto agradou à nossa convidada.  
Inspirado em parte em pessoas reais, em 

parte ficcionado, O Caderno do avô Hein-
rich oferece-nos a história de pessoas leais 
aos seus amigos, corajosas em momentos 
de perigo e donas de atitudes baseadas em 
valores humanos fundamentais, numa 
situação de extrema insegurança e violên-
cia (a perseguição e extermínio dos judeus 
pelo regime nazi). 
 Como referiu Conceição Tomé, há 
livros que deixam marca em quem os lê, 
que sensibilizam os seus leitores e os 
inspiram a efetuarem uma transformação 
pessoal, contribuindo assim para a sua 
formação enquanto seres humanos. A 
importância da leitura foi, naturalmente, 
uma das ideias fortes deste encontro. Na 

sua apresentação, a autora foi estabele-
cendo a relação entre a ação e as persona-
gens do livro com factos e pessoas da 
época, motivando os alunos a aprofunda-
rem, mais tarde, o conhecimento deste 
período da história da europa que ninguém 
gostaria de ver repetido. 
 No final, com a mesma simplicidade 
com que os alunos colocaram questões 
sobre o livro e a escritora enquanto pessoa 
e mãe, a nossa convidada respondeu a 
todos com um sorriso caloroso.  

 

A professora bibliotecária,  
Maria do Céu Cunha 

                     O Caderno  

     do avô Heinrich,  apresentado  

pela autora Conceição Dinis Tomé   

A poesia saiu  

à rua! 
 

Para comemorar o Dia Mundial da Poesia, 21 de março, a bibli-

oteca escolar levou a poesia ao espaço público. Alguns estabe-

lecimentos comerciais da Vila  foram ,literalmente, a montra de 

alguns poemas, não apenas de autores com nome feito, mas 

também de alunos do Agrupamento.   

Todo o tempo é de poesia. 
 

Desde a névoa da manhã 
à névoa do outro dia. 
 

Desde a quentura do ventre 
à frigidez da agonia. 
 

Todo o tempo é de poesia. 
 

Entre bombas que deflagram. 
Corolas que se desdobram. 
Corpos que em sangue soçobram. 
Vidas que a amar se consagram. 
 

Sob a cúpula sombria 
Das mãos que pedem vingança. 
Sob o arco da aliança 
da celeste alegoria. 
 

Todo o tempo é de poesia. 
 

Desde a arrumação do caos 
à confusão da harmonia. 
 

                       António Gedeão 

O meu Pai cuida de mim 
E eu gosto dele, porque sim! 
Gosto quando brinca comigo 
E avisa do perigo. 

 

Dá-me um beijo ao deitar  
E outro ao acordar, 
Prepara-me e leva-me à escola  
E ajuda-me com a sacola. 
 
Dizem que sou como ele, 
Até gosto de matemática. 
Faz bem contas de cabeça, 
Mas com a mãe é a gramática.    
 
Às vezes também bate o pé, 
Quando eu sou choné, 
Mas está lá, quando eu precisar, 
 O meu pai é espetacular! 
 

Mafalda Sousa de Frias, 3.A, EB1 Sátão 
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Como é bom ler 
 

Gosto tanto de ler 

Que me sinto viciada! 

Dá-me tanto prazer 

Uma banda desenhada! 

 

Ler é uma aventura 

Para pequenos e crescidos 

Por isso lemos com muita ternura 

Para os nossos pais queridos. 

 

Um livro é um amigo 

Que eu trato com carinho 

Trago sempre um comigo 

Guardado no meu bolsinho. 

 

Aventura, policial ou romance 

Muito podemos ler 

Numa biblioteca ao alcance 

De quem, assim, pretender. 

 

Os livros são como amigos 

Que devemos bem tratar 

Ficam sempre comigo 

Para um bom futuro alcançar. 

Mafalda Oliveira Duarte - 3ºB, 

EB 1 de Sátão 

Perdido no mundo 
 

Tirei uma pausa do mundo, 

Para ver se me conhecia. 

Qual não foi o meu espanto, ao andar, 

Já não era eu, já não me pertencia. 

 

As paredes que me cobriam, 

Já não eram mais de tijolo e cal. 

Já nada consistente, outra vida, 

A memória, saída, e um mundo irreal. 

 

Eram dias de solidão, 

E o barco que remava ao sul. 

Já nem o meu corpo era são, 

Já nem o mar que cobria era azul. 

 

Remava ao horizonte,  

Tentando descobrir o mundo outra vez. 

E com ele me encontrei várias vezes 

Mas já não era como Deus o fez. 

 

E cada vez que me perdia, 

Longe do mundo que ocupava 

Já não era eu, não me sentia, 

Já nem sabia para que remava. 

 

Tirei então uma pausa do mundo, 

Para ver se me conhecia. 

Não voltei porém a encontrá-lo, 

E ando assim, perdido, desde esse dia… 

 

Marco Monteiro Matos, 12º C 

Ler é um  prazer! 
 

Olho para a minha estante 

Tenho um livro novo para ler 

Deito-me no meu sofá 

Magia e emoção vou viver! 

 

Com ele vivo aventuras 

Mais concentrada vou ser 

O livro é tão meu amigo 

Ajuda-me a crescer. 

 

O caminho é todo meu 

Obstáculos? Nem pensar! 

Concentro-me em cada página 

E deixo-me voar, voar... 

 

O meu sonho não acaba aqui 

Há muitos mais pra encontrar 

O fascínio de ler continua 

A cada página que vou desfolhar 

 

Já estou tão envolvida 

As histórias não são todas iguais 

Avanço página a página 

Pois elas fascinam-me cada vez mais. 

 

Não, mãe, por favor, não me chames agora! 

Estou num mundo que é só meu 

Viajo com o amigo livro 

E o meu limite é o céu! 

 

Irina Mendes, 5º B, EBFL  

Vida 
 

“Vida”, é uma palavra 

Fácil de dizer 

O difícil disto tudo 

É sabê-la explicar 

 

O ser humano cresce 

Vive a vida 

Mas depois desaparece 

Desaparece no desconhecimento 

De quem não o conhece 

Mas permanece no pensamento 

De quem com ele vive momentos 

Aquele que nunca o esquece! 

 

Afinal, a vida é o quê? 

O significado é desconhecido 

(mas) Tem de se viver 

O que é para ser vivido 

E aproveitar… 

Pois nunca se sabe 

Quando é que ela vai acabar… 

 

Tiago Daniel Ferreira Lopes, 7ºD 

Os alunos de cada ciclo de ensino foram desafiados pela biblioteca escolar a comemorar o Dia Mundial da Poesia  com  um poema, uma iniciativa do 
Plano Nacional de Leitura (PNL) e da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB). Eis os quatro vencedores do nosso Agrupamento.  

Com este poema, a Irina 
conquistou o 2.º prémio, 
referente ao 2.º ciclo 
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Os escuteiros no Jardim de Infância de Pedrosas 

 

 O  chefe Toni e o pai Tó são escuteiros no Agrupamento de Escuteiros 971 e 
estiveram no jardim-de-infância à conversa com as crianças. 
 
 O chefe Toni contou-nos as coisas importantes dos escuteiros. O Baden-Powell foi o 
primeiro escuteiro. Era militar e teve a ideia de fazer os escuteiros. Nos escuteiros, primeiro são 
os lobitos e têm lenço amarelo, depois passam a exploradores e o lenço é verde-claro. Quando 
crescem mais, são pioneiros, de cor azul, depois são os caminheiros, de lenço vermelho e os adultos são 
chefes e têm um lenço verde-escuro. 
 Depois, o Tó vinha vestido de escuteiro e trazia a mochila e mostrou-nos o que tinha lá dentro. Para co-
mer, trazia uma panela, um copo, talheres pequenos e uma frigideira. Para dormir não há pijama, é um fato de 
treino, um colchonete, um saco-cama e uma almofada de encher. Para a higiene, trazia na mochila toa-
lhetes, papel higiénico, pasta dos dentes e escova, creme para os mosquitos (repelente), protetor solar 
e uma toalha pequena. 
 Tinha num bolso da mochila lanternas, mala de primeiros socorros, uma serrinha, uma 
coisa de fazer lume e uma navalha. E uma caneta e um livro para escrever o nome e telefone e 
os telefones de socorro da polícia, bombeiros e INEM. 
 Muito importante é o cantil e o chapéu, que vão fora da mochila. 
 O Tó montou a sua tenda com os pregos e tinha uma coisa para cobrir da chuva. Lá 
dentro, o Tó pôs o colchonete e a almofada e nós entramos lá dentro a fazer de conta que dormía-
mos. 
Foi giro! 
 Estamos felizes, porque no carnaval vamos disfarçados de campistas, mas não vamos acampar a sério. Só 
vamos acampar a sério no calor do verão (final do ano letivo), com os pais, a Margarida, a Mercês, a Luz e a Célia, no Senhor dos 
Caminhos. 

Se eu fosse… 
 

    Se eu fosse uma borboleta, seria toda cor-de-rosa, 

voaria livremente entre cascatas, florestas e matas e 

quando começasse a anoitecer, voaria para uma das 

árvores mais altas para assistir a um belo pôr-do-sol. 

    Quando a noite caísse e a Lua começasse a brilhar, 

assistiria a um concerto com as rãs a coxear e os grilos 

a tocar violino. Depois, aconchegava-me nas asas de 

um rouxinol e adormecia. 

    Assim, logo pela manhã, levantava voo, lavava-me 

nas gotas de orvalho e bebia um bom néctar para então 

viajar. 

    Iria até Paris, Egipto, ou Austrália - o que me apete-

cesse -, viajava infinitamente. 

    E, quando chegasse a casa, brincaria com as crian-

ças tristes e sozinhas, até as pôr bem risonhas. 

    À noite adormecia para um dia novo começar.  
 

Matilde Almeida, nº10, 6ºB 

 

 No dia 14 de fevereiro, as crianças dos 
jardins-de-infância de Avelal e de Mioma, 
participaram na atividade “Hour of Co-
de”   na   ICL@EduFor, em Mangualde. Es-
ta  atividade, que a Educadora Alexandra 
preparou para os meninos do pré-escolar, 
permitiu-lhes programar as diversas etapas 
de um jogo e contactar pela primeira 
vez  com o quadro interativo. Tiveram, ainda, 
oportunidade de observar um robot e de 
“deslizar” nas cadeiras. No final, todos se 
mostraram muito satisfeitos e com vontade 
de regressar em  breve.   

“Hour of Code” na Sala do Futuro com as crianças dos  

jardins-de-infância de Avelal e de Mioma 

Luís Farinha foi educador por uma manhã e deu 

uma aula diferente aos alunos do Jardim de 

Os alunos do Jardim de Infância de Rãs tiveram no dia 10 de março 
uma aula diferente, uma aula que teve como cenário um pinhal envol-
vente à escola. O objetivo foi o de dar a conhecer uma lenda, a lenda 
do Senhor dos Caminhos, contada pelo Luís Farinha, um cidadão e 
empresário com um estabelecimento comercial, Restaurante e Pizaria 
Floresta Doce, situado nas imediações do Jardim de Infância. 
 

Jornal digital Dão e Demo 
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 Saint Valentine’s Day – Dia dos afetos 
 

 No dia 14 de fevereiro o Cupido veio à escola com pro-

postas de partilha de manifestação de afetos. 

 No âmbito da disciplina de Inglês no 1º Ciclo, os alunos das 

escolas de Rãs, Abrunhosa e Casal de Cima, foram desafiados para   

 a   elaboração de um postal alusivo ao “Saint Valentine’s 

 Day”, ao qual aderiram entusiasticamente. 

  O resultado foram os belos postais que se  

  podem ver na imagem, não faltou empenho  

   nem criatividade! 

 

    Grupo de inglês do 1.º Ciclo 

 
 
O Dia de S. Valentim ainda estava em comemoração e a Biblioteca Escolar dinami-

zou mais uma Hora do Conto, com uma bela história de Amor, desta vez escrita por João Ri-

cardo, o ator que em 2013 se aventurou na criação de uma ternurenta história para miúdos e graú-

dos.  

Com as belíssimas ilustrações de Ana Sofia Gonçalves, os alunos do 1ºA, B e C (EB1 de Sátão) e o 1º, 2º e 3º F (EBI 

de Ferreira de Aves) conheceram a paixão de um caracol por uma girafa, que por ser tão alta sofria de solidão e não sabia o 

que era namorar. 

“Queres namorar comigo?" é o título desta obra que encantou todos os que a ouviram. No final, os alunos fizeram a sua 

ilustração individual da história, mas também ajudaram a pintar um painel que estava incompleto e foi sendo enriquecido 

Alunos do 1º ano da EB1 de Sátão  pintaram e colaram desenhos no Painel 
sobre o livro  "Queres namorar comigo?" 

A construção do painel na EBI (Lamas) e… o produto final! 
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No âmbito da campanha Maratona das Cartas 2016, desenvolvida pelos 

alunos e professores que integram o Clube Europeu/Erasmus+ do Agru-

pamento de Escolas de Sátão, foram recolhidas 2083 assinaturas nas 

escolas do Agrupamento, distribuídas da seguinte forma: 

604 assinaturas 500  assinaturas 476 assinaturas 503 assinaturas 

A campanha mereceu a atenção de toda a comunidade escolar. Houve pessoas que divulgaram a 
iniciativa através das redes sociais. Muitos optaram pela assinatura on-line. 
A iniciativa já deu frutos: Chelsea Manning, um dos casos da Maratona de 2014, será libertada em 
maio de 2017!  

Bem haja! 
O Clube Europeu/Erasmus+ 

Encontros com a Leitura 

 No âmbito do Plano Estratégico de Promoção 
do Sucesso Escolar e na qualidade de coordenador 
da Medida 5 - Inclusão Cultural e Cidadania, o pro-
fessor Carlos Paixão incluiu nas atividades a desen-
volver a rubrica “Encontros com a Leitura”. Esses 
encontros têm-se concretizado no contacto direto 
com os idosos do Centro de Dia da Casa do Povo 
de Sátão. 
 Na última sessão, procedeu-se à leitura e de-
bate de um excerto do conto: “Em Casa de Ferreiro”, 
da obra “Santos da Porta”. 
 Depois, a conversa centrou-se nas festas das 
redondezas e nas suas vivências em ocasiões festi-
vas. Ouviu-se e falou-se, partilhou-se cultura e hou-
ve, como sempre, lugar para a novidade, por mais 
idade que tenhamos. Aprendem-se novos vocábu-
los, novas preces, novos provérbios. Fica um, apro-
priado para a época, que, talvez, também não co-
nheçam: “Pelo São Brás, bois para a frente e porcos 
para trás”. 

Carlos Paixão 
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EXPOSIÇÃO de MINIATURAS 

 

No dia 7 de fevereiro, às 18 horas, procedeu-se à inaugura-

ção da Exposição de Miniaturas de Meios de Transporte, com a presença 

de mais de uma centena de pessoas, que encheram a Casa da Cultura 

de Sátão.  

Usaram da palavra, a senhora vereadora da cultura, em repre-

sentação do senhor presidente da câmara, a senhora diretora do Agrupa-

mento de Escolas de Sátão, Carlos Paixão, coordenador da Medida 5-

Inclusão Cultural e Cidadania, e os colecionadores, Jorge Amaral, José 

Carlos Rocha e António Costa. O momento musical esteve a cargo de 

três alunos do agrupamento, Pedro Escaleira, 12º ano, ao piano, e Mada-

lena Santos e Joana Pinto, 9º ano, violas e voz. Os jograis: “Versos em 

miniatura” foram apresentados pelos alunos do 4º C, da Escola Básica 

nº1 de Sátão. 

 Seguiu-se a abertura da exposição e a visita e admiração das mui-

tas centenas de modelos de automóveis, motos e bicicletas. Os mais 

pequenos aproveitaram para “brincar aos carrinhos”, sentar-se pela pri-

meira vez num Kart, ou subir ao pódio e erguer a taça. 

 O evento, organizado em parceria pelo Agrupamento de Escolas de 

Sátão e pela Câmara Municipal, está patente ao público até 14 de março. 

 

         Carlos Paixão  

Versos em miniatura 
 

Para isto começar, 

É melhor dar ao pedal,  

Erguer as mãos e rezar 

Para não acabar mal. 

Está mais que pronta a bagagem, 

Avance então a viagem! 

 

Monto na bicicleta, 

Roda pedaleira a girar, 

Olhem para o atleta, 

Cabelos a esvoaçar. 

 As mãos no guiador, 

Nisto pareço um senhor! 

 

Para onde vais com tanta pressa? 

 Achas que vais cortar a meta? 

Eu cá vou de mobileta, 

E eu de motorizada, 

Dois é carga completa, 

Isto não leva mais nada. 

Não quero saber de treta, 

Eu vou mas é na lambreta. 

 

Esta vida é uma roleta… 

E eu abano o capacete, 

Ao ver o desfile a passar, 

Mesmo que faça um frete, 

Quem é que me vai ganhar? 

Não estás bom dos carretos, 

Vê se te metes em apertos! 

 

Cala mas é a buzina, 

Se não vais para a oficina! 

Para mim vens de carrinho, 

Com quatro rodas no chão, 

Olha, não fiques quietinho, 

Pois já alça a perna o cão. 

Vou já meter a primeira, 

Que isto não é brincadeira! 
 

 

 

 

Fala mais alto por favor! 

Faz muito barulho o motor! 

Já viste bem este pneu? 

Dá para inverno e para verão, 

É mais largo do que o teu, 

Fica bem no camião. 

Esquece, não sejas pateta. 

É areia de mais para a tua camioneta. 

 

Temos de estar sempre alerta, 

Já não dizes coisa certa! 

Na grande com os pés de fora, 

Na semana dos nove dias, 

É que tu te vais embora, 

Até o destino desafias. 

Quando te metes em andanças, 

Procuras e sempre alcanças! 

 

O pé pesado não mente, 

Leva já tudo na frente! 

Lá vai ele, mala aviada, 

Sempre de prego a fundo, 

Não olha qual é a estrada, 

Só quer dar a volta ao mundo. 

Toma tento, juizinho, 

Não te percas no caminho! 

 

É isso mesmo que quero, 

Ir já de rota batida, 

Conta-quilómetros a zero, 

Está na hora da partida! 

E quanto mais depressa for, 

Mais cedo vejo o meu amor! 

 

Mais cedo vejo o meu amor!    

 

Carlos Paixão  



 

                                                                                                                                                                                                                      

Março 2017 

Página 26 

Mais um livro para sentir o Holocausto 

---------------------------------------------------------------------------------------------- Por Débora Almeida, 12.º D 

 

 A propósito do “Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto”, dia 27 de janeiro, vem a propósito a leitura do livro «Sem 

Destino», de Imre Kertész .  

 O Holocausto consistiu num extermínio de milhões e milhões de judeus - algumas estimativas apontam para 6 milhões - nos campos 

de concentração, em todas as regiões da Europa, dominadas por alemães, levado a cabo pelo regime nazista de Hitler, durante a 2º Guerra 

Mundial. 

 O livro conta-nos a história de um rapaz judeu de 15 anos que relembra as suas vivências durante este período histórico. O que mais 

me atraiu foi o facto de o livro apresentar uma escrita “leve”, “suave”, “simples”, mas rica em sensações, narrando acontecimentos extrema-

mente perturbantes e inacreditáveis, que chocam e causam um forte sentimento de repúdio ao leitor.  

 Esta riqueza de sensações por parte da escrita transmite-nos a dureza dos trabalhos forçados, do extermínio em câmaras de gás, a 

escassez e degradação dos alimentos, os maus-tratos, a tortura psicológica. 

 Por estas razões, creio que o livro é altamente recomendado para todos os amantes de história, que se interessam por assuntos que 
deixaram uma marca profunda na humanidade. A mensagem do livro  passa por manter bem vivos na memória os acontecimentos, alta-
mente degradantes e depreciativos da condição humana, por que passou o jovem protagonista desta história,  na expectativa de que nunca 
mais venham a repetir-se. 

Corta-Mato Escolar, 

fase CLDE - Viseu 

Realizou-se no dia 30 de Janeiro o corta-mato escolar, fase CLDE, no 

parque do Fontelo, em Viseu. O Agrupamento de Escolas de Sátão 

participou com uma seleção de alunos oriundos da Escola Básica Fer-

reira Lapa, Escola Básica de Ferreira de Aves e Escola Secundária 

Frei Rosa Viterbo. Esta é uma das atividades mais significativas e mas-

sivas, no que diz respeito ao número de participantes no panorama 

educativo português, contando com a presença de, aproximadamente, 

um milhar de participantes. Os discentes que representaram o nosso 

Agrupamento tiveram a oportunidade de competir com os melhores 

alunos da zona escolar de Viseu e perceberam o grau de dificuldades 

que o evento apresenta. Todos entraram empenhados e concentrados 

para as suas provas, comportando-se com elevação e representando 

dignamente o Agrupamento de Escolas de Sátão.  

Grupo de Educação Física 

 
Classificações 

Infantil A masculino 
 

34º - Simão Cardoso 
44º - Marcelo Almeida 
63º - Tomé Almeida 
73º - Rui Santos 
76º -Flávio Gomes 
 

11º lugar por equipas 

Infantil A feminino 
 

32º - Madalena Carvalho 
42º - Bárbara Lopes 
59º – Ana Correia 
64º - Mariana Costa 
126 º Mariana Pimentel 
 

10º lugar por equipas 

Infantil B masculino 
 

22º - Hugo Seromenho 
24º - Ivan Magalhães 
36º - Marco Sousa 
54º - Guilherme Martins 
85º - Francisco Rodrigues 
 

5º lugar por equipas 

Infantil B feminino 
 

13º - Inês Gomes 
22º - Carlota Oliveira 
62º - Maria Ramos 
74º - Tatiana Ferreira 
94º - Ana Ramos 
100º - Daniela Martins 
 

3º lugar por equipas 

Iniciado masculino 
 

27º - Francisco Silva 
29º - Renato Aguiar 
31º - Hugo Santos 
50º - André Carvalho 
64º - Tiago Figueiredo 
108º - João Gomes 
 

6º lugar por equipas 

Iniciado feminino 
 

11º - Beatriz Batista 
15º - Ana Ferreira 
34º - Juliana Gomes 
92º - Bárbara Malta 
 
6º lugar por equipas 

Juvenil masculino 
 

7º - Edgar Almeida 
11º - David Almeida 
112º - Ivan Coelho 

Júnior masculino 
 

2º - Ângelo Gomes 
12º - Rafael Costa 

1.º Escalão (10-14 anos) 

1.º Prémio  
Marta Almeida Nunes 
 
2.º Prémio  
Francisca de almeida Ferreira 
 
4.º Prémio  

 Lara Pereira de Sousa 
 

5.º Prémio  
 Ana Beatriz Tomás Carvalho 
 
8.º Prémio  
Matilde Nogueira de Almeida. 
 
9.º Prémio  
Emília Aguiar Giroto 

Prémio especial para o 
melhor trabalho redigido 
em língua francesa 

1.º Prémio 
 Rodrigo Lameirinha Frias 

Concurso escolar 

 

Os portugueses pelo 
mundo fora: descobri-
mentos-colonização/

Emigração-
Mundialização... 

Lista de premiados 

do Agrupamento de 

Escolas de Sátão 
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  “Materialidade e Metamorfose" é 
o nome da exposição bastante eclética 
que cobre muitos períodos diferentes 
do trabalho do artista, parte das 81 das 
85 obras do pintor catalão, pertencente 
ao Estado português, que foi inaugura-
da a 30 de setembro, no Museu de 
Serralves, onde estará patente ao pú-
blico até 4 de junho de 2017, tendo 
como curador o historiador Robert 
Lubar Messeri, que é "um destacado 
especialista mundial" na obra do pintor 
catalão, de acordo com a informação 
publicada pela Fundação de Serralves, 
na sua página da internet.  
 Este projeto expositivo está pa-
tente na Casa de Serralves, um edifício 
que nos remete para a arte déco, data-
do dos anos 30. Os quadros foram 
colocados numa disposição que tem 
que ver com a própria sequência da 
exposição, não cortando assim a leitura 
do que é a casa e a sua arquitetura 
interior, nomeadamente do seu espaço 
central - uma das preocupações do 
arquiteto Siza Vieira -, mantendo assim 
a atmosfera da casa e a disposição da 
coleção sem a prejudicar. Miró e Picas-
so gostavam do contraste entre a mo-
dernidade da obra e da atmosfera onde 
ela era colocada.  
 A ideia que se tem de uma expo-
sição é que tem que ser neutra, com o 
ressentimento que a atmosfera do 
espaço prejudique ou interfira com as 
pinturas que se encontram em exposi-
ção. Mas não, ambos os pintores têm 
esta particularidade, pode-se dizer que 
têm uma autonomia em qualquer sítio 
onde sejam expostos.                       
 Nada disto “teria sido possível 
sem a graça, a inteligência e a geniali-
dade do arquiteto Siza”, frisou Suzanne 
Cotter, aquando da apresentação da 
exposição.  
 "Materialidade e Metamorfose" 
compreende um período de seis déca-
das da carreira do artista, de 1924 a 
1981, "debruçando-se, de forma parti-
cular, sobre a transformação das lin-
guagens pictóricas", "as metamorfoses 
artísticas", que Miró começou a desen-
volver em meados dos anos 1920. "O 

pensamento visual" do artista e o modo 
como trabalha sensações, "que variam 
entre o tátil e o ótico, são examinados 
em pormenor", é o que garante a fun-
dação a quem visita a exposição. 
 Voltando à coleção, é classifica-
da por ter trabalhos de altíssima quali-
dade e são considerados muito impor-
tantes. Não se pode comparar com a 
Fundação Miró, em Barcelona, ou com 
as coleções do MoMa, em Nova Iorque, 
ou com o Centro Pompidou, em Paris, 
uma vez que são bastante distintas e 
diversas. Esta exposição pode consti-
tuir uma oportunidade excecional para 
estudar Miró, pois há peças de todos 
os períodos, muitas delas ainda pouco 
conhecidas. 
 Vamos então a um trajeto rápido, 
que espero que sirva de orientação. 
Comecemos pela galeria 1, dirigindo-
me até à galeria 2. Neste espaço largo 
estão presentes peças que remontam a 
1924 que é o ano chave, aquele ano 
onde o seu trabalho se desenvolve 
verdadeiramente em algo novo no que 
diz respeito ao estilo propriamente dito. 
Trata-se de uma Época em que Miró 
iniciou o desenvolvimento e evolução 
da linguagem de signos que modificou 
a sua arte. Mais tarde, entre as déca-
das de 50 e 60, Miró origina cada vez 
mais obras com uma linguagem primiti-
va que se encontram patentes neste 
espaço. 
 Na galeria 3 encontrámos ex-
pressões do artista relacionadas com a 
problemática da guerra civil, indireta-
mente associada à fisionomia do corpo 
humano. Este, espelho da alma do 
próprio artista, reflete os medos e rai-
vas que o conduzem a gerar uma me-
tamorfose. 
 Alguns passos à frente, as ex-
pressões de raiva e revolta perpetuam-
se na galeria 4. Utilizando materiais 
industriais, Miró trabalhou sobre o lado 
texturado de placas de masonite 
(contraplacado). Uma espécie de poe-
sia figurada. “Ele não é apenas um 
artista que quer que olhem para o seu 
trabalho, ele é um artista que parece 
que nos incentiva a tocar”. Vontade não 

falta em tocar, mas é claro que é total-
mente interdito nesta ou em qualquer 
exposição. 
 Ascendendo ao primeiro andar, 
somos revigorados pela tapeçaria, 
exposta na quinta galeria. Colocando 
em campo a colagem artística, neste 
espaço estão presentes as práticas de 
escultura do artista. “Num ato de des-
truição que era também um ato de 
criação e transformação” e não de 
vandalismo, como pode parecer ao 
visitante, Miró cortou e incendiou cinco 
telas, das quais uma se encontra sus-
pensa e não passa despercebida ao 
olhar mais atento. 
 Na galeria 6 encontrámos estu-
dos com tinta-da-china sobre papel e 
tinta-da-china e aguarela sobre tela. Os 
trabalhos datam das décadas de 40 e 
50 e tornaram Miró cada vez mais reco-
nhecido em Paris e nos Estados Uni-
dos. 
 A última galeria leva ao culminar 
de toda a metamorfose de Miró, desco-
brindo-se vários trabalhos em diversos 
suportes e, mais uma vez, de diferen-
tes épocas. 
 Na Casa de Serralves, todo o 
destaque vai para as técnicas de traba-
lho de Miró. Uma materialidade que se 
direciona numa apreensão que se 
imortaliza em diversos suportes por si 
utilizados, compreender como é que a 
tapeçaria se consegue relacionar com 
o seu trabalho, desenvolvido ao nível 
da escultura ou da pintura.  
 No términus da visita, e já à saí-
da, o tema de conversa foi o montante 
dos quadros, ao que  consta avaliado 
em 35 milhões (valor base de avaliação 
da coleção). Confesso que me sinto 
orgulhoso que todo este acervo tenha 
ficado no meu país e não tenha ido 
parar a uma coleção particular, ficando 
assim acessível a todos; a cultura me-
rece, os cidadãos merecem e, no fun-
do, ficamos todos um bocado mais 
ricos culturalmente, pois é um investi-
mento que será rentabilizado nas gera-
ções vindouras. 

 
VIVA A ARTE! 

Uma visita à exposição “Materialidade e Metamorfose”, em Serralves 

Por Joaquim Costa 

 

Joan Miró foi um importante escultor e pintor espanhol. Nasceu 

na cidade de Barcelona (Espanha),  em 20 de abril de 1893 e faleceu 

em Palma de Maiorca (Espanha), em 25 de dezembro de 1983. É 

considerado um dos maiores representantes do surrealismo. Estudou 

na Escola de Belas Artes de Barcelona e na Academia de Gali. Em 16 

de fevereiro de 1918 realiza a sua primeira exposição individual nas 

Galerias Dalmau de Barcelona e, no ano seguinte, viaja para Paris, 

época em que teve contacto com obras do dadaísmo e fauvismo 

(movimentos artísticos modernistas) e surrealistas como André Bre-

ton, em 1920. Em 1924, fez duas das suas obras iniciais mais impor-

tantes, as pinturas O carnaval de Arlequim e Maternidade. Em 1925, 

participa na primeira exposição de arte surrealista. Em 12 de outubro 

de 1929, casa-se com Pilar Juncosa, indo morar para Paris. A sua 

obra é vasta pois abarca a pintura, a escultura e a cerâmica (mural 

cerâmico). Não vou citar qualquer obra do artista, em particular, o que 

pretendo é que cada um descubra a sua obra que está imortalizada 

em vários suportes espalhados pelas diversas partes do mundo. 
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