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Caros membros da comunidade escolar, 
É com alegria que vem a lume mais um número do 
Jornal A Sacola, onde é possível partilhar com toda a 
comunidade as atividades que marcaram a vida das 
escolas do agrupamento neste segundo período do 
ano letivo 2017/2018. 
A participação e o envolvimento de toda a 
comunidade escolar na elaboração das notícias e na 
recolha e seleção de imagens e de informação 
evidenciam o interesse de todos nesta troca de 
vivências que enriquece também a todos. 
Parabéns aos intervenientes diretos, um obrigado 
especial aos que colaboram connosco para a 
elaboração, impressão e divulgação do 
Jornal. A todos a minha cordial saudação, 
desejando que tenham aqui uma 
oportunidade de excelentes leituras.  
 

Helena Castro 

Estratégia nacional de educação para a cidadania 
 

A conferência de abertura esteve a cargo do Doutor Hélder 
Pais, Diretor dos Serviços de Desenvolvimento Curricular, 
que apresentou as principais diretrizes que vão nortear a 
implementação da Educação para a Cidadania em todos os 
ciclos de ensino.  
Constituindo-se como um imperativo, a Educação para a 
Cidadania integra-se numa política educativa macro que, 
interpretando os sinais dos tempos — mudança vertiginosa, 
incerteza, integração de saberes, etc.—, procura dotar os 
aprendentes com as ferramentas que lhes permitirão ser 
bem sucedidos na construção dos  seus projetos de vida. Os 
valores da cidadania, porque é fundamentalmente da assun-
ção e vivência de valores que se trata, inscrevem-se num 
movimento reformador mais vasto, plasmado, desde logo, no 
novo Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória, que 
se espera traga implicações no modo como se aborda o 
saber, menos fragmentário e mais integrativo e globalizante, 
nas práticas, menos isolacionistas e mais colaborativas, na 
própria organização dos espaços físicos, etc. 
 
Espaços inovadores de aprendizagem: mudar a arquite-
tura da sala de aula 
 

Fernando Franco, membro da Equipa de Recursos e Tecno-
logias Educativas (ERTE) da Direção Geral da Educação, 
centrou a sua comunicação na necessidade de transformar a 
sala de aula em espaço inovador de aprendizagem, que 
definiu como um ambiente físico ou digital, que pode ser 
palco de aplicação de metodologias de educação e formação 
inovadoras (suportada por tecnologias). Nestes ambientes 
estimula-se a aprendizagem ativa, colaborativa, centrada no 
aluno, em que o professor deixa a sua cátedra para ser um 
facilitador. As salas transformam-se em laboratórios de 
aprendizagem, em que são fomentados o espírito investigati-
vo, crítico, de descoberta, suscetível de um maior envolvi-
mento dos alunos  na sua própria aprendizagem, feita ao seu 
ritmo, tanto mais significativa quanto procura estabelecer 
uma ligação efetiva com o mundo real. 
 
Integrar as tecnologias emergentes nos espaços de aula 
 

Carlos Rodrigues e Jaime Fernandes, professores do Agru-
pamento de Escolas de Penalva do Castelo,  apostaram na 
divulgação de um conjunto diversificado de ferramentas 
digitais que os professores têm ao seu dispor na transforma-
ção das suas práticas segundo algumas tendências emer-
gentes no ensino e na aprendizagem. As ferramentas exem-
plificadas, na sua maioria aplicações com potencial de utiliza-
ção em sala de aula, têm a grande vantagem, se utilizadas 
como meios e não como fins, de abrir caminhos para novos 
procedimentos, para novas formas de construção do conhe-
cimento, afinal uma exigência das sociedades cada vez mais 
modeladas pela ideologia da tecnologia. 
 
Educar para a convivência 
 

Helena Castro, Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Sátão, começou a sua intervenção por lembrar que a educa-
ção se funda em princípios éticos. Um desses princípios 
basilares é a responsabilidade, a minha implicação naquilo 
que faço, o cuidado de mim e do outro, secundarizada pelo 
individualismo e pela consequente desafetação do outro, 
muitas vezes encarado como não humano ou como rival que 
urge eliminar.  
Os vários comportamentos disruptivos que se vão manifes-
tando no espaço escolar — indisciplina, transgressão da 
norma, desrespeito, etc. — só podem ser combatidos se o 
processo educativo fomentar as experiências  positivas, se a 
serenidade marcar a convivência na sala de aula, se apostar-

mos no diálogo que reconheça no outro, nas palavras de 
Martin Buber, um outro eu, produto da sua circunstância, se 
o outro for reconhecido como condição da minha própria 
existência; mais: como oportunidade de desenvolvimento 
pessoal. Urge portanto uma ética do cuidado, que me torne 
responsável por mim e pelos outros, os atuais e os que hão 
de vir.  
 
O que fazer com quem não quer aprender 
 

O professor Aníbal Sousa, entre muitas ideias, partilhou 

valiosas experiências pessoais de práticas que têm dado 

bons resultados pedagógicos. Suportou-as em estudos empí-

ricos, segundo os quais é muito importante conhecer os 

fatores que mais influenciam a educação e trabalhar particu-

larmente os que dependem do professor: credibilidade do 

professor; avaliação formativa; debate na sala de aula; inter-

venção sistemática perante alunos com dificuldades; clareza; 

feedback; relação interpessoal. Citou outros estudos que 

enfatizam a importância dos processos emocionais e de 

como eles são indissociáveis dos processos cognitivos, co-

mo a atenção, a memória, a curiosidade, o significado … e 

como o conhecimento atualizado do professor sobre o funci-

onamento destes processos poderá permitir uma boa adap-

tação a turmas com caraterísticas diversas. 

Traçou, ainda, alguns vetores de acordo com os quais se 

devem pensar as aulas: o domínio da liderança pessoal, que 

envolve, sobretudo, a inteligência emocional do professor 

para estabelecer empatia e interagir; a auto motivação e o 

controlo emocional perante a turma. O ambiente da aula, que 

deve ser pautado pelo respeito mútuo, pela escuta ativa, pelo 

dinamismo para ser ativo e estimulante. Ao planear as aulas, 

o professor deve pensar se as atividades são suficientes 

para a aula, se as estratégias são diversificadas, se os mate-

riais são adequados aos alunos, se o tempo atribuído às 

tarefas é ajustado. Referiu um terceiro vetor ligado à didática 

específica, salientando que a aula deve ser intencional, coe-

rente, dinâmica, desafiante e flexível, mas focar o aluno 

naquilo que é estruturante da aula. 

 

Património cultural/local 
 

Após uma introdução, onde se analisou a ligação do Perfil do 
Aluno com os temas relativos ao Património Cultural, fez-se 
uma abordagem aos “diferentes patrimónios”, à sua história, 
preservação, divulgação e ao contributo que o património 
pode ter no desenvolvimento das regiões. 
Foi através de uma “visita virtual” que se constataram alguns 
bons e maus exemplos de conservação do património local. 
Depois da abordagem teórica, seguiu-se a visita a alguns 
dos lugares mais emblemáticos do património cultural do 
concelho de Sátão. 
 
António Jorge Figueiredo/Maria do Céu Cunha/Carlos Paixão 

A 3 e 17 de março, o Agrupamento de 

Escolas de Sátão, em parceria com o 

centro de formação EDUFOR, organi-

zou as suas Jornadas  Pedagógicas, 

subordinadas ao tema «Educação e 

Cidadania Global». O evento consti-

tuiu um momento de reflexão conjun-

to sobre o contexto atual da educa-

ção, sendo que as diversas interven-

ções foram ao encontro de algumas 

das preocupações e necessidades  

sentidas pelos docentes, ao confron-

tarem-se com a emergência — e ur-

gência — de um novo paradigma edu-

cativo. 

Jornadas EDUCAÇÃO E CIDADANIA GLOBAL 
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Q 
uando pensámos em organizar umas 
Jornadas de Formação de Professo-
res com este tema percebe-se de 
imediato a vastidão do mesmo e 

como, em dois dias, tanto ficará por dizer e por 
refletir. Por isso, o nosso objetivo cingiu-se a 
tentar abrir alguns horizontes de pensamento e 
debate e penso que conseguimos. 
A Cidadania Global é um enorme desafio para 
todos os educadores, seja eles professores ou 
não. Tendo nós a consciência de que todos 
somos educadores, cabe a cada pessoa um 
conjunto de papéis que, no seu todo, formam o 
conteúdo ou a substância do sentido de 
“cidadania” para as pessoas, consideradas 
individualmente, e para a comunidade humana 
em que nos encontramos inseridos. Isto é, o 
modo como vivemos exprime o modo como 
pensamos, evidenciando o nível de cidadania 
que cada um de nós tem em si. 
Quase em jeito de desabafo tenho a obrigação 
moral de partilhar aqui uma preocupação mi-
nha: fala-se muito de cidadania talvez porque 
nunca tivemos tão pouca. Somos obrigados a 
refletir sobre a cidadania exatamente porque 
um elevado número de situações ocorrem a 
nível local, regional e internacional, mostrando-
nos que existem muitas pessoas que não sa-
bem o que é ser cidadão. Aqui reside uma das 
grandes dificuldades de se educar, hoje, para a 
cidadania.  
A primeira e fulcral dificuldade tem a sua raiz na 
perda do sentido ético da vida, que se alastra a 
gerações e multidões de homens e mulheres 
que vagueiam pelo mundo sem nada nem nin-
guém para amar. Entristece-me pensar que 
tantas pessoas podem viver assim. Mas é por-
que somos incapazes de amar a nós próprios, 

os outros, o mundo e a vida que fazemos tantas 
barbaridades: guerras, homicídios, violências 
várias, destruição de relações, de ambientes e 
de ecossistemas.  
Um grande pensador francês do Século XVII, 
Blaise Pascal, dizia que o ser humano pode ser 
um anjo ou uma besta. Todos os dias chegam 
até nós muitas notícias da bestialidade humana, 
da brutalidade com que os seres humanos se 
tratam entre si e tratam a natureza. As novas 
gerações, que nem sempre têm uma personali-
dade bem construída, tendem a absorver de 
forma acrítica estes exemplos trágicos, dando 
continuidade no tempo a esta propensão para a 
bestialidade que pode existir em cada um de 
nós.  
Obviamente que esta situação que nos angustia 
tem também de nos mobilizar, pois como dizia 
Einstein, se o mundo for destruído será mais 
pela cobardia dos bons do que pela maldade 
dos maus. A indiferença é, por isso, a pior das 
bestialidades. O fazermos de conta que o mal 
ao nosso lado não nos diz respeito é o primeiro 
e mais grave modo de fazer mal, pois mostramo
-nos insensíveis ao sofrimento alheio, colabo-
rando eficazmente para que o mal produza os 

seus frutos e se alastre.  
Educar para a cidadania num mundo globaliza-
do como é o nosso traduz-se num desafio diário 
de pequenas coisas que têm de ser feitas e que 
têm de ser ditas, pensadas, refletidas continua-
mente até que toquem as pessoas e entrem na 
consciência e na memória daqueles que à nos-
sa volta vivem. O primeiro desafio da sustenta-
bilidade é “pensar globalmente e agir localmen-
te”. Por isso insisto no papel das pequenas 
coisas. Podemos melhorar o dia de alguém 
apenas com um sorriso. Podemos construir a 
paz quando nos recusamos a fazer comentários 
pejorativos acerca de alguém. Podemos facilitar 
a vida de muitas pessoas quando colocamos o 
lixo nos sítios apropriados. Podemos poupar 
muita água se, quando tomamos banho, fechar-
mos o duche enquanto nos ensaboamos. Pode-
mos embelezar os espaços onde vivemos se 
deitarmos papéis para o caixote do lixo, em vez 
de os deitar para o chão. Seremos muito mais 
felizes quando cumprimos o nosso dever de 
estudar…Enfim, são as pequenas coisas do dia
-a-dia que comprometem decisivamente a nos-
sa cidadania.  
A escola e a família têm, neste campo, muito a 

fazer em conjunto. A colaboração entre a escola 
e a família permitem dar às novas gerações 
uma perceção consistente da importância de 
uma conduta ética marcada pelo respeito e pela 
responsabilidade perante o outro e perante a 
comunidade de vida. Sem essa colaboração, as 
comunidades humanas não têm futuro porque 
deixam entregues a uma deriva sem valores 
jovens sociopatas que tinham o direito à forma-
ção de um carácter sadio. Tal foi-lhes negado 
por omissão ou incompetência de adultos des-
preocupados, que acharam que era tudo 
“normal”. O melhor que podemos dar aos mais 
novos é a firmeza de caráter, a autodisciplina 
para recusar o que não presta e para fazer o 
que se deve, é a esperança de que é possível 
construir todos os dias um mundo melhor para 
todos e que somos todos responsáveis por essa 
construção com as nossas atitudes quotidianas. 
Às vezes, precisamos de um certo distancia-
mento da nossa vida quotidiana para dar valor 
às pequenas coisas. Às vezes, precisamos de 
fazer como os grandes pensadores faziam: 
subir a uma montanha e ficar ali, algum tempo a 
observar o decorrer da vida à nossa volta, sim-
plesmente a escutar e a respirar. Esta é uma 
experiência que nos recentra na posição interior 
de “pequenos nadas”, isto é, seres que, na sua 
pequenez, perduram vivos por um curto período 
de tempo e que, rapidamente, irão desaparecer, 
deixando para trás o seu rasto de passagem 
pelo mundo. Qual é o rasto que queremos dei-
xar? 
A autêntica cidadania começa com o nosso 
desejo e o nosso esforço quotidiano por fazer o 
bem a todos e em todas as circunstâncias.  
Este é o desafio que me lanço a mim todos os 
dias e que deixo como partilha para vós. 

Educação e Cidadania Global 
Helena Castro 

Sabia que... 
existem 274 milhões de francófonos no mundo? 
é a 5ª língua mais falada do mundo? 
é falada nos 5 continentes ? 
é a 2ª língua de negócios no espaço europeu e a 3ª no mundo? 
é a 4ª língua na Internet? 
60% dos francófonos têm menos de 30 anos? 
é o continente africano que regista o maior número de francófonos? 
existe uma organização internacional que defende a língua francesa e os valores inerentes à cultura 
francesa, a O.I.F.? 
o objetivo da Organização Internacional da Francofonia é construir um espaço de solidariedade tendo por 
alicerces os princípios de humanismo, de democracia e de respeito pela diversidade das culturas e 
das línguas? 
a O.I.F. nasceu no Níger, em março de 1979, e junta 77 estados e governos (57 membros e 20 
observadores)? 
a O.I.F. implementa programas de apoio aos escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos, inventores 
de arte digital que permitem uma melhor divulgação das suas obras no mundo e um acesso aos públicos e 
mercados internacionais? 
a Educação para todos, um dos principais Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, é um 
compromisso internacional assumido também pela Francofonia? 
existem 900 000 professores de francês no mundo? 
TV5 Monde é a primeira rede mundial de televisão em francês, uma janela aberta para o mundo, cujo 
objetivo primordial é divulgar e compartilhar a diversidade de culturas e de pontos de vista? 
TV5 Monde é uma das três maiores redes do mundo, juntamente com a MTV e a CNN? 
O número 5 no nome do canal é a contagem das redes que fundaram o canal, em janeiro de  1984: TF1, 
Antenne 2, FR3, RTBF e TSR? 
O seu slogan é Un Monde, Des Mondes? 

 

"A Francofonia é uma das grandes áreas 
linguísticas mundiais. Não se limita a um idioma em 
comum, dado que é também fundamentada no 
compartilhamento dos valores humanistas que 
foram veiculados pela língua francesa. São os dois 
pilares sobre os quais está alicerçada a 
Organização Internacional da Francofonia. 

         A OIF implementa acções políticas e de cooperação multilateral em proveito de 
populações francófones. A sua actuação está submetida ao respeito pela diversidade 
cultural e linguística e ao serviço da promoção da língua francesa, da paz e do 
desenvolvimento durável. 
       A OIF, cuja sede está situada em Paris, dispõe de quatro representações 
permanentes : em Addis Abeba (junto da União Africana e da Comissão Económica da 
África da ONU), em Bruxelas (junto da União Europeia), bem como em Nova Iorque e em 
Genebra (junto das Nações Unidas). Três escritórios regionais (África Ocidental, África 
Central e Oceano Índico, bem como Ásia e Pacífico) situados respectivamente em Lomé 
(Togo), Libreville (Gabão) e Hanói (Vietname), bem como duas representações regionais 
em Bucareste (Roménia) e em Port-au-Prince (Haiti), dão seguimento            às suas 
actividades de campo. 
    A Assembleia Parlamentar da Francofonia e os quatro operadores directos asseguram, 
juntamente com a OIF, a implementação dos programas decididos pelas cimeiras. Esses 
operadores são : a Agência Universitária da Francofonia (AUF), TV5Monde, a Associação 
Internacional de Presidentes Francófones de Câmaras Municipais (AIMF) e a Universidade 
Senghor de Alexandria." 
 

https://www.francophonie.org/ 
O grupo de Francês 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TF1
https://pt.wikipedia.org/wiki/France_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/France_3
https://www.francophonie.org/
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A Lei Tutelar Educativa (LTE), anexa à Lei nº.: 166/99 de 14 
de setembro, aplica-se a jovens (menores) de idade compre-
endida entre os 12 e os 16 anos (art.º 1º da LTE), que tenham 
praticado factos que a lei defina como crime, e que por isto 
podem ser sujeitos a medidas tutelares educativas, que visam 
educar o menor para o direito e a sua inserção de forma digna 
e responsável na vida em comunidade (nº.: 1 do Art.º 2 da 
LTE).  
Quando a GNR se depara com um jovem a praticar um crime 
(em flagrante delito), ao contrário dos demais cidadãos, a sua 
detenção pela prática desse crime, apenas pode ter lugar se 
este crime for punível com pena de prisão (existem crimes 
que são punidos com outro tipo de penas), e esta detenção 
apenas se mantém se estivermos perante um crime “contra as 
pessoas”, e que seja punível com pena de prisão superior a 3 
anos, ou, perante dois ou mais crimes puníveis com pena de 
prisão superior a 3 anos, e cujo procedimento não dependa 
de queixa ou de acusação particular (o crime terá de ser de 
natureza pública, vulgo crime público). Quando o jovem é 
indiciado pela prática de um crime, mas este facto não é pre-
senciado pela GNR (fora de flagrante delito), ao contrário dos 
demais cidadãos, o jovem é apenas identificado nunca poden-
do ser detido (art.º 52º da LTE), sendo posteriormente elabo-
rada a correspondente participação para o Tribunal competen-
te. A título de exemplo, os crimes de “Difamação” e “Injuria” 
são de natureza particular e dependem de queixa da pessoa 
lesada.  
Para que o Tribunal execute a ação penal (dê seguimento ao 
processo), os crimes de “Ofensas à integridade física simples” 
ou “Ameaças” por exemplo, também dependem da queixa 
referida, e são exemplos de crimes quando são praticados por 
jovens não levam à sua detenção, o jovem apenas é identifi-
cado e é elaborada participação para Tribunal. Crimes como o 
“Roubo” admitem claramente a detenção do jovem. 
A detenção em flagrante delito é obrigatória para qualquer 
entidade policial ou autoridade judiciária (Juiz, Ministério Pú-
blico). Se não estiver presente autoridade judiciária ou entida-
de policial, nem estas puderem ser chamadas em tempo útil, 
qualquer funcionário a exercer cargo público ou que esteja 
vinculado a esse efeito no exercício das suas funções, ou 
qualquer outra pessoa, também podem proceder à detenção, 
entregando o detido imediatamente a uma daquelas entida-
des (art.º 52º da LTE). 
Depois de participado ao Tribunal de Família e Menores com-
petente, o respetivo processo para aplicação ou não de uma 

medida de tutelar educativa decorre de forma secreta até à 
decisão que designar data para a audiência de julgamento. 
(art.º 41º da LTE) 
Sempre que a GNR tenha de conduzir menor a atos proces-
suais, isto faz-se sempre com respeito pela personalidade e 
sigilo de identidade do menor, inclusive da sua vida privada 
(art.º 41º e 45º da LTE), sempre que ocorra participação em 
atos ou diligências processuais, ainda que sob detenção ou 
guarda, procede-se de forma a que o menor se sinta livre na 
sua pessoa com o mínimo de constrangimento. O menor tem 
direito a requerer a sua audição por autoridade judiciária, não 
responder a qualquer entidade sobre seu caráter ou persona-

lidade, ser examinado por valência clinica do foro psiquiátrico 
para avaliação se o requerer, ser acompanhado de defensor 
em todos os atos processuais que participar, se detido, comu-
nicar mesmo em privado com o seu defensor, ser acompa-
nhado pelos pais ou por quem tiver a sua guarda, ou pelo seu 
representante legal (art.º 45º da LTE). 
Se a detenção do menor não se mantiver, ou este seja identi-
ficado numa situação de fora de flagrante delito, este é sem-
pre entregue aos Pais. Caso a detenção se mantenha, o jo-
vem deve ser presente ao Tribunal competente num prazo 
nunca superior a 48 horas após a detenção, para o efeito de 
interrogatório ou para a sujeição a medida cautelar ( art.º 51º 
n. º1 al. a) da LTE).  
Os cidadãos com menos de 16 anos são, por regra, incapa-
zes em razão da idade, no sentido em que, face à lei civil, não 
podem, pessoal e livremente, exercer direitos de que são 
titulares ou cumprir as suas obrigações, até à maioridade 
ficando sujeitos às responsabilidades parentais, por isto e 
através de competência prevista no Estatuto do Ministério 
Público, esta entidade tem competência para representar os 
jovens menores de idade. 
Após o interrogatório do jovem por parte do Tribunal, pode-lhe 
ser aplicada uma medida tutelar educativa dentro das seguin-
tes por ordem ascendente de gravidade (art.º 4º da LTE): 

- Admoestação;  
- Privação do direito de conduzir ciclomotores ou de 
obter permissão para os conduzir; 
- Reparação ao ofendido; 
- Realização de prestações económicas ou tarefas 

a favor da comunidade; 
- Imposição de regras de conduta; 
- Imposição de obrigações: 
- Frequência de programas formativos; 
- Acompanhamento educativo 
- Internamento em Centro Educativo, que pode ser 

regime aberto, semiaberto ou fechado; 
  
Note-se que a LTE não se aplica para a prática de crimes por 
menores de 12 anos. Tais menores podem apenas ser alvo 
de intervenção de promoção e proteção, no âmbito da Lei nº.: 
147/99 de 01 de setembro - Lei de Proteção e Promoção de 
Crianças e Jovens em Perigo. 
Em conclusão a todos cumpre de forma geral contribuir para 
uma boa formação social dos jovens, num padrão que vai 
desde a advertência até a correção. 

Cabo João Manuel Gomes Neto  
(Posto Territorial da GNR de Sátão) 

 

A lei tutelar 

educativa  

 O projeto "Educar para o Direito" nasceu 
em Janeiro de 2016 na sequência da constata-
ção nos tribunais de um crescente número de 
jovens que, na sequência da prática de ilícitos 
criminais e perante essas suas condutas, apre-
sentam por norma um circunstancialismo de 
quem não sabia ou não tinha consciência das 
consequências de tais atos, nomeadamente 
para o seu próprio futuro. Tornou-se claro para 
quem vive por dentro a justiça penal, que a 

maioria destes jovens não têm de facto uma 
verdadeira noção da gravidade dos crimes que 
praticam e das penas que lhes podem ser 
aplicadas, já para não referir o descurar do 
impacto que estas suas condutas, nomeada-
mente quando averbados no seu registo crimi-
nal, possam vir a ter nas vidas futuras. 
 No domínio da prevenção geral as puni-
ções aplicadas não se têm revelado suficien-
tes. 
Surge assim o projeto "Educar para o Direito" 
como forma de sensibilização dos jovens, 
habilitando-os a conhecerem por dentro maté-
rias de natureza criminal mais evidentes nas 
suas idades e das respetivas consequências. A 
par da justiça penal, o projeto "Educar para o 
Direito" visa assim concretizar objetivos da 
prevenção geral ao mostrar aos jovens, apre-
sentando casos reais, a gravidade de condutas 
ilícitas e respetivas consequências penais. 
Pretende-se pois, informando, que tomem 
consciência de como podem estar a compro-
meter o seu futuro. 
 O projectão "Educar para O Direito" é 
destinado a jovens dos 12 aos 21 anos e leva-
do principalmente às escolas. Como se sabe, 

estas têm um particular papel no processo 
educacional dos jovens, designadamente no 
tempo atual onde, por vezes, se assiste no 
seio das suas famílias, a uma passividade 
neste processo. Por este motivo o projeto 
"Educar para o Direito" também se encontra 
preparado para se apresentar aos pais como, a 
pedido das respetivas organizações represen-
tativas, já tem vindo a suceder. A metodologia 
utilizada procura a sua própria linguagem e, 
como tal, sem a tónica formatada da enuncia-
ção de conceitos jurídicos ou de diplomas 
legais. Recorre-se à exemplificação através de 
casos concretos, com suporte em imagens 
representativas de condutas e referência às 
respetivas medidas abstratas das penas. 
 Os temas penais mais relevantes, que 
são objeto de exposição e debate, são os 
entendidos como os mais prementes para este 
escalão etário, como a violência no namoro, 
bullying, ciberbulling, droga, injúrias, ameaças, 
furto e roubo. 
 O projeto “Educar para o Direito”, a 
convite de responsáveis das escolas, agrupa-
mentos ou de Comissões de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 

(CPDPCJ) já fez colóquios em perto de 200 
estabelecimentos de ensino, um pouco por 
todo o país, encontrando-se já programadas, 
de momento, uma série de outras ações. Os 
colóquios são dinamizados por profissionais do 
foro, concretamente têm-no sido pela advoga-
da Paula Varandas e, de acordo com disponibi-
lidade, por juiz. Nos já realizados tem-se verifi-
cado uma evidente adesão dos jovens presen-
tes, mostrando particular interesse em não só 
tirar as suas dúvidas, mas também irem um 
pouco mais longe no conhecimento destas 
matérias. 
 Neste projeto também está prevista a 
disponibilidade de um dos dinamizadores para, 
em particular, poder ouvir jovens que tivessem 
participado no colóquio, sendo também convi-
dados para apresentarem por escrito e de 
forma anónima, se assim o desejarem, as 
questões que entenderem. 
 É este, em síntese, o escopo do projeto 
"Educar para o Direito", que se pensa vir ao 
encontro de uma necessidade sentida na nos-
sa sociedade, sendo um contributo para que 
mais jovens possam ter a possibilidade de 
sonhar com um futuro. 

Educar para o direito Paula Varandas (Advogada) 

Helena Castro, Diretora do AES, apresenta a Dra. Paula 
varandas  na palestra que esta dirigiu aos alunos 
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Onde nasceu e qual a sua profissão? 
 

 

Nasci em Avelal, uma aldeia do concelho 

de Sátão, no Hospital que aí existia. Sou 

professor no Agrupamento de Escolas de 

Sátão, na Escola Frei Rosa Viterbo. 
 

Como foi a sua infância? 
 

Tive uma infância igual a tantos miúdos 

que nasceram e cresceram na aldeia. 

Muita brincadeira fora de casa, sempre à 

procura de aventura. Como os brinquedos 

eram poucos e a televisão ainda só tinha 

2 canais, tínhamos que inventar para nos 

entretermos. Recordo bons momentos 

desse tempo, apesar de muitas privações.  
 

Quantos livros já escreveu? 
 

Até ao momento, só um. Este! 
 

Quando começou a sentir a paixão 

pela escrita? E pela ilustração? 
 

Sempre gostei muito de ler. Os livros fo-

ram (e são) uma companhia e o gosto 

pela escrita foi surgindo devagar. Há uns 

anos escrevi umas peças de teatro para a 

escola e um teatrinho de marionetas, que 

construi com a ajuda de uns alunos. Re-

solvi começar a colocar algumas ideias no 

caderno e a história foi sendo construída. 

Como sempre gostei do desenho, achei 

que poderia ilustrar a história, dando-lhe 

um colorido especial. Sendo um apaixo-

nado pela ornitologia, encontrei nas aves 

um ótimo material para incluir na história. 
 

Como se sentiu ao escrever o livro? 
 

Muito bem! Foi um desafio muito interes-

sante tentar mostrar a mim próprio que 

era capaz de fazer uma coisa diferente. 

Depois de ver o produto final ainda me 

deixou mais satisfeito. 
 

Em que é que se inspirou pra escrever 

o livro? 

 

Não tive uma base única de inspiração. 

Dizem que tenho um certo jeito para lidar 

com crianças e, por isso, entendi que 

seriam o público principal da e para a 

história.  As recordações de infância, as 

conversas que tive ao longo da vida com 

muitas pessoas que me marcaram, histó-

rias que li e vi, constituíram a mistura para 

produzir o livro. 
 

Qual foi a sensação ao ganhar o pré-

mio? 

 

O primeiro impacto foi de surpresa, não 

estava mesmo nada à espera! Depois, 

quando se tornou mais real e me foi en-

tregue o diploma, numa cerimónia toda 

bonita na Câmara Municipal de Sátão, na 

presença de tanta gente, é que me aper-

cebi da importância deste prémio.  
 

Acha mais fácil escrever para crianças 

ou para adultos?  
 

Acho que é mais fácil escrever para crian-

ças. Os adultos são mais “esquisitos”.  
 

Fez as ilustrações antes ou depois de 

escrever o livro? 
 

Os esboços dos desenhos iam sendo 

feitos à medida que a história se ia cons-

truindo. No final, acabei por melhorar os 

desenhos e excluir alguns que entendi 

não serem necessários. 
 

O senhor está a pensar escrever ou-

tros livros? 
 

Sim. Enquanto esperava que o livro se 

tornasse uma realidade, devido ao atraso 

na editora, e aproveitando as férias de 

verão, comecei a organizar umas ideias 

antigas e fui construindo uma nova aven-

tura, também ilustrada. 
 

Que género de livros  escolhe para 

fazer as suas leituras?   
 

Não tenho um tipo de livros preferido. 

Aquilo que leio depende muito do meu 

estado “emocional” e das circunstâncias: 

às vezes pode ser uma proposta de um 

amigo ou colega! Posso comprar e ler 

logo um livro do Astérix (tenho os livros 

todos, que já li por diversas vezes) como 

ir para autores mais clássicos, ou mesmo 

autores novos, que estão a aparecer no 

mercado. Não leio aqueles “livros de me-

ditação sobre a vida” e os “livros de su-

permercado” que vendem muito, mas não 

têm grande conteúdo. 

Quando começo a ler um livro e o interes-

se começa a desvanecer-se, paro e mudo 

para outro. Às vezes, volto a tentar ler 

mais tarde ou encosto-o, definitivamente.  
 

Os alunos das turma do 6º ano agrade-

cem a disponibilidade do autor, José Car-

los Rocha  e de forma particular as tur-

mas do 6º A e B que redigiram as ques-

tões  e a quem o autor satisfez a curiosi-

dade. 

 

As Turmas do 6º A e 6º B, da Escola 

Básica Ferreira Lapa  

A Professora de Português  

Rosa Quinteiro 

José Carlos  
Rocha, autor do 
livro «O encanta-
dor de Pássaros» 

Alunos  do 6.º 
A e  B da  

Escola Básica   
Ferreira Lapa 

O autor José Carlos Rocha, vencedor do Prémio Literário Cónego Albano, 

na 1ª edição, datada de 2016, esteve na Biblioteca Escolar da Escola Básica 

Ferreira Lapa para falar um pouco da sua obra, “O Encantador de Pássa-

ros”. Os alunos das turmas do 6º ano, que  não conheciam o autor,   quise-

ram entrevistá-lo, colocando-lhe algumas questões a que este amavelmen-

te respondeu.  
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3º Intercâmbio do projeto “Hands in Hands” 

Entre os dias 2 e 9 de dezembro de 2017, os alunos Catarina Costa, Daniela Pina e José Miguel Santos participaram na 3ª atividade transnacional de mobilidade do  

Diretor apresentando o patrono da escola , João Paulo II 

Sábado, 2 de dezembro 
Partida às 10 horas da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo em transporte cedido pela Câmara Municipal de Sátão 
em direção ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto. Embarque às 14:05 horas num avião da Ryanair rumo a 

Varsóvia. Chegada ao aeroporto de Modlin/Varsóvia pelas 18:50 horas. Estadia no hotel Leonardo Royal Hotel 
Warsaw. Passeio até ao centro da cidade, vista noturna do Palácio de Cultura e de Ciência. 

Domingo, 3 de dezembro 
Visita ao Monumento dos Heróis do Gueto de Varsóvia, por volta das 10 horas. Este monumento 
presta homenagem aos judeus que se revoltaram contra o exército nazi a partir de abril de 1943. De 
seguida, visitamos o Museu da História dos Judeus Polacos POL inaugurado em 19 de abril de 2013, 

por ocasião do 70º aniversário da Revolta do Gueto 
de Varsóvia. Este espaço conta a história da 
presença judaica na Polónia ao longo dos tempos. 
Impressiona o visitante os expositores sobre as 
condições de vida no Gueto (o maior da Europa). A 
sua área, com cerca de de 400 hectares foi povoada 
por quase 450 mil pessoas das quais poucas 
sobreviveram. Depois do museu, visitámos o Monumento Umschlagplatz (praça da coleção, em alemão) edificado no 
sítio onde cerca de 300 mil judeus foram forçados a embarcar nos comboios com destino ao Campo de Extermínio de 
Treblinka. Na rua Muranowska, encontra-se o Monumento dos Mortos e Assassinados no Leste, relembrando o 
martírio e a morte dos Polacos deportados para a Rússia. Antes do almoço, visitamos o Monumento da Revolta de 
Varsóvia de 1944, imenso, composto de várias figuras que relembram as perdas do lado polaco (16 mil rebeldes, 25 
mil feridos, 15 mil presos e 180 mil civis mortos). Finalmente, o almoço num restaurante típico. Da ementa constava 
dois pratos emblemáticos da cozinha polaca, bigos e pierogi. Depois do almoço, passamos pela praça do mercado na 
zona antiga da cidade a caminho do hotel. Partida às 17:10 horas para a cidade de Radom, onde nos aguardavam as 
famílias que iriam acolher a Catarina, a Daniela e o José. 

Monumento aos heróis da insurreição de Varsóvia de 1944  

Segunda feira, 4 de dezembro 
10:00 – Receção e cerimónia de acolhimento pelo diretor da Escola Zespol 
Szkol Integracyjnych im Jana Pawla II (Escola Integrada João Paulo II). 
Todos os participantes receberam um saco, contendo um peitoral com a 
identificação e algumas recordações. De seguida, visitamos algumas salas 
da escola. Na sala de ginástica tivemos uma aula de dança “zumba”. Na 
sala de ginástica para reabilitação dos alunos NEE, a Daniela teve a opor-
tunidade de experimentar uma máquina de fortalecimento/recuperação 
muscular para as pernas.  
13:00 – Receção na Câmara Municipal de Radom e troca de presentes. 
15:30 – Visita ao departamento da Educação Especial onde existe um 
centro terapêutico de treino da mente com a utilização de um programa 
informático. Neste centro, o aluno exercita a mente através da manipula-
ção mental de diversos jogos e exercícios. No Centro de musicologia, o 
aluno relaxa ao som de música ou sons programados e manipulados pelo 
terapeuta. De seguida, assistimos a uma palestra sobre o sistema educati-
vo na Polónia. 

Cerimónia de receção na Câmara municipal de Radom 

O Museu da História dos Judeus Polacos (POLIN Museum) 

Workshop de educação visual para criação de postais 

Terça feira, 5 de dezembro 
9:20 – Atividades relacionadas com jogos pedagógicos para Inglês. 

10:00 – Apresentação dos vídeos clips criados pelos parceiros para apresentação de jogos populares de cada país. O grupo 
português apresentou os vídeos elaborados no Clube Europeu/Erasmus+ sobre o jogo tradicional da malha e o jogo de mãos 

“dan dan dero”. 
12:00 – Workshops de artes plásticas. Neste workshop, os participantes elaboraram colaborativamente um calendário de pare-

de, a partir de fotografias e da descrição dos jogos enviada previamente por cada país parceiro. As fotografias foram recortadas 
parcialmente e coladas numa folha A3 onde estava impresso o mês e um pequeno texto. A ilustração foi completada com dese-

nhos e pinturas feitas a lápis de cor e aguarela. 
14:00 – Apresentação da peça teatral “Cinderela”, em inglês, pelo grupo de teatro da escola anfitriã. Esta peça agradou a todos 

pela sua “roupagem” contemporânea. 
15:00 – Apresentação da peça teatral “Natividade”, em inglês, pelos alunos do 2º ciclo da escola anfitriã. O público comoveu-se 

com as mensagens de paz amor e fraternidade. Um pequeno cantor muito especial fez estremecer os nossos corações com a 
sua voz celestial. O dia terminou com a chegada do São Nicolau para nos ofertar chocolates e guloseimas. 
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Erasmus+/eTwinning  

projeto Erasmus+/eTwinning,  Hands in Hands, organizada pela escola parceira polaca, Escola Integrada João Paulo II, na localidade de Radom, na Polónia. 

Quarta feira, 6 de dezembro 
8:30 – Partida para a viagem cultural a Varsóvia. Subida ao 30º andar do Palácio de Cultura e Ciência de Varsóvia para uma 
vista panorâmica da cidade. Este edifício monumental foi uma oferta da União Soviética ao estado da Polónia. A construção foi 
concluída em 1955 e tem o relógio situado no mais alto ponto no Mundo e o maior na Europa. Na praça situada a sul deste 
edifício, no pavimento, está um simples memorial para nos lembrar o sítio da edificação do muro do Gueto. O Gueto foi 
rodeado de um muro de 3 metros de altura e de 18 Km de comprimento. 
Seguiu-se uma visita à cidade velha, na praça Zamkowy, ergue-se o Castelo Real. A reconstrução do castelo prolongou-se de 
1971 até 1988. A cidade velha está inscrita na lista do património mundial da UNESCO. O centro é constituído por um mercado 
central onde está colocada a estátua da Sereia, o símbolo de Varsóvia. Visita ao Centro de Ciências Copérnico, museu 
dedicado à divulgação da ciência para todos os públicos. O nome é uma homenagem ao astrônomo e matemático polaco 
Nicolau Copérnico. O museu conta com muitas atividades interativas das quais todos podem participar. Podemos, por 
exemplo, experimentar a sensação que Neil Armstrong teve quando pisou a Lua, ou ainda saber como é estar num terremoto. 
Regresso a Radom. 

Quinta feira, 7 de dezembro 
9:20 – Atividades com alunos de necessidades educativas especiais. Confeção de bolas de boccia e anti estresse 

com arroz, meias de vidro e balões. Estas foram usadas num jogo de boccia disputado com duas alunas com 
necessidades educativas especiais. 

13:00 – Visita à escola da vila de Zakrzew. Apresentação do grupo escolar de folclore com danças e canções 
tradicionais da região da Mazóvia. Os alunos e professores das escolas participantes interagiram com o grupo de 

folclore na aprendizagem de uma dança. Visita ao museu etnográfico da escola que nos surpreendeu pelo elevado 
número de artefactos ligados à vida rural daquela região. Seguiu-se um workshop de realização de postais de natal.   
 16:00 – Demonstração de tiro com arco pelo clube PTG “Sokol” Radom da Escola Agrícola de Radom. Os melhores 

arqueiros do clube dispararam, com arco recurvo de competição, cinco flechas a uma distância de dezoito metros, 
medida padrão das competições em ambientes fechados (indoor). Seguiu-se uma pequena competição para alunos e 
professores com o alvo colocado a dez metros de distância. Cada arqueiro ou arqueira atirou cinco tiros num round. A 

competição terminou com a entrega de medalhas de participação. 

Sexta feira, 8 de dezembro 
9:20 – Visita a uma escola especializada para alunos com necessidades educativas especiais em Radom. 
Seguiu-se uma passagem pelas diversas valências da escola. Na oficina de expressão plástica, os alunos 
executavam decorações em papel machê. Na cozinha pedagógica, os alunos preparavam uma receita 
tradicional e, mais tarde, confecionaram pierogis que nos foram servidos. Na sala da musicoterapia, uma 
aluna dividia o teclado de um piano com a professora. Na sala dos alunos autistas era usado um progra-
ma informático para desenho e ilustração. No ginásio, um aluno executava exercícios num baloiço apro-
priado com pavimento acolchoado. A visita terminou com um lanche confecionado pelos alunos.   
11:00 – Reunião de coordenação, em que foram apresentados os resultados da análise dos relatórios de 
avaliação intermédia do projeto. A equipa portuguesa apresentou a página da internet criada para disse-
minação. 
14:00 – Discurso de encerramento pelo diretor da escola e entrega de certificados de participação, mo-
mento que culminou com a partilha de um bolo comemorativo da atividade.                                      
15:00 – Visita guiada ao centro da cidade de Radom. A visita começou pelo campo onde surgiu o primeiro 
povoado desta cidade. Seguidamente visitamos a igreja de São Waclaw edificada em 1216. Esta igreja foi 
dos austríacos a partir de 1802, depois transformada em prisão pelas autoridades russas em meados do 
século dezanove. Mais tarde, transformada pelos polacos em hospital psiquiátrico. Continuamos a visita 
pela rua Walowa, outrora, uma das ruas do gueto de Radom. Em agosto de 1942, o exército alemão de-
portou deste gueto para o Campo de Treblinka cerca 30 mil judeus. A visita terminou na igreja do mosteiro 
Bernardino de 1453. Destaca-se nesta igreja a capela de Nossa Senhora com pinturas (frescos) de ima-
gens de Nossa Senhora de diferentes santuários da Polónia. 
 
E assim terminou uma semana rica de experiências que os alunos certamente nunca esquecerão: “Gostei 

muito da viagem porque conheci pessoas novas, criei novas amizades que espero que durem bastante tempo, e melhorei um pouco o meu inglês, para além de que conheci vários mo-
numentos e fiz memórias únicas. Espero repetir esta experiência mais tarde”. (Daniela Pina) 
 

A equipa Erasmus+ 

Vista da praça Zamkowy, Varsóvia 

Dança folclórica, interpretada pelos alunos da escola de Zakrzew 

Discurso de encerramento e entrega dos certificados de participação 

A Equipa Erasmus+ agradece o apoio da Câmara Municipal de Sátão, que tem garantido, desde a primeira atividade, o transporte para e do aeroporto. 
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Erasmus+/Apps4EL:Navahermosa, Espanha 

Entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, 3 alunos do 

9º ano, que integram o Clube Europeu, viveram dias ines-

quecíveis por terras espanholas. António Duarte, Francisco 

Ribeiro e José Figueiredo (alunos da EBIFA) participaram 

no 3º intercâmbio com alunos do projeto Apps4EL que 

decorreu em Navahermosa, uma pequena localidade da 

província de Toledo. 

Toda a programação dessa semana foi desenvolvida 

pela escola parceira anfitriã, IESO Manuel Guzman. Para 

além da delegação portuguesa, estiveram também presen-

tes as comitivas de escolas da Polónia, Itália e Alemanha, 

parceiras de projeto. 

À chegada, depois de uma breve, mas intensa, visita a 

Madrid, os alunos conheceram as respetivas famílias de 

acolhimento, com quem iriam partilhar o dia-a-dia nessa 

semana. 

Na escola espanhola, foram calorosamente recebidos 

pela Diretora da Escola e presenteados com um espetácu-

lo de dança e música tradicionais, protagonizados por 

alunos. Mais tarde, no município, os participantes conhe-

ceram a Alcaide e a localidade de Navahermosa. 

Ao longo da semana, foram várias as atividades 

pedagógicas de experimentação de aplicações educativas 

realizadas, tais como: um peddy-paper fotográfico na ne-

crópole de Malamoneda; aprendizagem de línguas estran-

geiras usando Apps; descoberta interativa da fauna e da 

flora do Parque Nacional de Cabañeros e um workshop 

cooperativo sobre a utilização segura da Internet. A visita à 

capital da província, Toledo, onde corre o rio Tejo, consti-

tuiu uma oportunidade de conhecer a história e a cultura 

da região e de Espanha. 

Na festa de despedida, os alunos espanhóis brinda-

ram os visitantes, recriando um musical cheio de cor e 

alegria, "Mamma Mia". Viveram-se momentos intensos!  

De regresso a casa, apesar da semana chuvosa, os 

alunos sentiam-se felizes pelas experiências únicas vivi-

das, mas em simultâneo estavam tristes porque tiveram de 

deixar os seus novos amigos. A única certeza que tinham 

era a de querer repetir a experiência e, se possível, rece-

ber em suas casas um parceiro de outro país. 
 

A equipa Erasmus+ 
março de 2018 

O projeto Erasmus + "Hands in Hands" tem o 
potencial de ser extremamente gratificante. 
Cria oportunidades que expõem os alunos a 
novas culturas, diferentes perspetivas, expe-
riências únicas e diferentes metodologias de 
ensino / aprendizagem que nos permite 
aprender sobre nós mesmos e sobre o mun-
do que nos rodeia. 

Os alunos Gabriela Santos (8ºA) e Francisco 
Silva (9ºB) participaram na 4ª atividade 
transnacional de intercâmbio com alunos, no 
âmbito projeto Erasmus+/eTwinning, Hands 
in Hands, organizada pela escola coordena-
dora do projeto, a Şcoala Gimnazi-
ală ,,Lucian Blaga”, na localidade de Satu 
Mare, na Roménia. 
O primeiro dia foi passado a visitar Budapes-
te, a capital da Hungria, onde pudemos sen-
tir a neve sob cada passo, enquanto calcor-
reávamos as margens do Danúbio que sepa-
ra Buda de Peste. Uma paragem, junto do 
Memorial "Sapatos às Margens do Danúbio", 
fez-nos reviver os horrores do Holocausto. 
Budapeste é uma cidade repleta de opulen-
tos monumentos como, do lado de Peste, o 
Parlamento Húngaro e a Ponte de Correntes 
que nos leva para Buda, onde admirámos o 

majestoso Castelo de Buda, a Igreja de Mati-
as e o Bastião dos Pescadores constituído 
por um conjunto de sete torres que represen-
tam as sete tribos magiares que deram ori-
gem à Hungria. No final do dia, despedimo-
nos desta bela cidade e encetamos uma 

longa viagem de 6 
horas para Satu 
Mare, onde os 
nossos alunos 
iriam finalmente 
encontrar-se com 

aquela que seria, nos próximos 6 dias, a ‘sua 
família’. Para saber como os alunos viveram 
esta experiência intercultural, podem ler os 
diários de bordo da Gabriela e do Francisco 
em: https://www.smore.com/0vjkc-hands-in-
hands-ttla-learning-diary 
 
Para saberem mais sobre o projeto e as 
atividades desenvolvidas, podem visitar o 

site criado em língua portuguesa: https://
hands-in-hands.webnode.pt/ 

Projeto Erasmus+ Hands in Hands: 4º Intercâmbio em Satu Mare, na Roménia 

https://www.smore.com/0vjkc-hands-in-hands-ttla-learning-diary
https://www.smore.com/0vjkc-hands-in-hands-ttla-learning-diary
https://hands-in-hands.webnode.pt/
https://hands-in-hands.webnode.pt/
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Sessão escolar  

 

Realizada a dezoito de janeiro, com a presença de 31 

deputados, resultou na elaboração do Projeto de Re-

comendação da escola e na eleição dos deputados à 

Sessão Distrital. Foram, então, eleitos como repre-

sentantes da Escola Básica Ferreira Lapa os deputa-

dos Leonardo Miguel Ribeiro Raposo, Maria Inês 

Almeida Gomes, efetivos, e  Matilde Costa Esteves, 

suplente. Na mesma sessão, foi também eleito o alu-

no Tomás Dinis Cravo Fonseca como candidato à 

mesa da Sessão Distrital. 

 

Sessão pública na Assembleia Municipal 

 

Entretanto, a vinte e oito de fevereiro, os três deputa-

dos eleitos apresentaram as medidas constantes no 

Projeto de Recomendação da escola, numa sessão 

realizada na Assembleia Municipal. O esclarecimento 

e convicção que manifestaram na defesa das suas 

propostas  mereceu fortes elogios da parte de alguns 

deputados municipais presentes, assim como  da 

própria Presidente da Assembleia Municipal, Doutora 

Eugénia Duarte.  

  Sessão Distrital 

 

No dia cinco de março, os deputados eleitos na Ses-

são Escolar  estiveram presentes na Sessão Distrital 

do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, que 

teve lugar em Penalva do Castelo (Loja do Cidadão), 

estando representadas 26 escolas do distrito, perfa-

zendo um total de 78 deputados, alunos eleitos pelos 

seus pares. 

Nesta Sessão, estiveram também um deputado da 

Assembleia da República, dois elementos da Direção

-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um repre-

sentante do IPDJ de Viseu e o presidente da Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo. 

A mesa da sessão foi presidida e secretariada por 

alunos eleitos para o efeito. 

Todos os alunos foram acompanhados pelo professor 

coordenador do projeto da sua escola. 

A sessão foi semelhante às sessões plenárias da AR, 

pelo que cada escola teve oportunidade de apresen-

tar e defender o seu Projeto de Recomendação, que, 

depois, foi sujeito a votação. 

Finalizada a votação, foi eleito o melhor Projeto, a 

partir do qual foi elaborado o Projeto de Recomenda-

ção do distrito e eleitas as quatro escolas que o de-

fenderão na Assembleia da República. O Projeto de 

Recomendação da nossa escola foi o quinto mais 

votado, o que lhe vale o estatuto de escola suplente.  

No final, foi proposto um tema para 2018/19. 

É de referir que os nossos deputados se comporta-

ram de forma exemplar, evidenciando o desenvolvi-

mento de uma cidadania responsável e valores de-

mocráticos. 

Estão também de parabéns os oitenta 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  
 

Da esquerda para a direita: Matilde Esteves (suplente), 
Maria Inês Gomes, Leonardo Raposo (efetivos), Tomás 
Cravo Fonseca (candidato à mesa da Sessão Distrital) 

A Maria Inês, a a Matilde e o Leonardo no momento de apresentação das medidas do  Projeto de Recomendação da sua escola. 

A igualdade de género foi o centro 

do debate da edição deste ano do 

Parlamento dos Jovens , assumido 

por um conjunto de alunos da  

Escola Básica Ferreira Lapa, que,  

desde a primeira hora, deram cartas 

no que toca a cidadania responsável 

e participativa 
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P ara a criança, brincar é tão essen-
cial ao seu desenvolvimento como 

a alimentação e o carinho. Enquanto brin-
ca, a criança organiza a sua forma de pen-
sar e sentir, mostra como vê a realidade e 
aprende a interagir com os outros. Vive 
cada brincadeira de uma forma espontânea 
e alegre. 
A Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, aprovada em 1959 pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas (ONU), 
refere no seu artigo número sete que, Toda 
a criança tem direito de brincar. 
Brincar é natural na criança. O brincar 
facilita o seu crescimento harmonioso, 
ajuda-lhe a desenvolver a sua relação com 
o outro. Ajuda à criança a aprender, a re-
solver conflitos e a lidar com as situações 
do seu dia-a-dia. E ao mesmo tempo é 
uma forma de ela comunicar. Segundo 
CUNHA (1994), o brincar é uma caracterís-
tica primordial na vida das crianças. 
De acordo com estudos desenvolvidos na 
área, o ato de brincar possui três grandes 
metas: o prazer, o desenvolvimento das 
expressões e dos sentimentos e a aprendi-
zagem. A criança que brinca desenvolve 
melhor a sua inteligência emocional.  
Durante as brincadeiras e jogos a criança 

desenvolve aspetos importantes para o seu 
crescimento, físico (muscular), raciocínio 
lógico, perceção sensorial, socialização, 
comunicação e criatividade. Desenvolve 
ainda a confiança em si mesmo, ou seja a 
sua autoestima. 
Cada idade tem um modo de brincar espe-
cífico e é em cada uma dessas fases que a 
criança aprende a diferenciar a realidade 
da fantasia. 
Aprende também a separar o seu espaço 
do espaço do outro e a dar novos significa-
dos à realidade que a rodeia conforme o 
que assimila durante as brincadeiras.  

O brincar tem um papel fundamental no 
controlo da agressividade e na descoberta 
de novas formas de estar. Enquanto as 
crianças constroem batalhas com solda-
dos, descarregam a fúria de alguma frus-
tração, e aprendem a controla-la. 
No brincar a criança revela a sua personali-
dade e a forma como está estruturada para 
se relacionar com o mundo. Brincar serve 
para ligar a tristeza e o riso e descobrir que 
sempre que uma criança brinca “o mundo 
pula e avança”. 
O papel dos pais é, então, estimular a brin-
cadeira na criança, mostrar-lhe que o jogo, 

o movimento, o correr, o saltar, o faz de 
conta, o desenho ou até a leitura, podem 
ser tão divertidos como um tablet, ou a 
televisão. 
PORQUE AO BRINCAR, a criança desen-
volve a socialização, faz amigos e aprende 
a conviver respeitando o direito dos outros 
e as normas estabelecidas pelo grupo.  
PORQUE AO BRINCAR, a criança apren-
de a participar das atividades, gratuitamen-
te, pelo prazer de brincar, sem visar recom-
pensa ou temer castigo, mas adquirindo o 
hábito de estar ocupada, fazendo alguma 
coisa inteligente e criativa.  
PORQUE É AO BRINCAR que a criança 
se desenvolve, exercitando todas as suas 
potencialidades.  
PORQUE É AO BRINCAR que a criança 
aprende com toda a riqueza do aprender 
fazendo, espontaneamente.  
PORQUE AO BRINCAR, a criança prepara
-se para o futuro! 
 

Assim, dizemos aos pais: tirem uns minu-
tos dos vossos dias e brinquem com os 
vossos filhos! 

 
 
 

Educadora Infância na Equipa de  
Intervenção Precoce 
Manuela Gonçalves 

A brincar para aprender  

Fonte: https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.h59NxgwkijyTWqj3rE34kAHaFo&pid=15.1&P=0&w=200&h=153 

O 
s alunos das turmas do 10º E 
(Técnico de Restauração), H 
(Técnico de Turismo Ambiental 
e Rural) e 11ºE1 / E2 

(Restauração) deslocaram-se entre os 
dias 19 e 21 de janeiro a Madrid para 
participarem na Fitur – Feira internacional 
de Turismo. A FITUR é uma das maiores 
feiras de turismo internacional, por lá 
passam 9 mil empresas expositoras de 
165 regiões de turismo dos mais variados 
continentes. Para todos e essencialmente 
para os nossos estudantes de turismo / 
restauração foi uma oportunidade única e 
uma experiência inolvidável poderem 
participar numa das maiores feiras co-
merciais do mundo e tomarem um con-
tacto próximo com a realidade de um 
setor estratégico para todos os países e 
em particular para Portugal – o TURIS-
MO. 
Para os alunos foi também importante 
alargarem conhecimentos científicos e 
culturais; percecionarem as imensas pos-

sibilidades que existem no mercado de 
trabalho atual para prosseguirem uma 

carreira profissional ligada ao turismo e 
fazerem outras aquisições de aprendiza-

gens diferenciadas que contribuam para 
a sua formação integral neste mundo 
cada vez mais complexo e competitivo. 
Os alunos tiveram ainda a possibilidade 
de estarem em pleno convívio com os 
seus colegas e professores em espírito 
descontraído durante estes dias. Passea-
ram pela Rua Maior, Mercado de São 
Miguel, Praça Maior, Porta do Sol, Praça 
de Espanha; visitaram o Museu do Prado, 
o exterior do estádio Santiago Bernabéu 
e outros locais de interesse em Madrid. 
De regresso ainda calcorrearam algumas 
ruas de Salamanca e apreciaram a bele-
za da sua Praça Maior. Valeu a pena! 
Os professores acompanhantes (Dilar 
Cardoso, Isabel Amaral, Miguel Sanches 
e Fernando Amaral) fazem uma avaliação 
muito positiva da visita, salientam o com-
portamento exemplar dos nossos alunos 
e agradecem à direção todo o empenha-
mento que colocaram nesta visita de estu-
do.  

  Fernando Amaral 

Alunos do profissional visitaram a FITUR (Feira Internacional de Turismo), em Madrid 

https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.h59NxgwkijyTWqj3rE34kAHaFo&pid=15.1&P=0&w=200&h=153
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A turma do 6.º C, da Escola Básica Ferreira Lapa. fez uma visita aos utentes do Centro 

de Dia, da Casa do Povo de Sátão, no âmbito do projeto “Maravilhas da Nossa Terra” dinamizado 

pela disciplina de Português. O projeto consiste na recolha de património oral: orações, lendas, 

provérbios, expressões, canções… do concelho de Sátão. 

A atividade foi desenvolvida em articulação nas disciplinas de Português, Educação 

para a Cidadania, EMRC e Educação Musical com os objetivos de promover o espírito solidário, a 

partilha, o respeito pelo nosso património e, ainda, as relações intergeracionais. 

Nas aulas de Português, em grupos de pares, os alunos treinaram poemas e elabora-

ram guiões de entrevistas para realizarem aos idosos no dia da visita. Já nas aulas de Educação 

Musical ensaiaram duas canções para animarem o encontro.   

No dia marcado, cheios de entusiasmo, os alunos, acompanhados dos docentes, inicia-

ram a visita com a apresentação de duas canções e de alguns poemas, seguindo-se as conver-

sas com os idosos, momento alto, que despertou nos discentes curiosidade e respeito pelo saber 

dos seniores e permitiu a estes últimos uma viagem ao passado, relembrando as emoções e os 

tempos difíceis, que tantas saudades lhes despertam! 

 No final, todos saímos mais enriquecidos com esta tarde diferente e ficaram promes-

sas de repetir a experiência. 

Lurdes Cruz e a turma do 6.º C (direção de turma) 

Visita ao Centro de Dia de Sátão 

Caminhada Cultural: “Casa do Paço, Castelo e Convento de Santa Eufémia”  

 A radiosa manhã de sábado, 24 de fevereiro, foi aproveitada por mais de 
meia centena de caminhantes para concretizar mais uma Caminhada Cultural, 
organizada pelo Agrupamento de Escolas e pela Câmara Municipal de Sátão, no 
âmbito da Medida 5, Inclusão Cultural e Cidadania, do Plano Estratégico de Pro-
moção do Sucesso Escolar. 
 Desta vez a os caminheiros, guiados pelo professor Carlos Paixão, saíram 
do Largo da Feira, em Lamas, seguiram pelo antigo caminho das Quintas, em 
direção à Casa do Paço. Aí, a paragem foi demorada, para uma abordagem a 
diversos momentos da História de Portugal que entroncam com este espaço 
nobre do património do concelho de Sátão.  
 Desceu-se, depois, pela Levada de São Miguel e subiu-se ao encontro da 
capela da Senhora de Guadalupe.  
 Andou-se mais rápido até ao Castelo. Parou-se junto da capela de Nossa 
Senhora dos Remédios para admirar a frontaria e no meio dos campos para 
descobrir uma lagareta. 
 Na igreja de Santo André, para além da beleza do portal românico, houve o 
privilégio de admirar o painel pintado que esconde o trono onde se ergue a es-
cultura do padroeiro. Descobriu-se o São Pedro nos caixotões do teto, o anjo que 
monta o dragão e a beleza da porta do sacrário. O altar de São Miguel foi outra 
das atrações. 
 Visitou-se o pelourinho, o mais belo dos nichos da Via-Sacra e não se es-
queceu o brasão dos Duques do Cadaval. 
 Encontrado o caminho florestal que faz ligação à Veiga, desceu-se até ao 
Convento de Santa Eufémia, onde se conheceu a história e se ouviram algumas 
histórias, das suas origens e das vivências de outras eras. 
 O regresso fez-se a direito, até ao local de partida. 
No entanto, duas dezenas de viandantes acharam por bem encerrar a manhã no 
“Camponês” com uma saborosa vitela na padela e um bom prato de arroz-doce, 
pois o património também se serve à mesa.  

Carlos Paixão 
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N 
o dia 10 de fevereiro partiram da Escola 
Frei Rosa Viterbo 25 alunos, de Viseu 
600 alunos e quase 2000 de Portugal, 

com destino ao que muitos consideram ''pedaço de 
paraíso'': Taizé, no nordeste de França. 
Uns a repetir a experiência, outros a conhecer pela 
primeira vez a Comunidade.  
Cada um de nós se aventurou em tal viagem com 
expetativas bem diferentes. Cada um com objeti-
vos muito próprios. O principal: fugir da rotina, do 
cansaço, do quotidiano.  
Em Taizé, encontramos um mundo novo, sem 
preocupações, sem inimizades, sem conflitos. Um 
sítio onde podes repousar, refletir, ouvir-te. Ondes 
conheces os outros, onde conheces Deus, onde te 
conheces a ti próprio. 
No primeiro dia, após a viagem, o choque de pas-
sar pelos sinos icónicos. As reuniões e apresenta-
ções. O banal.  
No segundo dia, o interagir, não só com a nossa 
escola, mas com alunos de outras cidades. Nos 
dias seguintes, tens um leque de atividades para 
fazer. Dão-te um grupo, onde ficarás com alunos 
de outras escolas, onde terás de conhecer outras 
pessoas. Depois, tens jogos ou passeios com eles. 
No fim da semana, já não te imaginas sem o teu 
grupo.  
Numa semana desenvolves amizades incríveis, 
que dificilmente esquecerás.  
Depois, as refeições! Adoradas por tantos, menos 
apreciadas por outros. Não são, de todo, parecidas 
com o que estamos habituados em Portugal. Custa 
um pouco a habituarmo-nos, mas atrevo-me a 
dizer que, de Taizé, sentirás bastantes saudades 
do pequeno almoço e de barrar manteiga com 
barras de chocolate.  
Levantas-te cedo para participares na oração da 
manhã pouco depois das oito horas. Supostamen-
te seria difícil de fazer, mas não é. Sabes que 

encontrarás lá a calma, e nada melhor que desper-
tar com tais melodias! 
De seguida, ouvimos o texto bíblico e refletimos 
sobre ele. Sobra-te tempo, usa-o em silêncio. Te-
mos também a oração do meio dia e o merecido 
almoço. Pela tarde, tens tempo e liberdade para 
fazeres algumas visitas. Aponto os sítios que mais 
gostei: 
- O Lago do Silêncio: depois de desceres algumas 
escadas, começa a visão para a ponte sobre aque-
las águas que já tantos pensamentos ouviram. 
Tudo naquele lago se interliga de forma perfeita. 
Não há um único som incomodativo. Ouves a natu-
reza e, principalmente, ouves-te a ti.  
- A Cripta e a Capela: ao lado da Igreja tens aces-
so à cripta. Dentro da cripta existe um pequeno 
anexo circular onde encontras realmente o silên-
cio, onde só ouves o teu batimento cardíaco. Onde 
encontras a maior paz do mundo, onde conheces 
o silêncio e o efeito dele sobre ti. 
- Fábrica de gelados: para descontrair ainda mais, 
perto da comunidade há uma fábrica que vende 
gelados e outros produtos do género. À ida para 
lá, a pé, estás rodeado de jardins e espaços ver-
des. Apesar da distância, com uma boa compa-
nhia, nem vês o tempo passar. 
Não exageram quando dizem que Taizé é o paraí-
so. Se não é, é no mínimo, uma amostra do mes-
mo.  
Entramos naquela comunidade com um pensa-
mento, com um coração. Mas, saímos de lá outras 
pessoas, com outra mentalidade, com um coração 
com vértices mais limados, mais aperfeiçoados. 
Deixamos Taizé já com o pensamento de regres-
sar. Deixas lá um pedaço de ti, mas trazes Taizé 
no coração. Sofres uma desintoxicação física e 
mental que nunca conseguirias atingir na tua roti-
na.  
Em Taizé és abraçada pela comunidade. És feliz. 

A minha experiência de Taizé 

 Ana Sofia Magalhães, 11.º B 

Na semana compreendida entre 5 e 10 de fevereiro de 2018 o 

Agrupamento de Escolas de Sátão recebeu, nas aulas de Educa-

ção Moral Religiosa Católica, um grupo de jovens missionários da 

“Missão País”. 

Trata-se de estudantes do ensino superior da cidade de Coimbra, 

que levam a cabo um projeto de voluntariado católico, denominado 

“Missão País”, o qual organiza e desenvolve missões em várias 

universidades de Portugal. As missões são semanas de apostola-

do e de ação social, em diferentes localidades. 

Durante a semana em que os jovens missionários se encontraram 

no Sátão, participaram nas aulas de EMRC do 1.º, 2,º 3.º ciclo e 

ensino secundário. 

Foram momentos de encontro bastante enriquecedores para todos 

os participantes. 

Os jovens missionários relataram, aos alunos, as suas experiên-

cias de missão, falaram dos respetivos projetos de vida numa pers-

petiva de valorização do outro, enquanto forma de encontro com 

Deus. Dinamizaram atividades através das quais os alunos pude-

ram verificar que, na humanidade de cada um, encontramos o que 

todos temos de melhor – a partilha do amor. 

 

Ana Isabel Nogueira Ferreira 

MISSÃO PAÍS   

Um projeto missionário que passou pelo nosso 
Agrupamento 
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Q uando se fala de adolescência, fala-se de mudança, no corpo e na mente, sentida e pensa-
da, sendo que esse sentir e esse pensar nem sempre são encarados, pelos jovens e pelas 
jovens,  como resultado de um normal processo de desenvolvimento, certamente mais com-

plexo, abrangente e sobretudo acelerado - tudo parece acontecer ao mesmo tempo e muito rapida-
mente. Vive-se um turbilhão de emoções, de sentimentos e de pensamentos, por vezes contraditó-
rios entre o querer e o não querer, o querer-se e o odiar-se, a procura do outro ou o isolamento em 
si mesmo (ou de si mesmo), o real e o ideal, afinal marcas de uma transição que, como todas as 
transições, é (naturalmente) geradora de angústias, de medos, de desconfianças que, se vencidos, 
hão de resultar numa identidade mais fortalecida, um EU construído a partir do imprescindível diálo-
go com o Outro.  
Foi esta imagem da adolescência que a psicóloga clínica Cátia Garcia explorou com os alunos de 
filosofia das turmas A e D do 10.º ano, em duas sessões integradas no respetivo plano de educação 
sexual. E como a sexualidade, entendida nas suas dimensões física, emocional, relacional e cogniti-
va, quaisquer delas balizadas por valores, ganha um especial protagonismo nesta fase da vida, foi 
sobre ela que incidiu a maior parte da conversa, informativa mas sobretudo formativa, que empe-
nhou alunos e dinamizadora durante cerca de noventa minutos. Foi um tempo para tirar dúvidas, 
desfazer mitos e preconceitos, muito arreigados em mentes facilmente atreitas aos estereótipos 
instalados, afinal  compreender que a sexualidade deve ser um processo comunicacional, que, como 
tal, supõe a vivência de valores como a partilha, a empatia, a lealdade, mas sobretudo o respeito 
pela autonomia do outro, no seu sentir, no seu querer e no seu pensar, e que todos os comporta-
mentos desalinhados com estes valores comprometem a nossa dignidade como pessoas, descom-
prometendo-nos com a dignidade do outro, do parceiro ou da parceira numa relação. 
 

António Jorge Figueiredo 

 No passado dia 6 de fevereiro de 2018, a turma do 10ºA da Escola Secundária Frei 
Rosa Viterbo assistiu a uma sessão sobre sexualidade e valores, integrada no plano de 
educação sexual, na aula de Filosofia. 
 Durante a ação, os alunos puderam interagir e colocar questões à formadora Cátia 
Garcia da Instituição “5 Sentidos”. Nesta atividade foram desenvolvidos vários temas, tais 
como: a adolescência, as mudanças físicas, psicológicas, sociais e cognitivas, a puberda-
de, a sexualidade em geral... Para além disso, foram também discutidos os principais valo-
res a ter em conta nas relações afetivas. 

        Ana Carolina, Beatriz Ceia, 10.º A  

Os traumatismos dentários são acontecimentos relativamente frequentes na população 
juvenil em idade escolar. 
Estes podem levar a danos irreparáveis na superfície dos dentes e nas estruturas adjacen-
te tais como a língua, bochechas e lábios. Podem ir de uma simples fratura no esmalte até 
à total avulsão do dente da cavidade oral. 
É fundamental saber como proceder no caso de um acidente destes para conseguir salvar 
o dente ou pelo menos diminuir os danos causados. 
Quando se trata de um dente de leite, é necessário saber que este possuí uma raiz e que 
no seu interior existe um canal onde passam nervos e vasos sanguíneos (polpa), próximo 
desta raiz encontra-se o dente permanente que está em formação. Por este motivo, duran-
te um trauma, há o risco do dente permanente poder ser atingido pela raiz do dente de 
leite. 
Após o trauma o dente afetado pode ou não alterar a cor por isso é necessário que o mé-
dico dentista avalie cada caso para indicar qual o melhor tratamento a seguir. 
O dente que sofre um traumatismo deve ser acompanhado clinicamente e radiografica-
mente por um período mínimo de um ano pois podem acontecer complicações decorren-
tes do impacto 
 
Quando se trata de um dente definitivo, o procedimento a ter em conta deve ser mais rígi-
do uma vez que não temos mais dentes que sucedam estes, então devemos : 

1 - Ligar de imediato para o médico dentista pelo qual é acompanhado regularmente; 
2 - No caso de fraturar uma parte do dente e a mesma for encontrada colocar num 

recipiente com saliva, leite, ou solução salina, pois em algumas situações pode-

rá ser feita a colagem desse mesmo fragmento; 
3 - Caso o dente se desloque parcialmente da posição deve ser reposicionado para 

que aumente as hipóteses de ser recuperado. 
4 - Nos casos em que existem leves sangramentos e mobilidade pode ter acontecido 

fratura radicular do dente e o atendimento no médico dentista deve ser o mais 
rápido possível, higienize o local e faça aplicação local de gelo até chegar ao 
consultório dentário; 

5 - Se a criança/adolescente apresentou vómitos desmaio ou perda de consciência 
procure um médico antes de visitar o médico dentista. 

 
É importante entender que mesmo sendo uma queda inofensiva o ideal é que o odontope-
diatra seja consultado. Lembre-se que as maiores complicações consequentes do trauma 
acontecem devido à falta de atendimento imediato!  

        Traumatismo dentário – o que fazer? 
 

                               Veronique Gomes (Médica dentista na Policlínica de Sátão) 
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Oficina de escrita criativa  

 
A biblioteca da ESFRoV recebeu, no dia 15 de fevereiro, 

cerca de oitenta alunos do ensino secundário que, sob a orientação 
do professor e animador Rui Fonte, participaram numa sessão de 
escrita criativa. Depois de uma eficaz motivação e do necessário 
enquadramento teórico, os alunos responderam a vários desafios, 
como escrever uma história coletiva, criar uma quadra e em segui-
da musicá-la para ser cantada. A atividade correspondeu à expecta-
tiva da equipa da BE e ao objetivo de proporcionar aos alunos mo-
mentos de formação de qualidade. A maioria dos alunos frequentou 
a sessão durante o seu horário letivo, com a preciosa colaboração 
dos seus professores. 

 

Maria do Céu Cunha (professora bibliotecária) 

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Entrega de prémios da Biblioteca Escolar 

 

Em janeiro, na Eb1 de Sátão e na EBI de Ferreira de Aves, todos os alunos e professores se junta-

ram para assistir à entrega dos prémios e certificados aos alunos que participaram nas atividades da bibliote-

ca: “Os pontos da LEITURA – Melhor Leitor” entregando as fichas de leitura, Concurso de ilustração, 

“Palavras Estrambólicas”, “TransFORMA-TE em reviSTAR” e no Clube dos Amigos da Biblioteca ao longo do 

1.º período. 

Foi um justo reconhecimento aos alunos que têm uma atitude 

dinâmica e que utilizam parte dos seus tempos livres em ativi-

dades formativas. De referir, também, o envolvimento das 

professoras Angelina Saraiva e Emília Raposo na correção 

de todas as fichas de leitura! 

O  Concurso 
“Património Cultural, 

nisto sou mesmo bestial” teve 
como objetivo promover um 
maior conhecimento sobre patri-
mónio cultural através da leitura. 
Desenvolveu-se em duas fases 
em que os alunos tiveram que 
responder a 4 perguntas de 
“Sátão, retratos da nossa histó-
ria” e identificar a região a que 
correspondia uma expressão e 
uma imagem de "O vento bateu 
à porta". 

Entre 14 e 22 de janeiro, 
realizou-se a primeira fase 
do Concurso “Património Cultu-
ral, nisto sou mesmo besti-
al” onde foram selecionados os 
alunos que em cada turma de 3.º 
e 4.º anos mostraram maiores 
conhecimentos sobre património 
local e nacional. 

Nesta fase, os vencedores 
foram:  

3.º ano: na EB1 de Sátão: 3.º 
A – Mariana e Martim; 3.º B – 
Maria e Simão; 3.º C – Pedro e 
Maria Leonor; na EB1 de Abru-

nhosa: 3.º D – Dinis; na EB1 
Casal de Cima: 3.º E – Joana; 
Na EBI de Ferreira de Aves: 3.º 
F – Duarte. 

4.º ano: na EB1 de Sátão; 4.º 
A – Maria Gomes e Tiago; 4.º B 
– Leonor e Luana; 4.º C – Frede-
rico Gomes e Filipe Almeida; na 
EB1 Abrunhosa: 4.º D – Flávio; 
na EB1 Casal de Cima: 4.º E – 
Matilde; na EBI de Ferreira de 
Aves: 4.º F – Diogo e na EB1 de 
Rãs: 4.ºG – Marcos. 

A finalíssima foi disputada no 
dia 8 de março no Cineteatro 
Municipal de Sátão perante to-

dos os alunos e professores de 
3.º e 4.º ano. A turma do 4.º B 
apresentou os jograis “O conce-
lho de Sátão” de Carlos Paixão. 

Martim Gaspar (3.º A), Maria 
(3.ºB) e Dinis (3.D) foram os 
grandes vencedores do 3.º ano. 

Maria Gomes (4.ºA), Flávio 
(4.ºD) e Matilde (4.ºE) foram os 
grandes vencedores do 4.º ano.  
Os vencedores ergueram a taça 
e todos os finalistas receberam 
um convite duplo para irem ao 
cinema – oferta da Câmara Mu-
nicipal.  

Concurso “Património Cultural, nisto sou mesmo bestial”  
Dia Internacional em Memória 

das Vítimas do Holocausto 

 
Na biblioteca da EBI de Ferreira de Aves 27 de janeiro não foi esque-
cido como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocaus-
to. Em destaque esteve uma personalidade portuguesa considerada 
Um Justo Entre as Nações com Cinema na biblioteca “Aristides Sou-
sa Mendes, O Cônsul de Bordéus” em articulação com as aulas de 
EMRC. Na hora do conto foi lido o livro “Aristides, o Semeador de 
Estrelas” com a promoção de um maior conhecimento histórico e de 
valores junto dos mais pequenos. Na biblioteca esteve patente a ex-
posição bibliográfica “Ler+, e ver+ o Holocausto” e foi disponibilizado 
um Boletim bibliográfico e Bookmarks.  

http://rotadosonhos.blogspot.pt/2018/01/concurso-patrimonio-cultural-nisto-sou.html
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Xiu...estamos a ler! 

Durante a semana da leitura 

Fomos desafiados a participar 

Na atividade «Xiu, estamos a ler!» 

Cada um trouxe um livro para 

Poder desfolhar e ler nessa meia hora. 

Não foi tarefa fácil, mas conseguimos!  

Para encerrar a semana 

Recebemos na nossa sala (1.º C) 

Os nossos «convidados da leitura» 

Que connosco partilharam  

o seu gosto de ler!  

É tão bom ler e ouvir ler,  

Ler faz bem! 

Na Semana da Internet Mais Segura "Cria e parti-
lha com responsabilidade: uma melhor internet 
começa contigo”, a equipa da biblioteca promoveu 
diversas atividades: filmes nos intervalos, exposi-
ções, debate “O que  
farias?”, sessões de  
reflexão e sensibilização e jogos, também nos in-
tervalos.  
As sessões de sensibili- 
-zação sobre segurança  
na Internet começaram  
com a animação da leitura do poema “Computador” 
de Luísa Ducla Soares.  

Semana da internet mais segura 

“Vamos fazer um livro?” 

 “Vamos fazer um livro?” constituiu-se num desafio que envol-

veu alunos e famílias na realização de um livro em articulação 

com a biblioteca escolar em quatro etapas. 

Na 1ª etapa, os alunos e famílias escolheram e escreveram 

uma história tradicional. A 2.º etapa decorreu na Biblioteca e aí os 

alunos fizeram a sua biografia, a revisão do texto, a paginação e 

a impressão com a professora bibliotecária e restante equipa. 

Posteriormente, os livros voltaram a casa para os alunos faze-

rem as ilustrações com a ajuda das famílias – foi a 3.º etapa. 

 A 4.º etapa – a divulgação – já está a decorrer com a expo-

sição dos livros na semana da leitura. Seguidamente, alguns 

livros serão apresentados pelos autores.  

Sessão de abertura da Semana da 

Leitura 2018 

A 5 de março, segunda-feira, alunos e professores 
reuniram-se no átrio da escola para assinalarem a abertu-
ra oficial da Semana da Leitura. Obedecendo ao tema do 
Património Cultural, a professora bibliotecária contou uma 
adaptação de “A Maria vai com as outras”, uma história de 
uma ovelha que, depois de alguns erros, decide deixar de 
ir atrás do rebanho e, com a leitura influencia-o a conhecer 
e a valorizar o património.    terá a sua abertura com a 
reunião de todos os alunos no átrio para ouvirem a história 
e entoação do 

Distribuído o hino de Sátão em marcadores de livros 
todos cantaram o hino da sua terra, um elemento do patri-
mónio local. 

Na Eb1 de Sátão a sessão de abertura decorreu às 11 
horas e na EBI de Ferreira de Aves às 13h50. 

“Luís de Camões” em Pixel Art na 

EBI de Ferreira de Aves  

 

“Luís de Camões” foi fruto de um trabalho colaborati-
vo entre professores e alunos sob orientação do 
professor Carlos Pais. Pintadas as mandalas sobre 
património, o painel foi executado para ser inaugura-
do na semana da leitura. Está disponível para ser 
apreciado na biblioteca escolar. 

Maquetes – Património local 

Na EBI de Ferreira de Aves, durante a semana da leitura, os alunos de segundo ciclo, orientados pela profes-
sora Isabel Silva, foram à biblioteca fazer a apresentação oral de trabalhos realizados no âmbito da disciplina 
de história sobre património Local. Para além da pesquisa e preparação da apresentação os alunos, com a 
ajuda de familiares, fizeram excelentes maquetes. Estas estão em exposição na biblioteca para que possam 
ser apreciadas. 

https://livroscomperlimpimpim.blogspot.pt/2018/03/sessao-de-abertura-da-semana-da-leitura.html
https://livroscomperlimpimpim.blogspot.pt/2018/03/sessao-de-abertura-da-semana-da-leitura.html
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Atividades do 6.º D 

para a Semana da 

Leitura 

 

Hoje começou mais uma 
Semana da Leitura. 
Este ano, em vez 
de sermos só parti-
cipantes passivos, 
decidimos pôr mãos 
à obra e organiza-
mos uma atividade 
para os sextos anos 
e outra para os 
quintos, 
com a aju-
da da pro-
fessora 
Sandra 
Figueiredo. 
Para os 
nossos 
colegas do 
6° ano, 
organiza-
mos o "Almoça com letras!", que consistiu em lhes entregar, junta-
mento com o tabuleiro, uma pequena e divertida ficha de trabalho 
sobre textos e conteúdos locionados até então nas aulas de Portu-
guês. 
Para os alunos do 5°ano, organizamos um Peddy-paper na Biblio-
teca da escola. Cada turma do quinto ano irá, em horas distintas, 
tentar responder a cinco questões sobre diversos livros lá existen-
tes. Hoje, foi a vez do 5°A.  
Estamos muito entusiasmados e orgulhosos de nós!  
Libertem o leitor que há em vós! 

Encontro com…  

A encerrar a semana da leitura, na sexta-feira, 9 de março, no Jardim de Infância de Sátão, decorreu um Encon-
tro com… César Luís Carvalho, autor de “A eleição do Chefe”, “A greve dos lápis de cor”, “A festa no armário” e “O caracol 
azul”. Este último livro foi apresentado pela primeira vez em público neste encontro.  

O autor falou dos livros e da leitura, contou histórias e convidou algumas crianças a inventarem histórias. A 
partir da sua história do caracol azul, surgiram histórias com outros bichos coloridos e muuuuuito curiosos. 

Estiveram presentes as crianças e, convidadas pela Educadora Lúcia, alguns familiares que talvez aproveitarão 
algumas dicas para dar a sopa aos mais pequeninos. 
Como não poderia deixar de ser, a sessão contou com uma sessão de autógrafos.  

A escrita e os seus artefactos - 

exposição na Casa de Cultura 

de Sátão 

 

Durante a semana de 5 a 9 de março, as Biblio-
tecas Escolares comemoraram a Semana da Leitura 2018 
com diversas atividades, grande parte delas associadas ao 
tema "Património Cultural", tema agregador de trabalho no 
Agrupamento. Festejar a leitura como ato comunicativo, de 
liberdade e responsabilidade, de diálogo entre a literatura, a 
arte, a ciência e a história, através do envolvimento de 
alunos, docentes, famílias, num espaço de encontro, criati-
vo e colaborativo, constituem objetivos essenciais das ativi-
dades desta semana.  

A exposição “A escrita e os seus artefactos”, 
patente na Casa da Cultura de Sátão, traz de novo a públi-
co, dez anos depois de serem elaborados pela equipa da 
Biblioteca Escolar da Esfrov, em 2008, um conjunto de 
materiais que apresentam, ainda que de forma genérica a 
longa evolução da escrita, desde os pictogramas até aos 
sistemas alfabéticos atualmente utilizados. São também 
apresentados os seus diferentes suportes desde a argila ou 
as tabuinhas com cera até aos textos digitais para serem 
lidos num ecrã.  

A consolidação da palavra num suporte fiável 
marcou a transição da Pré-história para a História, tornando
-se a linguagem, como é sabido, uma importante forma de 
testemunho, de transmissão de informação e de preserva-
ção da memória, de forma muito especial, quando se con-
cretizou no objeto livro. Acerca do livro apresentam-se 
momentos importantes da sua longa viagem, naturalmente 
associada à história da humanidade. Integram a exposição 

alguns objetos raros e algumas curiosidades, cedidas pela 
Biblioteca Municipal e pelo Centro Paroquial de Sátão.  

Uma vertente mais lúdica não podia deixar de 
estar presente em mais uma iniciativa “Eu coleciono… tu 
colecionas…”, da responsabilidade do professor Carlos 
Paixão, à qual nos associámos numa ligação tão natural 
como aquela que existe entre a intenção, o ato escrever e 
uma mediação necessária, um simples lápis, uma esfero-
gráfica ou uma caneta. Os aficionados de colecionismo 
poderão apreciar muitos exemplares de uma vasta coleção.  

A inauguração foi enriquecida com um momento 
musical a cargo do Eduardo Carvalho, aluno do 9º C e os 
Jograis da Escrita, (escritos e ensaiados pelo professor 
Carlos Paixão), apresentados pela turma do 4.º B da EB1 
de Sátão. Este magnífico texto pode ser apreciado na expo-
sição que ficará patente ao público até ao dia seis de abril. 

 

Pela Equipa da Biblioteca Escolar,  

Maria do Céu Cunha 

Convidados de leitura  

 

Na semana da leitura, envolvendo toda a comunidade educativa na 
celebração, as  
famílias foram convidadas a virem à escola contar uma história ou 
ler um livro ou um poema.  
Abertas as portas, muitos irmãos, pais, mães, avós e até uma bisa-
vó quiseram partilhar as suas leituras  
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“Maravilhas da nossa terra” 

Desafiados pela professora de português, os alunos do 5.º E descreveram as paisagens que veem 
das janelas das suas casas 

Hoje vamos contar o que observamos da janela dos nossos 
quartos porque a paisagem é semelhante. 

Encontramos árvores altas, verdes, antigas e muito fortes. 
Também conseguimos ver casas de várias cores, amarelas, 
cinzentas, castanhas e pretas. 

Alguns quilómetros mais adiante avistamos uma pequena 
bomba de gasolina que tem um café. Essa estrada vai dar a 
uma floresta escura, misteriosa e parece-nos ser um pouco 
assustadora. 

Da nossa casa também vemos alguns montes altos da 
Serra da Estrela que, no inverno, está cheia de neve. 

Os postos de eletricidade estão sempre a piscar e parecem 
as luzinhas do Natal da nossa catequista Helena. No Natal as 
casas estão sempre todas iluminadas e gostamos de avistá-las. 

Agora, no nosso bairro, andam lá as máquinas a compor a 
estrada que assim ficará muito mais bonita, mas o grande pro-
blema é que nos acordam de manhã muito cedo por causa do 
barulho. 

A melhor parte disto tudo é no Ano Novo! À meia-noite 
ouvem-se os foguetes e, quando vamos para a varanda, conse-
guimos observar o fogo-de-artifício lançado pelos vizinhos 
franceses. 

Que belíssima paisagem nos é proporcionada! 
Mas a paisagem não fica por aqui. De manhã, aos sába-

dos, gostamos de ouvir o cantar dos pássaros e de um galo que 
mora ali por perto. 

Nós adoramos esta paisagem, é a nossa preferida.                                                                                                                                                           
 

Eva Carvalho Nº2 e Rodrigo Carvalho Nº15, 5ºE 

Uma paisagem original 
 

Ah! Adoro estar a descansar num jardim, sob 
o sol grandioso e quente, a ouvir música. Mas eu vou 
falar dos grandes espaços circundantes às proprieda-
des da minha avó materna: o quintal, a quinta e o jar-
dim. 

Começando no quintal, conseguimos obser-
var que ocupa uma grande extensão: vemos um enor-
me espaço na forma de um quadrado, onde se alteram 
as plantações de milho para batata, de batata para 
couve e, quando chega a primavera, é maravilhoso 
deitar-me nos milhões de malmequeres. Dirigindo o 
olhar para o lado direito, admiramos os tomateiros e 
mais alguns malmequeres. 

De seguida, vemos um terraço de cimento 
onde estão o estendal da roupa, as bicicletas, os carri-
nhos e as bolas. Olhando para a esquerda, encontra-
mos uma grande extensão de relva verde e fresca e um 
pequeno canteiro com morangueiros. 

À frente do terraço, observamos os baloiços 
e o escorrega. Vê-se um caminho de terra que passa 
pelo Quico, o meu cão preto. Mais à frente, um monte 
de lenha para os churrascos e videiras, que dão uvas 
brancas. Ainda podemos contemplar uma gigantesca 
cerejeira que, no verão, suporta mais de mil cerejas 
vermelhas e suculentas. Mmmm, que delícia! 

Gostaram? Visitem-nos na rua do Barro 
Branco, no Sátão. 

 
Joana Marinho Domingos, nº 3, 5º E 

Da janela do meu quarto… 
 

      Moro numa aldeia pequenina. Chama-se Covêlo. Gosto muito de 
aqui morar. 
      Da janela do meu quarto vislumbro vários cenários e todos muito 
interessantes. Em primeiro plano vejo o nosso pequeno jardim com as 
plantas a crescer ladeadas pelo granito dos muros. 
      Mas, se olhar em frente, visualizo parte da minha aldeia com algu-
mas casas, quase todas fechadas, pois pertencem a pessoas que estão a 
trabalhar noutros países. São casas mais ou menos antigas. Também vejo 
os campos verdes, semeados pelas poucas pessoas que vivem na minha 
aldeia. São moradores já muito idosos, na sua maioria. Mas o seu gosto 
pela terra é muito grande e continuam a trabalhar nela. É muito bonito ver 
crescer tudo o que plantam ou semeiam: a rama das batatas, as couves, as 
alfaces, os tomates e tudo o mais que a terra dá. 
      Da janela do meu quarto contemplo a pequena capela, local de devo-
ção da minha aldeia. 
      Todos os dias, de manhã, ainda antes de sair para a escola, vejo o 
Sr. Domingos com o seu trator transportando o leite para o posto. Ainda 
vem bem quentinho, acabadinho de tirar das suas vacas. Sobe e desce a 
pequena rua em frente à minha janela com a pontualidade de um relógio. 
       De vez em quando vejo passar um rebanho de muitas ovelhas a 
caminho de algum campo onde possam comer erva tenra e fresca. São 
quase quatrocentas que enchem as ruas por onde passam. 
      Mas, se olhar mais além, admiro uma das mais bonitas paisagens e, 
se o dia estiver límpido, ainda se torna mais fantástica. Refiro-me à Serra 
da Estrela que fica lá longe, mas mesmo em frente à janela do meu quarto. 
Distingo claramente o seu recorte no horizonte. 
      E, à noite, se eu quiser, também vejo a lua a brilhar no céu.  
      Da janela do meu quarto vejo tudo isto. Mas também tudo o que a 
minha imaginação permitir. 
 

Covêlo,20 de fevereiro de 2018 
 José Luís Camacho, Nº8, 5ºE 

A Paisagem Mistério 

  

  Pela varanda do meu quarto vejo muitos 
pássaros e por todos os lados ouvem-se os cães 
a ladrar. 
 Se olhar em frente, vejo muitas casas no 
alto das montanhas e demasiadas árvores para 
contar. Sempre tive a curiosidade de saber o que 
está por detrás dessas montanhas. Esta é a ver-
dadeira pergunta. 
            Do meu lado direito observo uma grande 
mata com pedregulhos e arbustos. 
 Do meu lado esquerdo, por onde o vento 
sopra, há mais árvores, casas e um pequeno 
café, um campo de futebol e quintas. 
 Ah, já me esquecia… a estrada parece ser 
infinita. 
            Resumindo, esta aldeia tem casas por 
todos os lados, gente simpática e divertida. 
 A melhor parte do dia é a noite, porque as 
luzes parecem pirilampos a brilhar. 
 A alguns metros de distância há uma cape-
la que todas as noites se enche de luz e dá vida a 
esta aldeia. 
 Eu adoro viver em Afonsim, porque me 
sinto livre e feliz. 

Leonor Oliveira, nº6, 5ºE 
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    Efetuada a 
recolha de 

garrafas 
de plás-

tico vazias ,de restos de madei-
ra, de cabos de vassouras danificados e de 

grãos de sementes, os alunos da turma do 1ºA da Escola 
Básica de Sátão procederam à elaboração de um instru-
mento musical, uma maraca. O seu agradável som fez-
se ouvir durante o Desfile de Carnaval da escola. 

   Durante todo este processo os alunos ficaram sensibili-
zados para o reaproveitamento de materiais de desperdí-
cio, começando assim a terem consciência da importân-
cia da reciclagem para o nosso Planeta. 

No âmbito do projeto de trabalho do jardim-de-infância 
de Pedrosas, "A brincar e a jogar a grande vamos chegar!", as 
roupas e adereços de carnaval levaram-nos a recuar no tempo e a recordar 
brinquedos, como as bonecas de trapos, os cavalinhos de pau e as 
"corricas". 
As crianças desfilaram pelas ruas de Pedrosas e, uma vez no largo da pra-
ça, acompanharam os pais, avós e populares em danças e canções de roda 
de outros tempos, forma de preservar a tradição e de manter vivo o nosso 
património cultural. 

O CARNAVAL de Antigamente 

No âmbito do Projeto “Maravilhas da Nossa Língua”, os alunos do 5.º ano têm feito a 

recolha das tradições das épocas festivas  - o nosso património cultural. Desta vez, 

sobre o Carnaval e o modo como se comemorava, no tempo dos seus avós… 

No Carnaval, no tempo da minha avó, faziam-se as 
marchas e as danças em que participavam rapazes e 
raparigas. 

Havia homens que se vestiam de mulheres com a 
cara tapada e ninguém os conhecia. As mulheres tam-
bém se vestiam de homens, faziam brincadeiras que 
faziam rir as pessoas. 

Havia um senhor na terra da minha avó, que todos 
os anos preparava uma dança de crianças. Chamavam
-no de «tio Cardador» e era muito engraçado. 

Na terça-feira de Carnaval, à noite, os rapazes 
pegavam num funil, punham-se longe um dos outros e 
um falava assim: «Ó compadre!» e outro respondia: 
«Arre, burro!». Votavam uns casamentos ao funil e 
diziam: «Ó compadre, a Maria vai casar com o Zé do 
Alto.» e depois davam umas gargalhadas ao funil e 
continuavam a casar outros: «A Laurinda do Arvoredo 
vai casar com o Diogo de Lusinde.» e assim continua-
vam com as mesmas algazarras. 

A dança de Lusinde, que era a terra da minha avó, 
quando a feira do Ladário calhava na segunda-feira 
entre o domingo gordo e o dia de Carnaval, ia lá desfi-
lar, assim como outras danças das aldeias vizinhas. 

A minha avó disse-me que no tempo dela o Carna-
val era muito animado e divertido.  

     Gonçalo Duarte, 5ºD 

No domingo gordo, que é o domingo antes do Carna-
val, os meus avós, em casa dos pais costumavam 
comer a cabeça, os pés e as chouriças do porco que 
matavam no inverno. 
    No dia de Carnaval, mascaravam-se com o pouco 
que tinham e lançavam as serpentinas. 

Podiam não ter disfarces como temos hoje em 
dia, mas alegria não faltava. Divertiam-se com o jogo 
a que chamavam o jogo das panelinhas, que era 
basicamente atirarem cântaros de barro ou panelas, e 
quem deixasse cair partia a panela (ou o cântaro), ou 
seja, perdia.  

    Beatriz Alves, 5ºD 

No tempo dos meus avós, 15 dias antes do Carnaval 
ensaiavam-se as músicas tradicionais, que se canta-
vam, dançavam e tocavam, desfilando pelas ruas. 
     As mulheres dançavam com homens, vestiam-se 
de igual, com roupas coloridas, e levavam na sua 
mão uma pandeireta enfeitada com fitas de seda, de 
todas as cores. 
     Alguns homens dançavam com as mulheres, vesti-
am-se com calças, colete, camisa e uma faixa verme-
lha na cintura, outros tocavam acordeão, flauta, ferri-
nhos e bombo. 

     Joana Aguiar, 5ºD 

O Carnaval dos nossos avós era alegre e era vivi-
do na rua. 

De manhã, as pessoas vestiam os fatos de Carna-
val e era feito na rua, onde pregavam partidas às pes-
soas mais velhas. Depois fugiam. Eram um pouco más, 
pois atiravam farinha e cinza aos fatos e as pessoas 
ficavam sujas.  

À meia-noite, cantavam ao entrudo e fazia-se o 
funeral ao entrudo, e muitas pessoas ficavam em casa 
a ouvir o que eles cantavam. 

Jorge Carvalho, 5ºB 

A infância os meus avós foi muito diferente da 
minha. Naqueles anos (anos 60), no Carnaval não 
havia fantasias  nem disfarces para se comprar. Os 
disfarces e fatos de Carnaval eram feitos por eles pró-
prios, com roupas velhas que já ninguém usava 
(trapos) e as máscaras que colocavam na cabeça eram 
meias velhas e assim ninguém os conhecia. As vezes, 
os homens vestiam-se de mulheres e as mulheres de 
homens. 

No domingo gordo, que é no fim de semana antes 
do Carnaval, tinham como tradição comer carne de 
porco cozida (orelha e pé de porco) e os enchidos 
(chouriço de carne, farinheira e morcela) com legumes 
cozidos (grelos e espigos). 

Esta tradição ainda se mantém, a minha avó faz 
sempre esta comida para lembrar a época (…) 

 

Mª João Carvalho, 5ºB 

Segundo a minha avó materna, o Carnaval era 
vivido com muita alegria e animação.  

Todos os jovens se vestiam de entrudo, uns de 
homem outros de mulher, entre outras fantasias. 

Depois de estarem vestidos de entrudo, reuniam-
se num largo chamado «Largo da Irinha». Aqui eles 
dançavam, cantavam, corriam, saltavam e assusta-
vam quem ali passasse. 

Neste dia, aproveitavam para comer muita carne, 
desde chouriços e todo o tipo de carne de porco, 
porque o entrudo é muito comilão. 

E assim se passava o Carnaval na terra da mi-
nha avó, Carvalhal – S. Pedro de France. 

    Joana Machado, 5ºB 

PROVÉRBIOS  de  CARNAVAL e FEVEREIRO  
 

 «Fevereiro quente, traz o diabo no ventre.» 

 «Fevereiro, o mais curto de mês e o menos cortês.» 

 «Fevereiro namoradeiro.» 

 «Fevereiro bravo, água no cabo.» 

 «É Carnaval, ninguém leva a mal.» 

 «Palhaço no Carnaval, ninguém leva a mal. 

 «Fevereiro chuvoso, ano formoso.» 

 «Carnaval na eira, Páscoa à lareira.» 

 «Namoro de Carnaval não chega ao Natal.» 

 «Quer no começo ou no fundo, em Fevereiro vem o 

entrudo.» 

 «No Entrudo, come-se tudo.» 

 «Em Fevereiro chuva, em Agosto uva.» 

Recolha do 5ºB e 5ºD 
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Gosto de RIMAR…  
 

Gosto de rimar isso é muito bom 

Palavras que rimam terminam no mesmo som… 

De regresso à escola, chegou o Inverno, 

Coroados de reis esse dia recordámos  

Pintámos, recortámos e cantámos! 

A atividade física tratamos fora do caderno 

E para nossa segurança, devemos cumprir 

Todas as regras que os guardas da GNR de visita, vierem repetir! 

Estamos a tratar, como pequenos agricultores  

dos canteiros da escola com uma variada horta  multisabores  

Entretanto chegou a hora de brincar ao Carnaval 

Vestidos como manda o entrudo 

Viemos mascarados um pouco de tudo 

Risadas e mais risadas, ninguém levou a mal! 

Como gostamos de reciclar,  

Construímos instrumentos musicais pr’a malta animar! 
 

EB1 Sátão alunos do 1.º C – sala 1 (9/02/2018) 

Dia da amizade e dos    AFETOS 

 

As palavras mágicas deixam-nos sempre tão 

Felizes, são boas maneiras que ficam sempre bem! 

Em cada sor r iso vemos como é bom 

dizer 

Todos os dias: bom dia! Até amanhã! 

Obrigada! Se faz favor.  

Ou então se cor reu menos bem, pedir  

Sempre «desculpa» a quem magoá-

mos, não custa nada ser bem educado! 

 
EB1 Sátão alunos do 1.º C – sala 1  (15/02/2018) 
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O 
 concurso «os melhores leitores do mun-
do» é uma iniciativa da Porto Editora desti-
nada a promover o livro e a leitura junto 

dos mais novos. No 5.º e 6.º ano participaram quatro alunos 
por turma, num total de quarenta e quatro.  

Os alunos que aceitaram o desafio, lançado pelas 
respetivas professoras de Português, tiveram a oportunidade 
de ler um excerto da obra “O rapaz milionário”, de David Wal-
liams, oferecido pela editora referida e, após a leitura, respon-
deram a um questionário de apuramento dos leitores mais 
atentos. 

A representante da Porto Editora procedeu à avalia-
ção das provas e apurou nove vencedores que responderam 
corretamente às 10 perguntas  e no menor tempo que lhes foi 
dado. Os nove alunos que acertaram todas as questões e 
entregaram em primeiro lugar foram premiados com um 

exemplar do livro escolhido para este concurso: “O rapaz 
milionário”. Os 44 alunos participantes receberam um certifi-
cado de participação e uma caneta gentilmente cedidos pela 
editora. 

Nas turmas do 5º A e 6º A não houve nenhum aluno 
vencedor e nas turmas do 5º E e 6º C dois alunos responde-
ram corretamente às 10 questões, no entanto, em tempos 
diferentes, estes últimos receberam um excerto de um outro 
livro do autor e um bloco notas.  

Estão de parabéns todos os alunos que participa-
ram e, de forma particular, os vencedores.  

Ler é divertido e pode tornar-se ainda mais quando 

nos dispomos a conhecer diferentes autores e  escritas. Esta 

atividade cumpriu plenamente o seu objetivo! 

 

Rosa Quinteiro 

No 5.º e 6.º ano temos alguns d´”os melhores leitores do mundo” 

David Walliams nasceu em Inglaterra em 1971, e é 

um ator britânico de comédia, conhecido pela parce-

ria com Matt Lucas, na série Little Britain e pelas 

intervenções hilariantes no conhecido programa Bri-

tain’s Got Talent. Em 2008, tomou o mundo da litera-

tura infantil de assalto e é, atualmente, o autor de 

crescimento mais exponencial no Reino Unido. Os 

livros de David Walliams estão traduzidos em mais 

de 40 línguas, venderam mais de 8 milhões de 

exemplares em todo o mundo, e obtiveram um impacto sem precedentes na crítica, que 

o compara a um dos mais emblemáticos autores de sempre no género, Roald Dahl. 

Se pretende conhecer melhor este autor e a sua obra, pode pesquisar em - 

www.worldofdavidwalliams.com 

6º ano – Guilherme; Steven;  Cláudia; Matilde Esteves e Leonor 5º ano- Tomás ; Rafael; Tomás Mariano; Matilde Costa  

Alguns dos melhores leitores do mundo 
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Uma visita especial... 

 
No dia vinte e dois de fevereiro, numa quinta-feira à tarde, dois agentes da Escola Segura de Mangualde vieram à sala do 

terceiro e quarto F, da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, realizar uma sessão de esclarecimento sobre os abusos sexu-
ais a crianças. 

Eles começaram por explicar a todos os alunos o significado de violência sexual ou abuso sexual. A seguir, alertaram-nos 
para o tipo de assédio que as crianças podem sofrer por parte dos adultos ou de outras crianças. Também, explicaram que, mui-
tas vezes, estes atos são executados por familiares. 

 De seguida, apresentaram-nos uma história muito esclarecedora, sobre esta temática, com o título “Kico e a mão”, 
cuja finalidade era alertar os mais pequenos para não falarem com estranhos e não deixarem ninguém lhes tocar por baixo da 
roupa interior, e que se alguém o fizesse devíamos contar a um adulto de confiança. 
                Os agentes ainda proferiram que cerca de uma em cinco crianças é vítima de violência sexual, por isso, a preven-
ção é a melhor forma de proteção contra o abuso sexual e a pedofilia. 

No final, tivemos a oportunidade de colocar questões sobre o tema, aos agentes, que nos elucidaram muito bem.  
Foi uma visita muito importante para todos nós.  

 

Texto: Duarte Carvalho, 3.º F 
Ilustração: Professor Carlos Pais 

 
A “Fada Oriana”  

nas leituras do 5,º D 

Antes de ler a história, pelo título «A FADA 
ORIANA», eu pensava que não era interessan-
te. Mas pela autora, como sabia que era uma 
boa escritora, a história podia ser melhor. Pela 
capa, que era muito bonita, o livro já me pare-
cia mais empolgante. 

A autora Sophia de Mello Breyner Andre-
sen é uma escritora muito conhecida e eu gosto 
muito dos livros dela. A sua maneira de escre-
ver é encantadora, porque enriquece os textos 
com palavras cheias de significados maravilho-
sos.      

Gonçalo Duarte  

As minhas personagens preferidas foram a 
Fada Oriana e o Poeta. A Fada Oriana, porque era 
muito boa pessoa e ajudava os outros quando 
precisavam dela e por isso ganhou uma zona da 
floresta para cuidar. O Poeta, devido a parecer um 
homem muito gentil, amigo e criativo. 

  O meu capítulo preferido foi «O Abismo», pois 

foi aí que Oriana, sem pensar, saltou para o abismo 

em socorro da velha e, por essa atitude de arriscar 

a vida, mesmo sabendo que não tinha as suas 

asas, a Rainha das Fadas devolveu-lhe as asas e a 

varinha de condão.      

  Iara Sabrina 

Antes de começar a ler, pensei logo que 

seria uma bela história, pois gosto muito dos 

livros de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

A Fada Oriana é a minha personagem 

preferida nesta história. Era generosa, bondosa 

e, quando errou, soube reconhecer e emendar 

os seus erros. A história teve um final feliz, pois 

Oriana foi perdoada e tudo voltou a ser como 

era antes. 

As ilustrações deste livro eram interessan-

tes, bem desenhadas, com cores vivas, que me 

motivaram para a leitura. 

Com esta história, aprendemos que o que 

torna verdadeiramente belas as pessoas são as 

suas atitudes.     

  Joana Figueiredo 

As personagens de que eu menos gostei foram: 

o Homem Muito Rico e o Peixe. O Homem Muito 

Rico, porque era invejoso, altivo e avarento e o 

Peixe, lhe incutiu o sentimento de vaidade e na hora 

em que ela precisou que ele testemunhasse em seu 

favor fugiu e não a ajudou. 

A minha opinião acerca da história é que esta é 

muito interessante e emocionante e ensina-nos que 

não devemos pensar só em nós, devemos cumprir 

as promessas que fazemos e cuidar da natureza, 

dos animais e sermos bons para             

todos.     

Rafael Oliveira  

No início tinha uma opinião totalmente diferente 
sobre a obra, mas por fim mudei-a: é uma obra 
muito bonita e para todas as idades. 
   Na minha opinião, o desfecho foi bom e o 
destino das personagens foi o melhor que se 
podia esperar, porque estavam todos nos sítios 
certos, nas suas casas da floresta, com os seus 
filhos e com Oriana a ajudá-los. 
    A lição que retiro desta história é que nunca 
devemos faltar às nossas promessas. 
 

Joana Aguiar 

Gostei muito do desfecho final, pois foi então 
que Oriana, graças à sua bondade, voltou a ter as 
suas asas transparentes e delicadas. Mas Oriana 
mereceu e, a partir de agora, vai voltar a ser a fada 
da qual todos falarão.      

            
Beatriz Alves   

Logo de comecei a ler o livro “A Fada Oriana”, achei que era muito diferente do que julgara. Desper-
tava -me a atenção, queria lê-lo até chegar ao fim . 

O meu capítulo preferido foi “A cidade” porque Oriana queria redimir-se, mas não foi fácil e teve de 
ser muito paciente, cautelosa, inteligente… 

O capítulo de que menos gostei foi “O Peixe”, porque quando acabei de ler o livro apercebi-me de 
que ele era malandro e cheio de más intenções , para desviar a fada da sua missão. 

Esta autora escreve muito bem, eu gosto principalmente dos seus livros para crianças. Têm tanto 
vocabulário  desconhecido e importante para nos enriquecer!... 

Lara Oliveira 

“A Vida é Bela” e 

o Holocausto vis-

to pelos alunos 

do 5ºB 

No âmbito do projeto “Conhecer+ o Holo-
causto”, promovido pela Biblioteca Escolar, e do Dia 
em Memória das Vítimas do Holocausto, a turma do 
5ºB assistiu ao filme “A Vida é Bela”, de Roberto 
Benigni, nas aulas de Apoio ao Estudo e Educação 
para a Cidadania. Depois, cada aluno foi desafiado a 
fazer a sua apreciação pessoal do filme, um trabalho 
orientado pela disciplina de Português, do qual 
resultou uma seleção de opiniões e sentimentos 
despertados por esta narrativa tão especial e tocan-
te. 

Embora esta temática não seja abordada 
nos programas das disciplinas do 5º ano, é cada vez 
mais importante sensibilizar os nossos alunos para 
que outra tragédia tão incompreensível nunca volte a 
repetir-se. 

Com este filme, aprendi que para salvar-
mos ou pelo menos tentarmos salvar, alguém impor-
tante para nós, temos que ir até ao extremo (como o 
Guido),  e até passar a Muralha da China se for 
preciso, pois há pessoas que são tudo para nós e 
sem elas parece que metade de nós desaparecerá 
completamente. 

Beatriz Caiado, 

Os momentos de que eu mais gostei 

foram quando o Guido e a Dora foram morar juntos 

e tiveram um filho chamado Josué que soluçava 

como a mãe!  

Também gostei quando o Guido disse 

que sabia falar Alemão e era só para contar a todos 

a versão que tinha contado ao filho, para ele ficar 

menos preocupado e não saber que estava preso e 

que corriam perigo de vida por estarem num campo 

de concentração.  

Gostei da atitude da Dora, quando decidiu 

que queria ir no comboio com o Guido e o Josué. 

Foi uma atitude muito corajosa, pois sabia que o 

seu destino podia ser fatal. 

Eu aprendi que nós tentamos sempre 

proteger sempre aqueles de quem mais gostamos, 

tal como o Guido fez ao Josué, seu filho. 
 

Inês Sá, 

O momento que mais me cativou foi 
quando o Guido afirmou que falava alemão e 
inventou regras para que o filho não se aperce-
besse de que estavam num campo de concentra-
ção. O Guido era uma personagem cujas ações 
me impressionaram, porque apesar de saber que 
ia morrer, evitou mostrar ao filho que estava em 
perigo. 

A quem ainda não viu este filme, eu 
tenho a dizer que é bastante bonito, mas por trás 
tem a realidade horrível que os Judeus viveram 
nos meados do séc. XX.  

Apesar de o filme retratar uma realidade 
muito cruel, a vida não deixa de ser bela. Viver é 
das melhores coisas que o homem tem.  

 

Joana Machado 

O momento que mais me impressio-

nou na ação do filme foi o final, quando o Josué 

reconheceu a sua mãe, no meio de uma multi-

dão de senhoras, apesar de ter passado muito 

tempo desde a última vez que a vira. Fiquei com 

muita pena do menino, quando o pai morreu e 

ele ficou órfão. Ao reencontrar a mãe, o Josué já 

não ficou sozinho.     

     Maria Sá 

Os momentos de que menos gostei 
foram ver a forma como tratavam as crianças 
naquele campo de concentração. Pensar que 
naquela altura se tratavam as crianças mesmo 
assim é muito triste. 

A personagem do filme que mais me 
emocionou e que mais gostei de ver foi a de 
Guido. O pai que manteve sempre o sorriso para 
o filho e piscadelas de um olho só, mesmo segui-
do por um soldado, tudo para que o filho não se 
apercebesse da maldade do mundo real.  
 Dora é também uma personagem corajo-
sa que demonstrou muito amor pela família. Ela 
não era judia e não estava na lista para ir para o 
campo de concentração e ainda assim insistiu 
em ir para estar perto do filho e do marido.  

Maria João Carvalho 
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Os alunos do Curso Profissional de Técni-
co de Turismo Ambiental e Rural do Agrupamento de 
Escolas de Sátão realizaram a atividade “Mascarar o Car-
naval” nas três escolas do agrupamento, no âmbito da disciplina de Técnicas de 
Acolhimento e Animação do Módulo 12 - Dinamização e Condução de Atividades de Animação 
em Contexto Turístico. 
 
Esta iniciativa constava da decoração livre de uma máscara branca. Participaram, no total, 47 
alunos do 5º ao 12º ano, tendo havido prémios, oferecidos pela Câmara Municipal de Sátão, 
para os três vencedores de cada escola. 
 

 EBI Ferreira de Aves  
 

1º Lugar- Tatiana Sousa 8ºE; 

2º Lugar- Camila Chaves 5ºF; 

3º Lugar- Ana Rocha 6ºE. 

EB Ferreira Lapa 

 

1º Lugar- Carolina Aguiar 6ºA; 

2º Lugar- Beatriz Ferreira 6ºA; 

3º Lugar- Leonor Gomes 5ºC. 

ES Frei Rosa Viterbo  
 

1º Lugar-Jacinta Sousa; 

2º Lugar-Manuel Aguiar 12ºA; 

3º Lugar-Sofia Andrade 12ºA. 

Da sala de aula para o teatro 

No dia 8 de fevereiro os alunos dos 8º e 9º anos do Agrupamento de Escolas de Sá-

tão tiveram o privilégio de assistir à representação do Auto da Barca do Inferno, de Gil 

Vicente, levada ao palco pela companhia Filandorra, no Cineteatro de Sátão. 

Esta atividade teve como principais objetivos motivar os alunos para o estudo da obra 

de Gil Vicente, bem como proporcionar-lhes o contacto direto com o mundo da repre-

sentação e do teatro. 

A iniciativa, da responsabilidade do grupo de Português, contou com a comparticipa-

ção da Câmara Municipal de Sátão nas despesas e no transporte dos alunos. 
 

O grupo de Português 

Mais uma vez, os alunos do Agrupamento 

apreciaram uns saborosos crepes, confe-

cionados por colegas da turma do 10ºE 

(curso profissional de Restauração), na 

escola-sede e na Ferreira Lapa, e 

pelos alunos do 9ºF, na EBIFA. 

Agradecemos e destacamos a 
colaboração das referidas turmas 
e dos docentes envolvidos na 
atividade.  

Comemoração do Chandeleur 

Breves... 

 “g” de gato  

Apresentada e explorada oralmente a 
lengalenga referente à consoante “g”, 
escrita pelo professor e autor Carlos Pai-
xa o, os alunos do 1ºA da Escola Ba sica de 
Sa ta o manifestaram um especial agra-
do pelo animal aí  referido, o gato. De-
pois, foi  elaborado por cada aluno um 
origami da cabeça de um gato e de 
uma gata, no qual puderam con-
cluir que atrave s de dobragens se 
obte m representaço es de animais. 

     Claro, o apetite ficou aguçado! 
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O que nunca deves fazer: 

 

 Fornecer dados pessoais (teus, de membros da tua família ou de amigos) a pessoas 
que conheces na internet - nome completo, número do documento de identificação 
(bilhete de identidade, cartão de cidadão), número de telefone/telemóvel, morada, 
número/informações das tuas contas bancárias ou das dos teus pais. 

 

 Preencher informação com dados pessoais, sem verificar anteriormente o endereço 
do website que os solicitou, o motivo do pedido e a credibilidade da entidade que o 
regula. 

 

 Expor demasiada informação sobre ti em blogues ou redes sociais. 
 

 Abrir ou responder a emails de destinatários que não conheces. 
 

 Abrir links ou consultar páginas que te pareçam duvidosas ou com conteúdos estra-
nhos. 

 

 Partilhar a tua password com alguém (mesmo com alguém em quem confies total-

mente). 
 

 Fazer compras online, sem o consentimento e ajuda dos teus pais. 
 

 Combinar encontros com pessoas que conheceste online. 
 

 Responder a mensagens ou contactos desagradáveis, humilhantes ou provocadores 
(mesmo que sejam de uma pessoa que até conheces) 

 

 Usar a internet para magoar, prejudicar ou humilhar alguém. 

O que deves fazer sempre: 
 

 Fornecer o teu email apenas a pessoas que conheces e a entidades que sejam 
legítimas. 

 

 Atualizar regularmente o antivírus do teu computador. 
 

 Proteger o teu email com um filtro de spam/lixo eletrónico, para evitares receberes 
emails ou publicidade indesejada ou de destinatários que não te interessam. 

 

 Alterar regularmente as tuas passwords. 
 

 Efetuar sempre logout quando queres sair do teu email ou de uma página da web 
em que tenhas efetuado login. 

 

 Falar com um adulto em quem confies quando tiver acontecido alguma coisa que te 
tenha incomodado ou quando tens alguma dúvida. 

 

 Contactar o administrador da página da web em que estás se perceberes que o 
conteúdo do website é inadequado ou impróprio. 

 

 Não responder a qualquer mensagem provocatória ou desagradável e guardar 
essa informação para a enviar ao administrador do website ou fórum. 

 
Se queres mais informações sobre segurança na net, podes enviar um mail para: 
linhaajuda@internetsegura.pt ou contactar o n.º 808 21 90 90. 

O que deves e não deves fazer para te manteres seguro na net 

O site apavparajovens.pt fornece  um conjunto de dicas que te ajudam a navegar em segurança.  São essas dicas que te propomos que leias com toda a atenção. 

O 6.º D recebeu 

a visita da GNR 

para alertar 

para os perigos 

da dependên-

cia das novas 

tecnologias 

 

No dia 29 de janeiro, a GNR veio à nossa sala de aula alertar-nos sobre os perigos da 

dependência da Internet e sobre os cuidados a ter com o uso excessivo das novas tecno-

logias.  

Foi-nos dito que não devemos passar muito tempo seguido no telemóvel ou no computa-

dor, porque isso nos faz perder muitas coisas importantes que acontecem à nossa volta. 

Por exemplo, se formos a andar de carro e estivermos sempre no telemóvel, nem damos 

conta das paisagens bonitas, por exemplo.  

Os pais, às vezes, também perdem muito tempo no computador ou telemóvel e perdem 

momentos preciosos com os seus filhos, que nunca mais terão oportunidade de recupe-

rar. 

Nós gostamos muito que a GNR tenha abordado este tema, pois são muitos os perigos 

que nós ainda não conhecíamos. Deste forma, ajudou-nos a refletir sobre este assunto e, 

quem sabe, alertar também outros jovens e os nossos pais.  

Obrigada, GNR! 

Os alunos do 6.º D, EB1 de Sátão 

Navegar na Internet num poema 
 

 Na sala dezoito, dia vinte e nove 

 Recebemos inesperada visita,  

 Que ajuda, alerta e promove 

 Para a internet não se tornar parasita! 

 

 A GNR aos alunos ensinou 

 A navegar, jogar e pesquisar: 

 “… com segurança…”, o agente frisou! 

 Mas será que há mais para avisar? 

 

 O mundo é uma casa fantástica, 

 Com contactos de solidariedade 

 Que tem sofrido mudança drástica 

 Com a nova sociedade! 

 

 “ Perdi a WI-FI…”ou “ Fiquei sem rede…” 

 É o que se ouve nos corredores, 

 “Qual é a conta?” ou “Em que nível estás?” 

 E esquecem-se dos verdadeiros valores. 

 

 Vamos brincar, correr, pular e rir 

 Pois algumas das pequenas grandes coisas. 

 Não é no ecrã que vais descobrir, 

 É na vida que ainda está para vir. 

 

Matilde Costa Esteves, 6ºD 
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7º F (EBI de Ferreira de Aves) em ação de solidariedade com as vítimas dos incêndios de Tondela 

No âmbito da partici-

pação da turma do 7ºF 

da EBI Ferreira de 

Aves, do Agrupamen-

to de Escolas de Sá-

tão, no projeto eTwin-

ning “eTwinnerobot”, 

os alunos, acompa-

nhados das suas pro-

fessoras de Ciências e 

de Espanhol, visita-

ram, no dia 12 de ja-

neiro de 2018, duas 

famílias do concelho 

de Tondela afetado 

pelo incêndio de 15 de 

outubro que assolou a 

região. Os alunos, que 

tinham angariado di-

nheiro na Feira de S. 

Martinho com a venda 

de rifas e produtos 

agrícolas, decidiram 

comprar árvores de 

fruto com esse dinhei-

ro e oferecer produtos 

alimentares a duas 

famílias de aldeias do 

concelho. Aqui fica o 

relato dos alunos.   

A primeira visita foi a casa do Sr. Armelim e da Sra. Edite, na aldeia 
de Várzea do Homem, na freguesia de Dardavaz. Esta família perdeu 
parte da casa, árvores de fruto, o trator, o carro, animais, ferramentas, 
e o aviário que ficaram destruídos no incêndio. Oferecemos cebolas, 
azeite, farinheiras, compotas, bolos, couves, feijão, chá de carqueja 
que trouxemos de nossas casas, um cachecol e umas botinhas de lã. 
A seguir, plantamos uma oliveira e deixamos um limoeiro e uma tan-
gerineira que não pudemos plantar por ainda virem dias de gelo. An-
tes de nos despedirmos, preparamos um lanche que partilhamos com 
a família da Sra. Edite. 

A segunda visita foi a casa da Sra. Natalina e do Sr. Daniel, na aldeia 
do Vale, da União de freguesias de Barreiro e Tourigo. O Sr. Daniel 
que tinha acabado de sair do hospital onde tinha dado entrada nos 
cuidados intensivos e ficou internado 2 meses, tinha sofrido queima-
duras graves e ainda está muito debilitado. Na altura do incêndio. 
viviam sozinhos porque os filhos estavam emigrados. A Sra. Natalina  

conseguiu salvar a casa depois do marido ter sido evacuado, com a ajuda precio-
sa do cão Bóris também conseguiu salvar um galo, pelo que os consideramos 
aos dois autênticos heróis. Perderam tudo, a exceção da casa. Deixamos ração 
para o Bóris e oferecemos os mesmos produtos que demos à família da Sra. 
Edite. 
 Esta visita foi um momento muito emotivo: a Sra. Natalina recebeu-nos de bra-
ços abertos e chorou à nossa chegada e à nossa despedida, para agradecer a 
preciosa ajuda, tendo-nos chamado os sete netinhos. Esta senhora é sábia, na 
forma como vive e nos ensina a viver. 
Depois de muito esforço à mistura com muitas emoções, fomos almoçar ao Cen-
tro de Dia de Tourigo onde cantámos os Reis, jogamos às cartas e oferecemos 
chocolates e marcadores que criamos nas aulas de Espanhol. 

O dia culminou com uma aula de ciências ao ar livre, na Serra do Caramulo, onde 
observamos aspetos típicos da paisagem granítica. Também admiramos a fantás-
tica vista sobre o Planalto Beirão, podendo vislumbrar ao fundo a Serra da Estre-
la. Infelizmente, tivemos também maior noção da extensão desta catástrofe ambi-
ental e humana. 
Foi para a turma um dia sem igual, onde aliado à aprendizagem se misturaram 
muitas emoções, aqui partilhadas por alguns participantes: 
 

“Sinto que esse dia ajudou-me a crescer enquanto pessoa. Se uma desgraça 
igual à que aconteceu a estas famílias me acontecesse a mim, eu também gosta-
ria que me ajudassem. Gostei muito e gostaria de poder ajudar mais.” (Gonçalo 

Arrais) 
 

“Foi admirável ver aquelas famílias, depois de tudo o que lhes aconteceu, esta-
rem com tanta força e nunca terem desistido. Nunca me esquecerei da maneira 
como nos receberam e o carinho que nos deram” (Lara Cunha) 
 

“Eu senti emoções fortes e recordar-me-ei para sempre deste dia. Quando quere-
mos temos um bom coração para ajudar os mais necessitados.” (David Silva) 
 

“Gostei particularmente da forma como as pessoas nos receberam de braços 
abertos. Lembrar-me-ei para sempre desse dia, o carinho que tiveram por nós. 
Aprendi com aqueles heróis que mesmo que algo nos destrua o que construímos, 
temos de ter força para nos levantarmos. Cresci muito com a força destas famí-
lias que gostaria de voltar a visitar. Não sei se teria aquela força para me levan-
tar, se me tivesse acontecido aquela tragédia.” (Beatriz Gouveia) 
 

“ Eu gostei de irmos visitar as famílias que sofreram com os incêndios e de as ter 
podido ajudar de alguma forma. Não me esquecerei desse dia e como as famílias 
nos receberam.” (Tiago Almeida) 
 

“Eu senti uma imensa infelicidade porque nunca pensei que a situação dessas 
famílias pudesse ser assim tão má. Mas no meio de tanta desgraça, houve mo-
mentos de boa disposição, como por exemplo as gargalhadas da Sra. Edite e as 
brincadeiras com o cão Bóris.” (Guilherme Almeida) 
 

“Foi uma experiência muito fixe: conheci novas pessoas e o que me fizeram sentir 

foi muito forte e muito bom.” (Hugo Pinheiro) 
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1.ª Concentração 

de BOCCIA 

2017/18 

                  No passado dia 23 de janeiro os alunos  
                       pertencentes ao Grupo/Equipa de BOCCIA  
                   da EB 2,3 de Ferreira de Aves, da EB/S 2,3 Frei  
                 Rosa Viterbo e da EB 2,3 de Ferreira Lapa, conquis- 
            -taram, respetivamente, o primeiro, o terceiro e o oitavo 
           lugar da classificação, na 1.ª Concentração do Quadro  
       Competitivo 2017/2018 da modalidade, disputada no Pavilhão 
-    Municipal do Sátão. 
 Os nossos alunos provaram todo o  seu valor, representando o 
   nosso Agrupamento de forma digna e sempre com muito espírito  
      desportivo. Na verdade, as classificações alcançadas espelham 
          o seu trabalho e gosto por uma modalidade que tantas ale- 
             -grias nos tem dado ao longo dos anos.  
                      A organização agradece todo o apoio prestado 
                       pela Direção do Agrupamento e pela Câmara 
                        Municipal de Sátão.  

                         Nuno Gonçalves 

Os alunos do 3ºB, durante o 2º período, realizaram um trabalho de pesquisa sobre 
um animal à sua escolha, referindo as suas característi- cas externas e modo de 
vida, para depois apre- sentarem à turma.  

H o u v e  trabalhos muito interessantes! 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Março 2018 

Página  27 

Soluções: : IVII-9:9+99; VIII-20; IX-0; X-101; XI-25; XII-22; XV-2  

Enviados pelo Clube de 
matemática da Escola  
Básica Ferreira Lapa 

VII - ENIGMA 
Como obter o resultado 100 usando 4 vezes o número 9? 

Descobre o valor (?) em cada situação. 

VIII – Clubes locais 

 

+ + = 36 

+ +  = 24 

+ + = 21 

+  x  =  ? 

 XI – Jogos matemáticos (I) 

 

                       = 7 

               = 5 +    

       = 1 +    

 +  +  = ? 

IX – Clubes Nacionais 

 

+ + = 18 

 +  +  = 9 

 x   -   = 6 

 x  -  = ? 

X - Futebolistas 

 

 

 +  +  = 60 

 +  +  = 30 

    -   = 3 

+  x  = ? 

XII – Jogos matemáticos (II) 

 

                     +    = 13 

 +   = 30 

          +   = ? 

XV - FEIRA DE TROCAS 
Numa feira de trocas, 1 melão vale 4 maças e 1 maça vale 5 cerejas. 

Com 40 cerejas, quantas melões é possível comprar? 
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18º Feira de Informação Escolar e Profissional  

A pensar no futuro 
 

 Decorreu na passada 3.ª feira, 20 de março, na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, a 18º Feira de In-
formação Escolar e Profissional "FUTUROS". 
 A iniciativa, resultado de uma parceria entre os Serviços de Psicologia e Orientação Escolar e Profissional 
do AES e da Yorn Inspiring Future, pretendeu apoiar os alunos na construção dos seus projetos educativos, 
vocacionais e profissionais, fornecendo-lhes ferramentas relevantes para o processo de tomada de decisão 
vocacional, especialmente no final do básico e do secundário. 
 Além do conhecimento das ofertas formativas da própria escola, os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer o que têm para oferecer 26 instituições do Ensino Superior e Politécnico, bem como outras instituições 
como o Exército, a GNR e a PSP,  igualmente representadas. Complementarmente, foram informados acerca 
das condições de acesso aos diferentes cursos, as respetivas saídas profissionais e os apoios dados por cada 
instituição à sua frequência. 
 O evento contou, ainda, com  um conjunto de sessões de esclarecimento e worshops centrados no desen-
volvimento de competências, desta feita dirigidos aos alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade. 
 

 No passado dia 5 de fevereiro decorreu, 
no anfiteatro da Escola sede do Agrupamento 
de Escolas de Sátão, o Seminário de Hotelaria 
e Restauração - Tendências e Desafios, organi-
zado pelos alunos do segundo ano do Curso 
Profissional Técnico de Restauração, variante 
restaurante/bar, nascido no âmbito da UFCD de 
Novas Tendências na Restauração, integrante 
do programa da disciplina de SRB (Serviços de 
Restaurante-Bar).  
 Na plateia, além de formandos de dife-
rentes cursos profissionais do nosso Agrupa-
mento, estiveram também formandos do Agru-
pamento de Escolas de Penalva do Castelo e 
da Escola Profissional de Carvalhais. 
 O Seminário foi dividido em três painéis 
diferentes, para abordar algumas das principais 
tendências e desafios da hotelaria e restaura-
ção da atualidade. O primeiro painel foi dedica-
do à sustentabilidade, dinamizado pela Região 
de Turismo do Centro, representada por João 
Quaresma, e pela Biosphere Responsible Tou-
rism – Portugal, representada por Tiago Ferrei-
ra. Ambos abordaram a importância de apostar 
em práticas sustentáveis e de que forma estas 
se podem revelar uma mais-valia para a coesão 
e desenvolvimento territorial, sendo ainda apre-
sentados estudos de caso no que concerne a 
estas boas práticas.  

 O segundo painel esteve a cargo de Dilar 
Cardoso, com a introdução a ser da responsabi-
lidade de Miguel Sanches, ambos técnicos de 
restauração no nosso Agrupamento. Neste 
segundo momento, dedicado à nutrição e impor-
tância das dietas vegetariana e vegana na res-
tauração, foi explicada a necessidade de os 
restaurantes estarem preparados para esta 
tendência crescente a nível nacional e mundial, 
foram apresentadas formas fáceis de incluírem 
nas suas ementas pratos que possibilitem a 
oferta de uma refeição completa aos seus clien-
tes. 
 Já no período da tarde, teve lugar o pai-
nel dedicado ao controlo de custos na restaura-
ção e valorização de recursos humanos, dinami-
zado pela Escola Superior de Turismo e Hotela-
ria de Seia, representada pelo seu diretor, Adri-
ano Costa, e pela AHRESP - Associação de 
Hotelaria Restauração e Similares de Portugal, 
representada por Hermínio Dias. Neste âmbito, 
foram abordados e discutidos temas como a 
importância do controlo de custos, as principais 
tendências na hotelaria e turismo e a necessida-
de de se apostar em práticas e políticas que 
levem à valorização dos recursos humanos 
afetos a esta área, que deverá passar pela 
melhoria das suas condições de trabalho e 
salariais. Foi dito pelos convidados que estão a 

ser desenvolvidos esforços nesse sentido, es-
senciais, a par da formação, para colmatar a 
falta de mão-de-obra qualificada que ainda se 
verifica no setor. 
 Deixamos aqui uma palavra de apreço 
pelo envolvimento de alunos de outros cursos e 
respetivos professores, que tornaram possível a 
articulação entre todos, criando sinergias favo-
ráveis ao sucesso do seminário. Agradecemos 
particularmente aos alunos do Curso Profissio-
nal Técnico de Multimédia, que desenvolveram 
toda a parte gráfica do evento e fizeram a co-
bertura vídeo e fotográfica do dia, aos alunos do 
Curso Profissional Técnico de Turismo e, claro, 
aos alunos da variante cozinha/pastelaria do 
curso profissional de Técnico de Restauração, 
pelas confeções necessárias aos coffee breaks. 

Os nossos agradecimentos estendem-se, tam-
bém, ao professor António José Figueiredo, que 
abriu os trabalhos, à Diretora do AES, Helena 
Castro, responsável pela sessão de encerra-
mento, ao professor Fernando Amaral, que, 
acompanhado por alguns alunos, presenteou a 
plateia com um breve momento musical, assim 
como, por fim, a todos os patrocinadores que 
tornaram possível este evento. 
 Acreditamos fortemente numa formação 
dinâmica e na capacitação de alunos com co-
nhecimentos diversificados e transversais que 
serão certamente muito úteis para os diversos 
desafios que encontrarão no mercado de traba-
lho. 
 

Miguel Sanches 

Seminário 

Hotelaria e Restauração — 

—Tendências e Desafios 


