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EDITORIAL
Caros leitores do Jornal Escolar .......
É com entusiasmo que acolhemos esta reedição do
Jornal Escolar do Agrupamento de Escolas de
Sátão, que estava parado há algum
tempo. Significa o retomar de uma boa prática na
educação para uma cidadania participativa,
implicando um envolvimento direto dos atores
escolares.
O jornal continua a ser um poderoso meio de
comunicação social, permitindo não apenas o
acesso à informação sobre o que se passa no
mundo, mas também a formação de opinião e o
debate de ideias, sendo deste modo, um
fundamental instrumento da democracia.
A produção de notícias permite dar visibilidade ao
mundo que nos rodeia. O real para ser real tem de
ser reconhecido e isso acontece diariamente
através das notícias. Com a publicação de um jornal
escolar damos oportunidade a que uma parte do
real que enche a vida quotidiana da escola possa
ser partilhada por toda a comunidade escolar,
ampliando o sentido das mesmas experiências,
informações e pensamentos que são noticiados.
Felicito todos os participantes que contribuíram para
a elaboração deste jornal, em particular, os
professores que levam por diante este projeto,
animando os alunos e restantes membros da
comunidade escolar, suscitando e motivando a sua
participação.
Sabendo nós da importância da leitura e das
leituras, bem como da escrita e dos muitos modos
de escrita, temos motivo redobrado para estarmos
contentes, pois a oportunidade de desenvolvimento
destas competências é uma mais valia não só para
as aprendizagens escolares (aprender a saber),
mas também para o aprender a ser e o aprender a
viver.
Desejo que este seja apenas o primeiro de
muitos, que nos enriqueça com os seus artigos e
notícias e que nos proporcione um cada vez maior
sentimento de orgulho por pertencermos a uma
comunidade escolar que encontra tempo para
partilhar, refletir e pensar sobre si mesma e sobre o
mundo que a rodeia.
Parabéns e boas leituras!
A Diretora

Alguns dados do infoescolas sobre o desempenho
dos alunos do Agrupamento nos exames de 2015/16
Os dados aqui analisados dizem respeito aos exames realizados na Escola Secundária Frei
Rosa Viterbo, os únicos atualizados em 2015/16.
Relativamente ao 3.º ciclo, o primeiro indicador refere-se à
progressão dos alunos da escola entre as provas nacionais do 6.º
e do 9.º ano, quando comparado com a progressão do resto do
matemática
português
país, negativo a português (houve uma evolução negativa entre as
classificações que tinham obtido no 6.º ano e as que tiveram no 9.º,
relativamente às médias nacionais) e em linha com a média nacional, a matemática.
Outro indicador onde existe alguma discrepância relativamente ao total nacional tem que
ver com a maior desigualdade de resultados — distância entre a classificação mais baixa e mais
elevada — registada tanto na prova de português como na de matemática.
No secundário, o primeiro dado relevante refere-se ao desalinhamento entre as classificações internas obtidas pelos alunos da
nossa escola, em comparação com as notas internas dos restantes
alunos do país com resultados semelhantes nos exames.
Por disciplina, português e matemática apresentam um
desempenho positivo, quando comparado ao verificado noutros exames realizados. Outro indicador positivo partilhado
por ambas é a progressão verificada nos resultados do 12.º
ano, face aos que tinham sido obtidos, pelos mesmos alunos,
no 9.º ano, tendo em conta o que se verificou a nível nacional.
Quando se analisa a média de idades dos alunos que realizaram exames, comparando-a com
a idade normal — percurso sem retenções — ou esperada aquando da realização do exame, notase que, à exceção da física e química A, nas disciplinas com maior número de provas realizadas —
português, matemática A, biologia e geologia e filosofia — a percentagem de alunos que realizou a
prova numa idade em era suposto fazê-lo é superior à média nacional.
Já no que respeita à desigualdade de resultados entre os alunos que realizaram a mesma
prova, física e química A e filosofia apresentam as maiores disparidades, comparativamente ao
total nacional.
Por fim, salienta-se a percentagem de alunos da nossa escola que obteve positiva nos exames nacionais do 12.º ano após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos: 61%, contra apenas 50% no resto do país.
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Técnico de Multimédia
Tiragem: 500 exemplares

Página 2

Dezembro 2016

Histórias para Ajudar(is)
o Próximo
Foi no passado dia 22 de outubro que alguns alunos do 5º ano, da EB Ferreira
Lapa, participaram na cerimónia de lançamento dos livros editados pelo projeto
Histórias da AJUDARIS, que decorreu no Porto, no auditório da Universidade Lusíada.
Do nosso agrupamento, participaram dez alunos e seus familiares, bem como
os professores Ana Cristina Costa, Carlos Paixão e a professora bibliotecária Isabel
Almeida. Mais de mil alunos, familiares e professores estiveram presentes, em representação de todas as escolas do país que, no ano letivo anterior, enviaram as suas
histórias a este projeto solidário. Lembramos que em 2015/16 foram enviadas e
selecionadas as histórias do 4ºA (EB1 de Sátão) e do 6ºE (EBI de Ferreira de Aves),
orientadas, respetivamente, pelos professores Carlos Paixão e Ana Cristina Costa.
A cerimónia no Porto contou com a presença dos padrinhos Mário Augusto,
apresentador e autor de diversos programas sobre cinema, e o escritor de literatura
infantojuvenil António Mota.
Com os textos elaborados pelas turmas de todo o país, e selecionados pela
organização das Histórias da Ajudaris em 2016, foram editados 5 volumes, onde
poderás conhecer as histórias criadas por colegas teus e ilustradas por profissionais,
portugueses e estrangeiros.

A Matilde Esteves - aqui acompanhada pelo professor Carlos Paixão - , aluna do atual 5.º D, representou as escolas do Agrupamento.

No volume III estão reunidos todos os textos produzidos nos distritos de
Aveiro e Viseu, incluindo “Despertar os corações” (4ºA) e “Ajudaris o
Próximo” (6ºE). Nos restantes 4 volumes, encontrarás os trabalhos enviados do Minho ao Algarve.
A festa teve belos momentos musicais, canções, danças e teatros
apresentados por alunos de vários pontos do país, e não faltou um divertido palhaço-malabarista. No final, cada escola/agrupamento fez-se
representar por um aluno e um docente e o palco ficou repleto com
todas as escolas que aderiram ao projeto. O nosso agrupamento foi
representado pela Matilde Esteves, agora no 5ºD, em nome da turma do
4ºA, e pelo seu professor. No final, houve uma sessão de autógrafos
pelos pequenos autores, que receberam um certificado de participação.
Em breve, os livros desta edição estarão à venda nas bibliotecas do
agrupamento e todos poderão contribuir, com a sua aquisição, para os
nobres objetivos da AJUDARIS, que auxilia crianças e famílias carenciadas de todo o país.
A Biblioteca Escolar agradece a colaboração dos pais e da autarquia, que tornaram possível a participação nesta iniciativa e desafia as
turmas do agrupamento a participarem este ano na edição 2017, cujo
tema será: “A Família”.
Isabel Almeida

Despertar os corações

Missão “Ajudaris o Próximo”

Era uma vez uma menina chamada Vitória. Era
muito simpática e bondosa, gostava de ajudar quem mais
precisava.
Todos os fins-de-semana ia limpar a casa da senhora
Adelaide, uma velhinha de setenta e cinco anos, que vivia
sozinha, ajudava o senhor Outeirinho a plantar a horta,
treinava a mobilidade com o Ernesto, um menino de sete
anos que não tinha pernas…
Vitória não achava suficiente o que fazia, por isso perguntou à tia Ana o que poderia fazer mais.
- Como assim?- interrogou-se a tia. - Tu já fazes tanto
pelos outros…
Ela insistiu, até que ouviu uma boa resposta:
- Está bem, eu digo-te.
- Iupiii! Iupiii!- exclamou a menina.
- Sabes que há pessoas, neste bairro, que são muito pobres e que nem alimentos têm para comer. Essas pessoas passam muitas dificuldades e se tu puderes dar-lhes alguns
mantimentos, já têm o dia ganho.
A tia Ana sorriu e, num abrir e fechar de olhos, já a
tinha perdido de vista.
A criança meteu ao bolso a sua semanada e pedalou
até ao minimercado da mãe da Julieta.
Depressa encheu um carrinho de mantimentos, fruta,
legumes, massas, laticínios, conservas, cereais…
Pagou, encheu o cesto da bicicleta e dirigiu-se ao bairro. De porta em porta, repartiu por aqueles que mais precisavam.
Durante aquela tarde, o que lhe encheu o coração foi a
palavra “obrigado” e todos os sorrisos de orelha a orelha que
coloriram cada um dos rostos.
A Vitória achou que recebeu muito mais do que deu e o
seu gesto despertou o coração de imensas outras pessoas.
Passado um ano, aquele bairro não parecia o mesmo.
Continuava um bairro de gente humilde mas, agora, um
verdadeiro bairro solidário.
Muitas vezes, um pequeno gesto pode gerar milhões de
boas ações.

No século vinte e um, num dia chuvoso, quatro amigos
inseparáveis, o Morango, o Melão, a Cenoura e o Mirtilo,
atendendo a um pedido de ajuda, saíram dos frigoríficos
de uma grande superfície comercial e partiram em direção
à rua onde existia mais fome no mundo, a Rua da Miséria.
Essa rua sem cor, mas ainda com alguma vida e, talvez, uma réstia de esperança, ficava aqui, próxima de nós,
numa ou em muitas das nossas cidades.
Quando lá chegaram, viram idosos doentes, crianças
esfomeadas, mas não encontraram adultos. Ficaram perplexos! Tal situação era incompreensível.
- O que aconteceu aqui? - perguntaram em coro.
Um velhinho respondeu:
- Os adultos abandonaram-nos, deixaram-nos na miséria extrema, porque dávamos muito trabalho e gastavam
muito dinheiro connosco.
- Nós vamos ajudar-vos! Não tenham medo! A tristeza,
a fome e o abandono terminam agora. Já! Nós, com a nossa
vontade imperiosa, vamos acionar o programa “S.O.S. Fome”! - exclamou a Cenoura.
De seguida, os amigos incansáveis ausentaram-se durante alguns breves minutos. Resolveram pedir ajuda e, empenhados, sensibilizaram outros valiosos corações.
Quando retornaram, transportados numa carrinha
repleta de bens variados e essenciais, distribuíram alimentos, cobertores, mantas… amor, afeto e o compromisso de
estarem sempre presentes, oferecendo alimentação, cor e
alegria àquelas vidas.
- Obrigado! - gritaram todos em coro.
E lá foram eles, o Morango, o Melão, a Cenoura e o
Mirtilo, para outra missão, ajudando todos aqueles que
precisarem.
A fome, o desânimo e a tristeza deixaram de existir
naquela rua. Agora, a Rua da Miséria passou a ser a Avenida da Esperança.

Turma: 4ºA
Professor: Carlos Paixão
Escola: EB1 de Sátão

Turma: 6ºE
Professora: Ana Cristina Costa
Escola: EBI de Ferreira de Aves
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Este ano, o tema deste Mês da Biblioteca Escolar convidava a descodificar o mundo e cada aluno foi convidado a descobrir-se a si próprio e a descodificar o seu MUNDO. Os mais
pequeninos do 1º e 2º ano desenharam, enquanto os restantes escreveram sobre o que lhes é mais importante.
No Dia da BE, 24 de outubro, e até ao final do Mês da BE, os alunos do 2º, 3º e 4º ano puderam participar no concurso "Descobre a MENSAGEM SECRETA". Com a ajuda do
Código Morse, todos os participantes descodificaram pequenas mensagens relacionadas com a Biblioteca.
As Bibliotecas da EB1 de Sátão e da EBI de Ferreira de Aves ficaram muito coloridas e interessantes com os magníficos "sistemas solares", em que a estrela de cada um era a
frase ou adivinha criada pela turma... Podes ver mais imagens nos blogues da BE.
Isabel Almeida

A biblioteca…

Adivinha lá quem sou eu?
Sou um local muito nobre
Onde a imaginação não
tem fim

...é divertida.
Nós gostamos da biblioteca!

Gosto de dar as

1.º B (EB1 Sátão)

pessoas
Muito de mim!
Quem sou eu?
4ºF,

...é como um amigo verdadeiro,
Posso contar com ela sempre que precisar.
2ºC (EB 1 Sátão)

EBI Ferreira de Aves
Tem folhas e não é árvore
Tem capa sem ser gente
Permite voar e não é

...pode ser um bom amigo;
E também um bom companheiro;
Conforme a lição que der;
E que traz guardada consigo.

Avião Desperta-nos
a imaginação.

3.º A (EB 1 Sátão)

6ºF, EBI
Ferreira de Aves

...é uma escola sem professores.
A biblioteca é o melhor ponto de encontro numa
escola.
2º F (EBIFA)

O que é? Que é?
É um lugar bem
Bonito Onde tudo
está sempre
arrumado

...é um lugar onde moram livros que nos fazem
sonhar.
J.Inf. (Sala 1)

Posso lá ir

J.Inf. (Sala 2)

Página 4

Que tem asas mas não voa
Nos livros ela se encontra
Que melodia que ela mostra!
7ºE, EBI Ferreira de Aves

Qual é coisa qual é ela
Que se abre e não se empurra?
Todos podem entrar e aqui podes ver,
tocar e imaginar
Por entre enciclopédias e folhas
de encantar.
Podes navegar e sonhar.
7ºE, EBI Ferreira de Aves

quando quiser
A regra é
estar sossegado…

...é um lugar onde estão muitos livros, computadores e jogos. Nós, os meninos e meninas podemos ir lá aprender, em silêncio.

Qual é coisa qual é ela

3.º B –EB1 de Sátão
O que é surdo, mudo
e conta tudo?
3.º C, EB1 de Sátão

Como se chama o ser
que não faz senão escrever?
4.º B, EB 1 de Sátão
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Foram muitas e diversificadas as atividades comemorativas do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares. Esta página pretende testemunhar algumas delas.

Apresentação da
história «A
fada palavrinha
e o gigante das
Bibliotecas» em
teatro de fantoches, na
BE da EBIFA e na EB 1 de
Sátão. A história é de Luísa
Ducla Soares; os adereços e os
cenários foram criados pela equipa
da BE, que dinamizou mais esta hora
do conto.

Uma
turma do
4.º ano assiste à Hora
do Conto na biblioteca da EB1 de Sátão,
com a história «O rato de
Alexandria», de José Jorge
Letria, contada pela professora
bibliotecária Isabel Almeida, a partir
da obra «O livro que falava com o vento
e outros contos».

Exposição dos
textos feitos
pelos alunos do
1.º ao 4.º ano da EB 1
de Sátão, no desafio
“O meu mundo”. Junto dos
“mundos” de cada turma, foram
afixadas as frases e adivinhas criadas
coletivamente.

Adereços
da história
«O rato de
Alexandria», que
se tornou leitor e sábio professor dos ratinhos
mais novos.
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Sabes o que estás a comer?
Durante a Semana da Alimentação, que decorreu de 14 a 21 de outubro,

O Dia da Alimentação nos Jardins e
escolas do 1.º CEB do Agrupamento

no âmbito da área temática da Educação Alimentar do Projeto Educação para a
Saúde do Agrupamento, organizou-se uma sessão de esclarecimento, no auditório da escola secundária, para os alunos do 8º ano, uma das várias iniciativas
integradas nesta comemoração.

Com o título «Consumer.talks – “Sabes o que estás a comer?”», a
sessão foi dinamizada pelo Projeto DECOJovem e contou com a presença da
Drª. Élia Baptista (nutricionista) e da Dr.ª Melanie Magalhães (técnica da DECO). O principal objetivo era levar os alunos a tomarem consciência daquilo

Alunos do 2º A deliciados com as espetadas de fruta que fizeram na Escola Básica do 1º CEB de Sátão.

que comem, através do esclarecimento e do debate. A intenção foi alertar para
a importância da leitura dos rótulos dos produtos alimentares, de modo a interpretá-los e conhecer melhor os ingredientes presentes nos mesmos e, também,
levar os alunos a compreenderem o significado de Dose Diária Recomendada
(DDR), a descobrirem a diferença entre magro e light e a escolherem de forma
mais saudável (e com base nas suas necessidades nutricionais) os diferentes
produtos alimentares.
A possibilidade de os alunos tirarem as suas dúvidas foi um dos aspetos mais positivos da sessão. E, nestes momentos, a nutricionista conseguiu
responder prontamente e de forma esclarecedora a todas as questões coloca-

No Jardim de Infância das Pedrosas aprendeu-se brincando com fruta.

das, mesmo as mais inesperadas. A forma como ela apresentou a informação
foi muito interessante. Levou produtos físicos, como embalagens variadas e
pequenos frascos com as quantidades de sal e açúcar de alguns alimentos,
para mostrar o que se consome na realidade. Alguns alunos até desconfiaram
das quantidades apresentadas, tal foi a surpresa, o que teve o efeito que se
pretendia – estar atento ao que se come.
Como aspeto menos positivo salienta-se o facto de os alunos não
terem estado atentos, havendo mesmo alguma instabilidade na sala, o que

No Jardim de Infância do Avelal saborearam sopa e fruta ricas em vitamina.

dificultou o trabalho da dinamizadora em cativar a atenção. De facto, os alunos
deveriam ter estado mais interessados, já que, como a própria nutricionista
referiu, houve a preocupação por parte da equipa do EPS em dar-lhes esta
oportunidade de aumentar a sua formação.
A sessão foi, no entanto, proveitosa para os alunos e uma boa forma
de assinalar a semana da alimentação.

Alunos do 8.º A

No Jardim de Infância de Lamas os pequenos chefs "cozinharam" as suas refeições e deram a conhecer as ementas.
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Aprender a

Para festejar o Dia da Alimentação
o nosso amigo Luís
veio à escola fazer pão.
Trouxe um saco de farinha
muito branca e fofinha.
Um pouco de fermento
que foi responsável pelo
crescimento.

fazer pão no DIA
MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO
Para os mais
pequeninos
o senhor Luís fez
magia.
Para os mais
crescidinhos
Mostrou sabedoria!

Depois de muito
amassadinho,
foi a hora de pôr o
nosso dedinho.
Fizemos uma bolinha
pequenina,
a quem demos um esticão
e recheamos com
chourição.

Os pãezinhos recheados,
todos bem aprumados,
nos tabuleiros foram
ajeitados.

O amigo Luís à
“Floresta Doce” os
levou e foi lá que os
cozinhou.
Pão com chouriço
ou manteiga,
Foi um lanche à
maneira.

Para a atividade finalizar
Recebemos um certificado
que pelo nosso pasteleiro
nos foi ofertado.
EB 1 de Rãs
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VERSOS COM CAFÉ
Ali, no café da esquina,
Tem encontro com a menina
Olha para ela e tem fé,
Mas primeiro vai um café.
E, quando aumenta a tensão,
Derrete mais um coração.

Para aqui sai uma cheia
e aproveita já a boleia,
traz um descafeinado
e outro café pingado.
Por favor, muito obrigada...
Há lugar na esplanada!

Sabemos que o Toninho
Aprecia um cafezinho.
Nas manhãs de domingo,
Já é tarde, bebe um pingo.
E, com sorriso maroto,
Diz que se chama garoto.

Nós tomamos ao balcão,
Fica aqui mais à mão.
Puxa antes a cadeira,
Toma a cafezada à maneira.
Sabe-te melhor o dia,
Se aproveitares a companhia.

Mais guloso é o João,
Para ele sai um galão.
Demora o café da manhã,
Enquanto espera pela irmã.
Com o pai é sempre igual,
Sai uma bica no final.

Eu para mim quero cevada,
Mesmo que saiba a nada.
Dou-me melhor com carioca
Ou então um café moca.
Para miiim deiii-te, deiii-te
Ummma meeiia de leeeiite!

É uma bica ou cimbalino?
Pergunta logo o Adelino.
Esta é curta, italiana?
Quer saber já a Diana.
Anda, despacha-te, corre,
o que vier logo morre!

Já tenho as barbas de molho
E por isso é que eu escolho.
Não quero descafeinado,
Saia lá um café migado.
Com essas migas de broa,
Aguentas daqui até Lisboa.

Aqui não há pressa, não corras,
Ou queres o café com borras?
Ao café e a um palito
Vejam, não sou esquisito,
Junto também o jornal.
Estou muito bem no Central.

Tu estás cheio de sono,
Anda, não fiques mono.
É hora de mais alegria,
Voltar a ter energia.
Fazemos aqui como o Zé,
Vamos tomar um café!
Vamos tomar um café!
Carlos Paixão
Carlos Paixão – out.2016

A planta do café é originária da Etiópia. Foi cultivada, pela primeira vez, em 575 d.C., pelos árabes, com o objetivo de preparar
uma bebida. Por sua causa, todo o mundo começou a consumir café,
que antes era chamado “vinho da Arábia”. Até ao século VIII, era
considerado uma preciosidade.
O primeiro café público abriu em 1645, em Veneza e chamavase “café Florian”. A partir daí, abriram por toda a Europa.
Os padres pediram ao papa Clemente para proibir o café, mas o
Papa, ao provar, achou-o delicioso e não o proibiu.
Em primeiro lugar, no consumo do café, está a Finlândia com 12
quilogramas por pessoa. De seguida, está a Noruega, com 9,9 quilogramas por pessoa, seguida pela Islândia, com 9 quilogramas por
pessoa.
Sabendo que a média por pessoa é 1,3 quilogramas, Portugal
ultrapassa esse valor com 4,3 quilogramas por pessoa.
Os principais produtores de café são o Brasil, o Vietname e a
Colômbia.
O café tem efeito contra o sono, devido à sua cafeina mas
também tem outros benefícios como diminuir os níveis de colesterol e
aliviar as dores de cabeça e as cefaleias.
O café é preparado com grãos. Primeiro é moído numa máquina
conhecida por moinho e depois vai para outras máquinas como por
exemplo a cafeteira italiana, o coador ou a máquina expresso.
Também existe um café caríssimo que é feito a partir de fezes
de
elefante. Os grãos de café são dados aos elefantes que os
comem e depois,
a partir das suas fezes, é produzido o café mais caro do mundo!
Com natas, com leite, com chocolate ou descafeinado, o café é
sempre uma forma magnífica de terminar a refeição!
Ao café, junta-se o pires, a chávena, o pacote de açúcar, a
colher e o convívio! Depois disto tudo, espero que tenham
aprendido alguma coisa sobre o café e que não o toem
antes de ir dormir!
Tiago Almeida (texto revisto e
melhorado pelos alunos do 4º B,
EB 1 de Sátão
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Este foi o
desafio do
professor
Carlos Paixão quando
pediu ao
4.º B para
dramatizar o
seu poema
“Versos
com Café”.
A partir daí,
todos ficaram motivados para
escrever
sobre este
tema.
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Curiosidades da nossa turma (2.º F, Escola Básica Ferreira Lapa)
Somos alunos da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves.
A nossa turma é a F e somos do segundo ano de escolaridade.
Somos dezassete alunos com idades entre os sete e os oito anos, dez são do sexo masculino e sete do feminino.
Vivemos em locais diferentes: oito em Lamas, dois em Águas Boas, um nas Duas Igrejas, dois em Vila Boa, dois na Pereira e dois no Castelo.
Dentro da sala de aulas, nós gostamos muito de trabalhar. Um grande grupo adora estudo do meio, outro gosta muito de expressão plástica, mas há também
quem prefira português e matemática.
Fora da sala de aulas e nos tempos livres, a maior parte dos rapazes gosta de jogar futebol, mas há duas meninas que também jogam! Temos gostos muito variados desde jogar, passear, cantar, etc..
Cada um de nós tem a sua mania, o seu jeito e as suas qualidades. Ora vamos ver:
O número 1 é o Alexandre, que rapaz tão “grande”!
O número 2, a Carolina, que é uma heroína.
O 3 é o António, que não é do signo Capricórnio.
O número 4 é a Diana que não gosta de banana.
O 5 é o Dinis, que gostaria de ir a Paris.
O número 6, o Duarte, que adora tarde.
O 7, é a Florbela, que flor tão bela!
O número 8, o Gonçalo, que gostaria de aprender a andar a cavalo.
O 9 é a Inês, que detesta jogar xadrez.
O número 10, o Lucas, que gosta de cantorias.
O 11 é a Leonor, a aluna mais nova da turma, que é um amor.
O número 12, o Martim, que gosta de passear no jardim.
O 13 é o Mateus, que “só agora cresceu”.
O número 14 é o Ricardo, que tem energia de leopardo.
O 15, a Sara, que faz sempre uma excelente leitura.
O número 16, o Tomás, que belo rapaz!
O 17 é a Eva, que gosta muita da amiga Iva.

E, no fim, a professora que lidera a nossa turma.

A FADA PALAVRINHA E O GIGANTE DAS BIBLIOTECAS
Era uma vez um rei que tinha um enorme tesouro: moedas de ouro, prata, diamantes, rubis e muitas mais pedras preciosas. Como
não sabia o que fazer com ele e tinha medo de que algum ladrão o rouba-se, um certo dia, numa reunião perguntou:
-O que acheis que deveria fazer?
-Eu cá acho que devia mandar fazer um castelo de marfim com dez torres, para vivermos lá- respondeu logo a rainha.
-Eu sugeria cem metros de seda para mandar à costureira - retorquiu a princesa.
-Eu prefiro um batalhão para combater!- acrescentou o príncipe.
O rei por sua vez, já tinha há muitos na sua mente, que queria construir um edifício, enche-lo de prateleiras e colocar livros em todas.
E assim foi. Mandou construir o edifício, colocar lá as prateleiras com as estantes e sofás para as pessoas lá se sentarem a ler.
Mandou vir também os livros de elefante, barco, camelo e outros animais.
-OS LIVROS NÃO PRESTAM PARA NADA!- gritavam os aldeões- SENTADO A LER UM LIVRO ATÉ FAZ CALOS NO RABO.
O rei não lhes deu ouvidos e continuou a ler livros de ciência natural, contos, geografia, aventuras,…
Os aldeões ficaram tao interessados que decidiram também começar a ler.
Num dia de muito nevoeiro, a biblioteca, enche-se de traças que começaram a comer os livros:
-QUE DELICIA!
-QUE BELO PETISCO!
As traças adoravam comer papel e roupa então aproveitaram para comer a biblioteca.
O rei rapidamente se apercebeu do que se estava a passar e mandou chamar os soldados armados que rapidamente começaram a atirar tiros para os insetos que, por sua vez, eram demasiado pequenos para
serem apanhados.
Os sábios inventaram um inseticida que também não ressoltou nas traças, mas os leitores iam quase morrendo.
O rei estava desesperado.
Chegou então um morcego à aldeia.
-Se também vieste para comer os livros, podes ir embora – disse o rei.
-Não, eu não vim para comer os livros, só quero arranjar emprego - disse o morcego.
- Eu posso comer as traças e ajudar.
- Então podes ficar e começar já – disse o rei.
O morcego começou então a devorar todas as traças. Encontrou dentro de um livro uma fada.
- Quem és tu? - perguntou o morcego.
- Eu sou a fada Palavrinha e não estou a comer o livro, estou só a lê-lo!
- Então podias ajudar-me a organizar a biblioteca e a tirar daqui as traças todas.
Rapidamente a fada Palavrinha e o morcego puseram a biblioteca em ordem.
O rei estava impressionado com o trabalho dos dois.
- Estão a fazer um trabalho ótimo! - retorquiu o rei. – Se quiserem podem ficar a trabalhar na biblioteca para sempre.
E assim foi. Daí em diante a fada Palavrinha e o morcego trabalharam na biblioteca. Ajudaram os leitores a encontrar os seus livros preferidos e puseram a biblioteca em ordem.
A fada palavrinha e o morcego adoraram o novo cargo.
E assim acaba a história da fada Palavrinha e o gigante das bibliotecas.
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Como está a ser a minha experiência no 5.º ano?
Convidámos alguns alunos da Escola Básica Ferreira Lapa a contarem-nos como foi a sua transição do 4.º para o 5.º ano.

Francisca, 5.º D
A minha "estadia" na
E.B.F.L. está a correr às mil maravilhas.
Com os meus novos colegas, divirto-me e aprendo com eles, no intervalo, ao ar
livre.
As minhas notas estão a ser muito boas, pois os professores insistem e aprofundam ao máximo a matéria e isso é bom, pois absorvemos mais conhecimentos e
algumas técnicas para não termos tantas dificuldades a resolver, nas fichas, as
perguntas.
Eu até estou a gostar da nova escola e é divertido ter tantos professores e disciplinas todas completamente diferentes!
Esta escola, ao dar-nos tantas responsabilidades, para além de termos de tirar
boas notas, também nos está a preparar para as dificuldades e responsabilidades do futuro! Estou a adorar esta nova escola e os novos " obstáculos " que
tenho de quebrar na companhia dos meus novos amigos e professores.

O Jardim de Juan Miró
Miró tem muito quadros
e um vamos conhecer.
Tem círculos, triângulo e retângulos
que, mal olhem, vão ver!

Mafalda, 5.º D

Palavra puxa palavra …
...uma aventura do 4.º ano para o 5.º ano
Este novo ano letivo está a ser recheado de grandes emoções
Emoções novas porque uma nova etapa começou
Começou a aventura do 5.º ano na turma do 5.º D com novos amigos
Amigos quase todos diferentes daqueles que me acompanharam nos últimos 4 anos
Anos passados na EB de Sátão que guardarei sempre no meu coração
Coração que agora se sente feliz depois de tão nervoso que ficou ao início
Início atribulado pois esperavam-me tantas novidades
Novidades nesta escola que parecia gigante mas com todos tudo ficou mais fácil
Fácil adaptar-me e divertir-me com os meus novos amigos de turma
Turma onde todos somos muito unidos, guiados e desafiados por professores
Professores e auxiliares que tornam esta nova aventura na escola exigente mas divertida!

Simão, 5.º D

Desde que vim para o 5º ano, sinto-me muito feliz e mais independente. Adorei
imenso conhecer novos professores e colegas, o que foi muito bom para mim. Pensei em ter
mais dificuldades em adaptar-me, mas tudo correu bem, com a ajuda entre nós todos. O que
mais me agrada nesta nova etapa é ter professores fantásticos que me ajudam nas dificul-

Uma avestruz engraçada,
no centro do quadro vais ver
com uma cara arredondada
e um olho, grande a valer.
O céu desta linda tela
tem um estrela diferente,
é azul, com ponta amarela.
Esta estrela está contente.
Vejam o papa-formigas
e a cobra cascavel..
Será que tem amigas
esta cobra de papel?
Esta obra encantadora
e um sonho apareceu.
Eu sou sua admiradora
e quero ir vê-la ao museu.
Maria João Santos Carvalho
4º B, EB 1 de Sátão
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dades. O que ainda me deixa confuso é ter muitas disciplinas em salas diferentes. Fiquei
desanimado com a descida das minhas notas, mas com esforço tudo há de melhorar.

Diogo, 5.º D
A minha "estadia" na O início do ano letivo está a correr-me muito bem, pois tiro boas notas. Gosto muito dos professores e dos meus colegas. Adoro brincar, correr e saltar. Esta
escola tem tudo o que eu preciso. Espero que passe de ano. Adoro a nova escola!
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11 de novembro, dia de S. Martinho, oito
e picos da manhã: começa com grande azáfama a preparação das atividades que marcam a
primeira paragem propriamente dita das atividades letivas. Alunos, professores e funcionários colaboram na montagem dos espaços
onde exibirão os produtos que reuniram para
vender neste dia. Digo vender, porque o objetivo é conseguir algum dinheiro que ajude a
suportar as atividades da turma (ou da escola),
visitas de estudo à cabeça. Há de tudo: bolos
e bolinhos, doces e iguarias congéneres, fruta,
legumes, todo o tipo de objetos e artefactos,
expostos de forma a atraírem a atenção dos
visitantes - os de dentro e os de fora, porque,
além da participação das várias escolas do
Agrupamento, a comunidade local também foi
convidada.
À medida que a manhã avança, assistese ao frenesim típico de uma feira: gente que
vagueia pelos vários espaços, vozearia, pregões, música, inclusive atividades desportivas
(o corta-mato escolar também integrou o cartaz). Como numa feira, alguns objetos apresentam-se por si, mas a maioria precisa de ser
apresentada, razão para o recurso às mais ou
menos imaginativas e eficazes técnicas de
marketing. Ao final da manhã, aquando do
“desmontar da tenda”, mede-se essa eficácia
pela maior ou menor quantia de dinheiro arrecadada.
Depois do lazer vem o dever - as atividades letivas são momentaneamente retomadas
-, para, a meio da tarde, os cadernos e os
livros voltarem às mochilas e a festa continuar
com um pequeno sarau musical oferecido por
alguns alunos. O dia havia de terminar com,
digamos, a cereja no topo do bolo: as castanhas assadas. Regressam os momentos de
convívio e confraternização informais, essenciais para o reforço de energias e para o aumento do sentimento de estima dos vários intervenientes face à escola.

O Verão de S. Martinho
explicado cientificamente
Mais tarde ou mais cedo, habitualmente no princípio de
Novembro, surgem uns dias de céu limpo, vento fraco e
temperaturas agradáveis. A razão deste facto deve-se ao
posicionamento do Anticiclone dos Açores sobre a
Península Ibérica ou próximo dela. Trata-se de um
fenómeno meteorológico normal que data, pelo menos,
desde a época de Sº. Martinho, soldado que, ao deparar-se
com um pobre mendigo cheio de frio e encharcado, não
hesitou em cortar a sua capa e doá-la ao mendigo. Após
acto tão generoso, a tempestade parou, o céu ficou sem
nuvens e parou de chover. O frio terminou.
Esta lenda tem, de facto, uma tradução climática e
meteorológica. Ou seja, a frequência de dias de sol em
Novembro com temperaturas relativamente elevadas é um
facto que tem elevada frequência e que tem tendência a
repetir-se ao longo dos anos. É típico dos climas
mediterrâneos o calor e a secura estivais se prolongarem
pelo Outono, assim como o frio do Inverno se prolongar
pela Primavera. O tempo relativamente quente e seco que
temos experimentado nessa altura do ano é, pois, normal
e enquadra-se dentro da variabilidade natural do clima.

Prof..ª Fátima Domingues

António Jorge Figueiredo
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É uma iniciativa da organização «Mundos de Vida», integrada na «Missão
Pijama», destinada a solidarizar as crianças até aos 10 anos com outras crianças
em situação socialmente vulnerável ou institucionalizadas. A data celebra-se a 20
de novembro de cada ano — este ano foi a 21 porque 20 foi domingo —, precisamente o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
Os Jardins do Agrupamento participaram ativamente no projeto. As crianças
do Jardim de Infância das Pedrosas contaram-nos a forma como viveram este dia
especial.

«

No dia 16 de novembro de 2016 fomos de autocarro ao Parque Botânico Arbutus do Demo, em Vila Nova de Paiva.
Vimos árvores, laboratório, plantas, folhas, pinhas e musgo.
Também vimos a árvore das fadas, a casa dos esquilos, a árvore das
bruxas, que tinha armadilhas, a casa dos doces, a casa amarela, a
verde e a castanha. Isto é a nossa imaginação, porque a sério, de
verdade, não é. São árvores que parecem essas casas. Conhecemos
muitas árvores diferentes e havia uma que era muito grande mas a
Alexandra disse que era uma árvore bebé e que ainda ia crescer muito mais; ensinou que umas coisas brancas que havia nos troncos
(líquenes) quer dizer que o ar é puro.
Tinha o Demo e a Pipoca, que são uma família de cães.
A Alexandra mostrou o laboratório e fizemos lá a experiência da
“Dança das cores”, com tintas, leite, produto da louça e um palito.
Também colámos folhas secas em frasquinhos.
Adorámos apanhar pinhas, ervas, caruma, folhas, sementes e paus
para fazer uma coleção. Era giro, porque o sol batia nas árvores e
fazia-as brilhar e as cores eram espetaculares.
Gostámos de brincar às escondidas no bosque dos esquilos e do jogo dos abraços às árvores.
Pusemos as folhas dentro de uma revista, para ficarem secas e direitinhas.
Adoramos! Gostamos muito! Foi divertido! Fixe! Espetacular! Fantástico!

Contada pelas Crianças dos Jardins de Infância
de Cruz e Pedrosas
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Na 2ª feira, dia 21
de novembro de 2016
foi o Dia Nacional
do Pijama. O dia em
que nós viemos de
pijama para a escola e trouxemos
pantufas e um peluche e bonecos.
Foi uma festa: cantamos a
canção do pijama “Só te
quero abraçar”, dançamos
Com os peluches e fizemos um
desfile com as asas de fada e
as varinhas de condão. Também
houve o jogo do anel da fada
rainha e o jogo do gnomo, em
que mergulhamos a mão na farinha,
para apanhar o tesouro da fada
rainha.
A festa tinha
muitas fadas,
porque o livro do
Dia do Pijama era
sobre uma fada que
partiu uma asa.

O Dia do Pijama é para nós nos divertirmos e ficarmos contentes, mas
também “acalmados”. É diversão, mas
também levamos a casa das fadas
para casa, que era um mealheiro,
para enchermos de moedas, para a
professora levar para o banco para
ajudar outras crianças que não têm
pais e vão viver numa casa de
acolhimento. São casas para acolher
as crianças… são outras famílias que
adotam outras crianças.
O Dia do Pijama é
divertido e foi um
dia fantástico, bué
de fixe e muito lindo!

Alunos do JI das Pedrosas
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A Religião como
Modo de Habitar e
Transformar o Mundo
________________________________________________________________________

O meu testemunho de Taizé

Foto: Salomão Carvalho

MAGUSTO EMRC/
/SECUNDÁRIO
No

p assado

novembro,

decorreu

EMRC/Ensino
Sant a

dia
o

5

de

Magusto

Secundário,

Comb a

Dão.

em

Estiveram

presentes mais de 300 alunos do
Ensino Secundário, de doze escolas
da área geográfica da diocese de
Viseu (Agrupamentos de Escolas
de

Sátão,

Santa

Comba

Algures em Borgonha, França, por
entre as colinas, sorri, feliz, a Comunidade de Taizé, em harmonia com a paz da
paisagem verdejante, e abraça, a braços
abertos e fraternais, todos aqueles que
em fé a visitam todos os anos, em grupo
ou individualmente, numa viagem de
procura espiritual, reconhecimento e
potencialização das capacidades humanas.
Em Taizé, cada membro funciona
como um dos tubos do imenso órgão que
é toda a comunidade. Apenas a partilha e
a cooperação que se estabelece entre os
demais leva à harmonia da tão rica e
suave melodia que a define. Uma das
coisas mais impressionantes sobre este
lugar é esta mesma aceitação tão invulgar de toda a espécie de costumes, etni-

Dão,

Penalva do Castelo, São Pedro do
Sul, Tomáz Ribeiro de Tondela,
Canas de Senhorim, Oliveira de
Frades,

Mangualde,

Escolas

Secundárias

Nelas
de

e

as

Viriato,

Alves Martins e Emídio Navarro de
Viseu).
Depois do acolhimento feito

Foto: Salomão Carvalho

as e religiões, como se todo o horrível
preconceito que segue pelas sombras
negras da alma humana se deixasse
ficar, silencioso, à margem das portas da
Comunidade.
Os sinos tocam, também eles,
três vezes ao dia, avisando os encontros
em oração que se realizam na igreja tão
peculiar da Comunidade. A união que se
verifica nestas comunhões entre indivíduos de tão variadas religiões é, em
grandes proporções, indescritível. Em
Taizé reza-se cantando e fala-se silenciando as vozes. Enquanto, numa face do
prisma, nos deixamos inundar pelos arrepios que os harmoniosos cânticos nos
proporcionam, noutra face, falamos em
uníssono, não por palavras mas por crenças, fé e pensamentos, que rodopiam por
entre o silêncio renovador que se instala
entre os vários irmãos e amigos.
É esta estrutura (a igreja), em
conjunto com muitos outros aspetos na
Comunidade (como o facto de se utilizar
apenas uma colher para ingerir todas as
refeições), que nos ensinam a beleza do
que pode ser uma vida despojada dos tão

Foto: Salomão Carvalho

Tal como referido na Epístola a Diogneto, os cristãos “(…) estão na carne, mas não
vivem segundo a carne (…)”, “(…) carecem de
tudo e têm abundância de tudo (…)”. Nesta
comunidade, podemos realmente sentir-nos
assim. É apenas na metafísica desta partilha
fraternal que nos relembramos que somos mais
que Homens, mais que carne que, na verdade,
os cristãos “(…) moram na terra, mas têm a sua
cidadania no céu (…)”. Cabe a cada um contribuir e construir a sociedade unida e sem preceitos que há tanto tempo desejamos. Cabe a
cada um acreditar e transformar o mundo. Para
melhor.
Taizé é sinónimo de paz, de partilha,
de vocação, de cidadania ou mesmo de pureza.
Por outras palavras, gosto de reconhecer esta
Comunidade como a “Utopia do Amor entre
irmãos”. Gosto de pensar nela como uma fonte,
nós a garrafa. É lá que nos enchemos, que
findamos a essência da nossa alma. Que nos
descobrimos. Taizé é, sem dúvida, um local
bastante perto do perfeito. Utópico.
Não é por razão nenhuma que quem
lá volta gosta de dizer que parte numa viagem
de regresso ao Paraíso…
Marco Matos, 12.º C

pelos alunos de Santa Comba Dão,
deu-se início a um peddy paper
para um melhor conhecimento da
localidade.
No final e após o lanche partilhado,
os

a l un o s

momentos

d es f r ut a ra m

de

convívo,

de

onde

a

animação e os cânticos se fizeram
entoar.
Esta

atividade

teve

como

principal objetivo proporcionar um
convívio salutar entre os alunos
das várias escolas. A nossa escola
esteve representada por 25 alunos
e pelos professores Carlos Sales,
Ana

Paula

Carvalho.

Macedo
Um

e

Cabazes de Natal - 2016

Salomão

agradecimento

Diz o Papa Francisco que a Ceia de Natal é quando saciamos de pão e esperança
qualquer carente ao nosso lado. É com este propósito de saciar e dar esperança que o nosso
Agrupamento, pelo décimo quarto ano consecutivo, deseja para os seus alunos um Natal
mais digno e feliz com a iniciativa dos Cabazes de Natal.
A exemplo dos anos anteriores, toda a comunidade educativa está convidada a
partilhar fundamentalmente alimentos, mas também roupa ou brinquedos. Contamos
com a generosa participação de todos.
Votos de um Santo e Feliz Natal!

à

Câmara Municipal de Sátão pelo
transporte, aos pais pelo lanche
que os seus educandos partilharam
com

todos

os

participantes,

à

Escola de Santa Comba Dão pelo
acolhimento e pelas atividades e
por fim, ao Secretariado Diocesano
da Educação Cristã (SDEC), pela
organização geral.
Prof. Carlos Sales
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BUUUUuuUUUH!!!
Viagem pelas atividades que celebraram o Halloween nas escolas do Agrupamento.

As melhores vassouras

Escola Básica Ferreira Lapa
5º ano:
1º lugar: Eva Fonseca, nº7, 5ºB
2º lugar: Madalena Carvalho, nº 13, 5ºB
3º lugar: Francisca Santos, nº 10 e Matilde
Esteves, nº 11, 5ºD
4º lugar: Rita Costa, nº 14, 5º A
6º ano:
1º lugar: Mafalda Pimentel, nº15, 6ºD
2º lugar: Letícia Lopes, nº 14, 6ºC
3º lugar: Matilde Almeida, nº 10 e Matilde
Rodrigues, nº 11, 6ºB
4º lugar: Miguel Matos, nº 19 e Francisca
Ferreira, nº 9, 6º D

Apesar de não ser uma
tradição portuguesa, o Halloween tem vindo a afirmar-se no
calendário de atividades festivas
escolares. Este ano não fugiu à
regra, pois as várias escolas do
Agrupamento fizeram com que o
dia não passasse despercebido.
Começámos a nossa visita
pela escola sede, onde os formandos do curso profissional de
Técnico de Multimédia construíram a rigor uma “sala de sustos”, espaço terrivelmente assustador, visitado por alunos das
várias turmas, preparado com a
imprescindível ajuda dos professores de português, Multimédia,
Sistemas de Informação e DCA.
Seguimos para a exposição/concurso de abóboras, todas muito criativas, mas a mais
criativa de todas, pelo menos
para o júri, foi a apresentada
pelos meninos do jardim de
Infância de Sátão.
Por fim, terminámos a
nossa visita a assistir a um
desfile de fatiotas, máscaras e
outros adereços que caracterizam a Quadra, da autoria de
alunos e professores do 4.º ano
de escolaridade.
Prosseguimos a nossa
visita na Escola Básica Ferreira
Lapa e na Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, onde
as vedetas foram os apetrechos
de bruxaria, nomeadamente as
fatiotas, as vassouras e as vari-

nhas de condão, não faltando,
inclusivamente, a visita de alguns fantasmas que por ali deambularam. As vassouras mereceram mesmo um concurso, que
premiou aquelas que satisfariam
os critérios das bruxas mais

exigentes, não apenas sob o
ponto de vista estético, mas
também quanto à sua mobilidade aérea.
António Jorge Figueiredo

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves
2º Ciclo:
1º lugar: Ana Filipa Rocha, 5ºE
2º lugar: Gabriel Silva, 6ºF
3º lugar: Tiago Almeida, 6ºF

1º Ciclo:
1º lugar: Rodrigo Graça, 4ºF
2º lugar: Daniel Silva, 4ºF
3º lugar: Benedita Santos, 4ºF e Mateus Garcia, 3ºF

No desfile final, os mais novos - alunos do 4.º ano - mostraram toda a sua horrenda criatividade na forma de
fatiotas e adereços, especialmente confecionados para impressionarem a plateia mais corajosa.
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POUPAR NÃO CUSTA!
Foi a mensagem que os alunos do curso profissional de técnico de comércio quiseram passar no Dia Mundial da
Poupança, numa exposição que esteve patente no átrio do pavilhão 2 da ESFROV.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística
(INE), há cerca de vinte anos que não poupávamos
tão pouco. Depois de uma queda abrupta entre os
anos de 2009 e 2011 (de 10,9% para 7,7%), a taxa
de poupança dos portugueses aumentou ligeiramente nos anos de crise (2012 a 2013), mas voltou
a registar uma quebra significativa em 2014:
6,9%., tendência que se acentuou nos anos seguintes, caindo para pouco mais de 4% já em 2016.
Ora porque poupamos tão pouco? Ao contrário do que possamos pensar, não é sempre verdade
que aquele que menos ganha é o que menos poupa.
Na verdade, quem ganha pouco, pode sempre pôr

Roupas e outros materiais usados, objetos reciclados ou reaproveitados, assim como algumas dicas de poupança, deram corpo à exposição.

de lado uma parte daquilo que ganha, que, propor-

a subtração de uma percentagem do rendimento

só mostrar como se poupa na carteira, mas também

cionalmente, poderá ser maior do que muitos da-

disponível em cada mês - preferencialmente no

como se poupa o ambiente com gestos simples.

queles que ganham mais conseguem aforrar. O

momento em que o ordenado “cai” na conta - para

Aprendemos com eles que, para pouparmos para

decisivo aqui é ter vontade para o fazer, estar cons-

uma conta exclusivamente constituída pelas pou-

uma viagem, devemos:

ciente da necessidade de o fazer, resistindo muitas

panças.



Levantar apenas o dinheiro de que precisamos;



Vender o que está a mais;~

vezes ao (forte) apelo consumista. Não é assim tão

Conscientes desta realidade, os alunos do

raro vermos alguém a queixar-se que pouco ganha

curso profissional de técnico de comércio quiseram



e por isso pouco ou nada poupa, mas exibe um

lembrá-la à comunidade educativa através de uma



Ajustar o orçamento, cortando naquilo que
não é essencial;
Definir objetivos;

telemóvel topo de gama, não se coíbe de tomar

exposição integrada nas comemorações do Dia



Criar uma conta-viagem.

café várias vezes por dia ou de fumar.

Mundial da Poupança. Trabalharam o tema nas

Já na ida ao supermercado, devemos:

Eliminar os vícios é precisamente uma das

aulas da componente tecnológica sob o lema



Aproveitar as promoções;

estratégias para poupar alguns (muitos) tostões,

«reduzir, reutilizar, reciclar», concebendo e apro-



Elaborar uma lista de compras e ficarmonos por ela;

recomendada pelos especialistas nestas coisas da

veitando, ou melhor, reaproveitando, um conjunto



Comparar preços;

economia. A restruturação das dívidas - continua a

de materiais com os quais constituíram a mostra.



Optar pelas chamadas marcas brancas;

crescer o número de famílias endividadas que re-

Mostraram nomeadamente como é possível darmos



Não levar os filhos connosco;

corre ao gabinete de sobreendividados da DECO -

uma nova vida a objetos que deixaram de ser utili-



Não ir às compras com o estômago vazio.

é outra saída possível, mas a mais eficaz, até pela

zados, quer através da reciclagem, quer através da

sua simplicidade, é a chamada poupança à cabeça,

reutilização em “segunda mão”. O objetivo foi não

António Jorge Figueiredo
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Quem tem medo da Tecnologia?
Um Ensaio sobre a Evolução Tecnológica dos séculos XX e XI
Marco Matos, 12.º C

D

esde os primórdios da

também em outras idades. Algo também preocu-

espécie, o ser humano

pante é a total dependência tecnológica que de-

vem-se adequando pro-

corre nos nossos dias, o que corrói as relações

gressivamente aos desafios que o meio lhe im-

interpessoais e causa graves problemas de saú-

põe, pela criação de vários instrumentos cada

de aos seus utilizadores, desde as simples miopi-

vez mais aptos a poder ajudá-lo a sobreviver e a

as até aos casos extremos do aparecimento de

tornar a sua vida mais aprazível e harmoniosa.

cancros em zonas que estão direta ou indireta-

Quando falamos de tecnologia, no seu significado

mente relacionadas com a utilização destes dis-

primordial, temos de ter em conta todos esses

positivos. Apesar de aumentar a produtividade

objetos que possibilitaram e possibilitam uma

em termos económicos e financeiros, a tecnolo-

maior eficácia na evolução da espécie, desde as

gia é também responsável pelo aumento das

lanças e instrumentos de pedra dos primeiros

taxas de desemprego, devido à substituição de

Homo Habilis e Homo Erectus até aos Smartpho-

operários por maquinaria (que não recebe salá-

nes e Tablets, utilizados hoje em dia, em quase

rios, não necessita de pedir baixas e é mais efici-

todos os ramos profissionais e momentos de

ente) e à diminuição, em casos menos extremos,

lazer.

do salário real dos indivíduos e, consequente-

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA
“Tal como acontece com a tolerância, a
filosofia é uma arte da convivência, com o
devido respeito aos direitos e aos valores
comuns. É a habilidade de ver o mundo
com um olhar crítico, consciente dos pontos de vista de outros, e fortalecido pela
liberdade de pensamento, de consciência e
de crença.”
Irina Bokova, Dir etor a-Geral da UNESCO

Além do debate, no espaço de aula, de um tema
-problema, um momento de apelo às capacidades
argumentativas e críticas dos alunos, estes vestiram
literalmente as camisolas, onde se encontravam gravadas as melhores frases filosóficas, selecionadas a
partir das que eles próprios sugeriram.

Alunos do 11.º A envergam as T-shirts filosóficas.

É também inquestionável que a tecno-

mente, do seu poder de compra. Muita gente se

logia apresenta um papel cada vez mais relevan-

“vende” também por certos instrumentos tecnoló-

te nas nossas vidas, devido em grande parte ao

gicos, o que resulta nas variadas teorias conspi-

que podemos chamar de “Revolução Tecnológica

ratórias que rondam a sociedade contemporânea.

do séc. XX”, impulsionada fundamentalmente

Assim, podemos observar pelos com-

pelas duas grandes guerras, que nos proporcio-

portamentos mencionados que a tecnologia,

naram todo um novo horizonte de tecnologias,

principalmente nas últimas décadas do séc. XX e

não só bélicas, mas também de comunicação e

princípios do séc. XXI, não tem vindo a ter sem-

processamento de informação. Mas até que pon-

pre uma posição de proporcionalidade direta com

to a tecnologia é saudável para a espécie huma-

a felicidade da espécie humana e com a sua

na, para o seu desenvolvimento e para as rela-

harmonia e estabilidade. Em certos casos, torna-

ções pessoais? Não estará tudo isto a tornar-nos

nos frios, impotentes, egoístas e calculistas, pou-

mais máquinas que a própria tecnologia em si?

co humanos, ou, por outras palavras, simples

É bastante normal nos dias que correm

máquinas, autómatos das suas ordens. Mais do

sermos facilmente influenciados por toda a infor-

que a necessidade de formar novos engenheiros

mação que nos chega a partir dos meios de co-

e experts na tecnologia, existe, correntemente, a

municação tecnológica que temos nas nossas

necessidade de criar uma nova forma de viver,

habitações. Porém, preocupantes são os conteú-

um novo grupo de pessoas, “os engenheiros” das

dos que nos são, por vezes, transmitidos. Pensa-

pessoas, que possam ajudar-nos a fugir à aliena-

se que os programas e jogos com conteúdos

ção a que o avanço tecnológico vertiginoso pare-

violentos, abusivos e linguagem inapropriada são

ce estar a conduzir-nos. Mais que do nos entre-

um dos maiores impulsionadores da taxa de cri-

garmos incondicionalmente, é preciso interrogar-

minalidade e de certos comportamentos desvian-

mo-nos: “Quem tem medo da tecnologia?”

tes, não só na faixa etária dos jovens (mais propensa a estas influências, devido ao tempo que
neles gastam e ao seu desenvolvimento), mas
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Talvez a resposta a esta pergunta seja
realmente a resposta à libertação.
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Comportamentos aditivos e dependências em meio escolar
Integradas no plano de
atividades do Projeto de Educação para a Saúde, a GNR,
através do seu Núcleo de Programas Especiais/Escola Segura, tem vindo a desenvolver
um conjunto de ações de sensibilização/informação sobre
matérias que afetam a comunidade juvenil. A primeira
dessas sessões, dirigida aos
alunos do ensino secundário,
versou a temática dos comportamentos aditivos.
Pedimos à Beatriz Sales
(10.º D) que salientasse aquilo
que de mais importante ouviu
na sessão em que participou
com os seus colegas de turma.
É a organização dessa informação que pode ler-se a seguir.
A droga começou por ser
definida como um produto ou
uma substância que provoca
alterações ao nível do sistema
nervoso central dos seus consumidores, usado não com fins
terapêuticos, mas com o objetivo de criar falsas sensações,
geralmente agradáveis.
Sabe-se que 70% da comunidade escolar está, direta
ou indiretamente, envolvida na
problemática das toxicodependências. Diretamente, como
consumidores, indiretamente,
como conhecedora de alguém
que está ligado à venda e/ou
consumo de drogas.
Porquê a atração pelas
drogas? A curiosidade é o primeiro estímulo para experimentar, associada à ideia preconcebida de que “uma vez” ou
“poucas vezes” não fará mal.
Neste primeiro empurrão, a
pressão dos colegas e/ou pares

desempenha igualmente um
papel importante, pois há que
ser aceite no grupo e não ficar à
margem. Por outro lado, a procura do prazer, que, supostamente, as drogas catalisariam,
bem como a criação da ilusão
de que os problemas são esquecidos, constituem motivações adicionais.
As consequências negativas associadas ao consumo de
drogas, nas quais também se
incluem as chamadas drogas
lícitas (quando consumidas por
maiores de 18 anos), o álcool e
o tabaco, atingem não apenas o
consumidor, mas também aqueles que o rodeiam, nomeadamente os seus familiares. Os
problemas financeiros, a redução da capacidade de trabalho
e, ao nível emocional, o sofrimento inerente ao estigma de
ter um filho ou parente toxicodependente, intensificado pela
impotência para ajudar, sobrevêm frequentemente nas famílias com membros apanhados
nas malhas da droga.

Classificação das drogas e os
seus efeitos no comportamento

É costume tipificar as drogas em: perturbadoras (liamba,
haxixe, ecstasy,…), depressoras (ópio, morfina, heroína) e
estimuladoras, as chamadas
«drogas da morte» (cocaína e
crack).
As drogas perturbadoras
provocam geralmente alucinações, alterações nas sensações
de espaço e de tempo, sensação de prazer ou de medo intensos, pânico, exaltação e delírios.
As drogas depressoras
inibem a capacidade de concentração e de raciocínio, provocam uma sensação exagerada
de calma e de tranquilidade e
sonolência.
Finalmente, as drogas
estimulantes provocam uma
sensação intensa de euforia e
poder, de excitação, assim como outra sintomatologia orgânica: perda de apetite, sono, frequência cardíaca aumentada e
discurso apressado.
Qualquer que seja a categoria, a natureza ou o efeito, as
drogas constituem uma rede da
qual, uma vez envolvidos por
ela, dificilmente nos libertaremos.

Todos ao teatro!
No passado dia 30 de novembro, os alunos do 2.º ciclo
do nosso Agrupamento tiveram o privilégio de assistir aos
espetáculos de teatro representados pela companhia profissional de Teatro EDUCA, de Lisboa.
Pelas 09:00 horas, 74 alunos de 5.º ano da EBFL assistiram à peça O príncipe Nabo, de Ilse Losa.
Pelas 10:45 horas, o 6.º ano da EBFL e os alunos de 5.º
e 6.º da EBIFA, 113 no total, também se maravilharam com a
adaptação do texto dramático Os Piratas, de Manuel António
Pina.
Ambas as obras estão recomendadas para o 2.º ciclo e
são abordadas na disciplina de Português.
Com esta atividade, o grupo pretendeu promover a
aprendizagem de forma prazerosa e divertida, desenvolver o
espírito crítico e promover o gosto pelo livro e pela leitura.
Esta iniciativa só foi possível graças ao apoio da Câmara Municipal, que cedeu as instalações, o pessoal e o transporte dos alunos de Ferreira de Aves, tendo também comparticipado cinquenta por cento dos bilhetes dos alunos. À Câmara de Sátão, o sincero agradecimento do grupo.
Grupo de professores do 2.º Ciclo
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O Agrupamento de Escolas de
Sátão com dois projetos Erasmus+
A capacitação dos agentes educativos, nomeadamente professores e
alunos, com ferramentas e competências
que os habilitem a uma integração plena
na União Europeia, tanto a nível social e
cultural, como sobretudo ao nível da acomodação das práticas de ensino e aprendizagem a um mundo em mutação, bem
como o contacto permanente com a diversidade linguística e cultural, constitui o
objetivo maior do programa Erasmus+.
A ação-chave 2 do programa
Erasmus+ contempla atividades transnacionais de ensino, aprendizagem e formação de alunos e docentes que promovem
e consolidam as parcerias entre escolas
europeias, visando:
Desenvolver competências para o
mercado de trabalho do século
XXI;
Aumentar os níveis de motivação
face às atividades académicas e
à escola;
Melhorar as competências linguísticas e digitais dos professores e
dos alunos;
Alargar o conhecimento sobre outras
realidades educativas;
Reforçar a colaboração entre os
alunos e os docentes dentro da
instituição;
Promover a colaboração transnacional e assim aumentar a capacidade de sociabilização com
jovens de outras culturas;
Fomentar o desenvolvimento das
competências-chave: Comunicar na língua materna; Comunicar numa língua estrangeira;
Literacia matemática e competências básicas em ciência e
tecnologia; Competência digital;
Aprender a aprender; Competências cívicas e interpessoais;
Empreendedorismo e Expressão cultural;
Partilhar boas práticas educativas;
Disseminar resultados do projeto.
A ação eTwinning oferece uma plataforma europeia (www.etwinning.net) de
apoio à implementação de projetos esco-
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lares Erasmus+ onde professores e alunos comunicam e colaboram num ambiente seguro e onde os professores partilham os seus recursos de ensino e as
suas boas práticas. Mas o eTwinning é
muito mais do que uma infra-estrutura de
apoio a projetos transnacionais; disponibiliza oportunidades de formação online e
offline e, acima de tudo, através da interacção com os colegas dos outros países,
está a tornar-se num instrumento de desenvolvimento profissional para professores muito eficiente, em especial agora que
integra, de forma exaustiva, as ferramentas de networking social da Web 2.0. O
eTwinning é a comunidade de escolas da
Europa.
No Agrupamento de Escolas de
Sátão, o Clube Europeu/Erasmus + constitui-se como um espaço de trabalho,
divulgação e de formação para os dois
projetos Erasmus +, Mobile Applications
for Effective Learning (Apps4EL) e Hands
in Hands (HIH), integrando 21 alunos do
8.º ao 11.º ano e cerca de 10 professores,
pertencentes a diferentes áreas disciplinares, da matemática às línguas estrangeiras, passando pelas ciências.

O projeto Apps4EL: Mobile
Applications for Effective Learning

A colocação das novas tecnologias da comunicação ao serviço da coesão social e da melhoria das aprendizagens é precisamente a missão da equipa
que integra o projeto Mobile Applications
for Effective Learning (Apps4EL). Ao longo de três anos, alunos e professores vão
poder familiarizar-se com as tecnologias
digitais, criando instrumentos de ensino e
aprendizagem inovadores, interativos e,
como tal, suscetíveis de melhorarem o
desempenho escolar. Porque se pretende
a aquisição de uma visão integrativa dos
saberes, estão envolvidos professores de
várias áreas disciplinares e alunos dos 13
aos 16 anos de idade, oriundos dos vários
países parceiros no projeto: Alemanha,
Itália, Polónia, Espanha, além de Portugal.
Das atividades já realizadas no
quadro do projeto Apps4EL, destacam-se:
- a primeira reunião de coordenação do projeto Apps4EL, realizada no
final de setembro, altura em que os representantes dos parceiros europeus foram
acolhidos pelos seus anfitriões portugueses, professores e alunos. Tiveram a
oportunidade de conhecer a região, provar algumas das iguarias locais, bem
como interagir com os alunos da turma B
do 10.º ano;
- a atividade transnacional de

formação, que teve lugar na escola coordenadora Parkschule Stadtbergen, na
Alemanha, de 28 de novembro a 2 de
dezembro de 2016. Neste evento formativo participaram as docentes Elisabete
Almeida, Maria José Marques e a coordenadora do projeto, Maria Silva. Nesse
evento, foram criados instrumentos de
recolha de dados para avaliação do impacto da utilização das apps, um modelo
de plano de aula/unidade, e dinamizado
um workshop eTwinning. Foram ainda
definidas as atividades de preparação a
realizar até ao primeiro intercâmbio: elaboração de planos de aulas de línguas
estrangeiras (Francês, Inglês, Espanhol);
implementação dos planos e recolha de
dados para análise do impacto. Os alunos
participantes deverão ser preparados
para comunicar em inglês para ensinarem
os parceiros a utilizarem as apps que
usaram e para apresentarem o seu país,
o Sátão e o Agrupamento de Escolas de
Sátão.
Foram confirmados, para o
ano letivo de 2016/2017, dois intercâmbios de alunos que deverão ser acompanhados por 2 docentes diretamente envolvidos no projeto, sendo dada prioridade
aos alunos que participaram com assiduidade e empenho nas atividades do clube
europeu/Erasmus+ e do projeto Apps4EL.
Seis alunos dos 9º, 10º e 11º anos participarão nas atividades de intercâmbio de
alunos de curta duração (7 dias, incluindo
viagens), sendo o primeiro realizado de
12 a 18 de fevereiro de 2017, na Itália,
para disseminação dos resultados da
utilização de apps para aprendizagem de
línguas estrangeiras (Inglês, Francês,
Italiano, Alemão, entre outras…) e o segundo de 26 de março a 1 de abril de
2017, na Alemanha, para troca de boas
práticas e análise de resultados da utilização de apps para aprendizagem da matemática e das ciências.
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Erasmus+: ação-chave 2 e
eTwinning: Parcerias entre escolas.

O projeto HIH: Hands in Hands

No projeto Erasmus+ Hands in
Hands (HIH), cujas atividades serão
desenvolvidas no período de setembro
de 2016 a julho de 2018, somos parceiros de cinco escolas europeias, nomeadamente das cidades de Kayseri, na
Turquia, Radom na Polónia, Saarbrücken na Alemanha, Satu Mare na Roménia e Sibenik na Croácia.
O projeto HIH visa desenvolver
competências de sociabilização e de
colaboração transnacional, através do
uso da língua de comunicação (o Inglês)
e da linguagem não-verbal. Serão desenvolvidas atividades que implicam a
aprendizagem colaborativa de jogos
tradicionais, brincadeiras de rua, danças
tradicionais e peças de teatro, procurando envolver também os alunos com necessidades educativas especiais.
O projeto tem ainda como objetivo estimular a criatividade dos alunos através
da implementação de oficinas de escrita
criativa e da produção de uma revista,
de vídeos, de composições musicais e
da manutenção de um diário de bordo

do projeto que será editado em cada
atividade transnacional.
A primeira reunião de coordenação do projeto HIH, para agendamento das atividades transnacionais e planificação das atividades de preparação,
teve lugar em finais de outubro na escola coordenadora da Roménia. Assim,
ficou decidido que o primeiro intercâmbio
de alunos de curta duração terá lugar na
nossa escola de 6 a 10 de março de
2017 e o segundo na Croácia de 22 a 26
de maio de 2017.
Ambos os projetos foram registados na plataforma eTwinning, tendo
sido criado um espaço virtual, o
Twinspace, para cada um dos projetos,
onde a colaboração e a comunicação
entre alunos e professores parceiros dos
respectivos projetos tem lugar antes e
depois das atividades de intercâmbio.
Poderão acompanhar as actividades desenvolvidas nos sites do projeto:
Link para o projeto “Apps4EL: Mobile
Applications for Effective Learning”:
https://twinspace.etwinning.net/23882/
home
Link para o Twinspace do projeto “HIH:
Hands in Hands”:
https://twinspace.etwinning.net/14587

A professora Maria Silva apresenta o projeto HIH

Não percam esta oportunidade
de participarem nesta rede de projetos
colaborativos europeus que fomentam
não só a colaboração entre pares na
escola e noutros países, mas também a
melhoria das competências de língua
estrangeira e competências digitais. Os
participantes poderão partilhar e comparar abordagens pedagógicas, desenvolver competências de ensino e aprendizagem com recurso à Internet e às Tecnologias de Informação e Comunicação.
Inscrevam-se no Clube Europeu/Erasmus+ e venham descobrir
oportunidades de trabalho colaborativo além fronteiras!
Maria Silva

História de sucesso para os 4 projetos
eTwinning do Agrupamento de Escolas
de Sátão
Foi uma honra receber do Serviço Nacional de Apoio (NSS) eTwinning a seguinte
comunicação: O Serviço Nacional de Apoio (NSS) eTwinning tem a honra de informar V.
Exa de que a sede do Agrupamento de Escolas que dirige irá receber uma bandeira
eTwinning e um certificado de Selo Nacional de Qualidade, pelo reconhecimento dos
projetos “TAG: Teens Action 4 Good”, “Treasure Island: Twintales/ L'île aux trésors:
Twincontes”,” EUROPE'S DREAM TREE”, “Treasure Island: Twintales/ L'île aux trésors:
Twincontes” e “Reading, thinking, creating... Action!”, desenvolvidos pelos professores
António Casal , Isabel Monteiro e Maria Silva, no ano letivo 2015/2016.”
A esta comunicação seguiu-se a distinção com o Selo Europeu de Qualidade. Os
projetos acima identificados foram submetidos para avaliação e foram distinguidos por
cumprir e respeitar, na íntegra, os seguintes requisitos:
1. apresentar objetivos comuns e um plano partilhado;
2. ter terminado ou encontrar-se nas suas etapas finais;
3. ter havido um contributo significativo do professor que candidata o projeto;
4. ser evidente a colaboração entre os parceiros;
5. possibilitar fácil acesso aos resultados do projeto
Caso considere que o seu projeto cumpre os requisitos acima não hesite em apresentar
a sua candidatura.
Uma vez respeitados os requisitos acima expostos, os projetos foram avaliados
tendo em conta os seguintes critérios:
(1) Inovação Pedagógica
(2) Integração Curricular
(3) Comunicação e intercâmbio entre escolas parceiras
(4) Colaboração entre escolas parceiras
(5) Utilização das tecnologias
(6) Resultados, impacto e documentação
Todos os professores cujos projetos receberam o Selo de Qualidade Nacional
tornam-se candidatos ao Prémio Nacional, não necessitando de realizar qualquer candidatura.
E foi assim que o Agrupamento voltou a ser distinguido, de entre 239 projetos com
selo nacional, com a atribuição do Prémio Nacional eTwinning 2016 na categoria
“Equipa/transversal” pelo trabalho desenvolvido pelos alunos dos 9ºA, B e C e dos professores Maria Silva e António Casal em parceria com alunos e professores italianos,
polacos e portugueses do Agrupamento de Escolas de Seia.
A Cerimónia de Entrega de Prémios Nacionais e de menções honrosas teve lugar no dia
2 de dezembro no Hotel Olissippo Oriente em Lisboa e estiveram presentes em representação da sua fundadora, Maria Silva, os colegas parceiros do projeto António Casal,
do Agrupamento de Escolas de Sátão, e Cristina Almeida, do Agrupamento de Escolas
de Seia acompanhados das respetivas diretoras dos Agrupamentos: Helena Castro e
Emília Nascimento.
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O problema

pouco mais que residuais.

vital a que corresponde a adolescência, constitu-

Sendo um problema de análise multifatorial, o

em, muitas vezes, uma espécie de máscara para

Segundo a Organização Mundial de Saúde

suicídio imbrica numa diversidade de fatores que,

não reconhecer, em certos comportamentos, a

(OMS), mais de 1 milhão de pessoas suicida-se a

mais próxima ou mais longinquamente, o determi-

sintomatologia depressiva ou suicidária, porque

cada ano que passa e muitas mais tentam fazê-lo

na e/ou condiciona. No estudo já citado, a equipa

percecionados como manifestações de um normal

(a mera tentativa é um importante fator de risco

de Paula Santana analisa a interferência de variá-

processo de transição, tantas vezes doloroso e

individual). Entre os jovens, o suicídio é a segunda

veis espaciais (como, por exemplo, o isolamento) e

angustiante. Precisamente a ansiedade, a angús-

causa de morte, depois dos acidentes de viação.

socioeconómicas (perda de rendimentos, desem-

tia, a insegurança, a incapacidade de acomodar as

Suicídio global por nível etário em 2012

mudanças, algumas delas radicais, no curso normal da maturação psicossocial e física, podem
conduzir a estados-limite de desespero, indutores
de comportamentos suicidários. Logo aqui há que
estar preparado para saber interpretar os sinais
que distinguem o normal do desviante.
Outra barreira importante é a estigmatização
social que acompanha o suicídio, muito associado
a um qualquer distúrbio mental, a uma decisão
individual consciente e premeditada que, como tal,
não gera tanta comiseração social como outras
causas de morte, digamos, acidentais. O suicida é
muitas vezes encarado como alguém que infringiu
a regra informal «não és livre de deixar a sociedade quando e como queres». Este preconceito, marcado, na nossa sociedade, por uma forte compo-

nente cultural e religiosa, pode condicionar a interEm Portugal, e segundo um estudo coordena-

prego, …), mas muitas outras são indutoras de

venção junto daqueles que o tentaram mas que

do pela geógrafa Paula Santana, que abordou a

desesperança e fim de linha, sentimento associado

(ainda) não o conseguiram. Por outro lado, o mes-

relação entre as mortes por suicídio, o contexto de

à ideação suicida e ao suicídio consumado. Nos

mo preconceito tenderá a ver, na ideação suicida,

crise e as variações regionais, no período 2008-12

jovens, a insegurança, a baixa autoestima, os de-

um caminho feito na penumbra, solitário, resistente

ocorreram cerca de cinco milhares de suicídios, um

sequilíbrios familiares, o isolamento social, o álcool

à comunicação ou, quando muito, emitente de si-

pouco mais de meio milhar no quartil da população

e as drogas são comummente associados à idea-

nais dúbios, certamente transitórios – “aquilo passa

que vai até aos 25 anos de idade, afetando muito

ção suicida, antecâmara do suicídio consumado,

-lhe” – e como tal desvalorizados. A verdade é que

mais os homens do que as mulheres (à razão de

ainda que nem sempre sejam interpretados como

o processo suicidário não é meramente um ato de

cerca de 4 para uma). Regionalmente, o norte pa-

tal, o que inviabiliza uma intervenção precoce, mui-

solidão, é até (e sobretudo) um ato de comunica-

rece ser menos propenso ao suicídio do que o sul,

tas vezes decisiva, para que o problema não se

ção: a tentativa de, através de mensagens mais ou

porém a evolução dos números demonstra que o

torne insolúvel.

menos cifradas, emitir um pedido desesperado de

problema tem vindo a agravar-se, cada vez mais,

Mitos e preconceitos

no mapa das regiões portuguesas, verificando-se

a vertigem do abismo parece exercer o seu maior

um aumento das taxas de suicídio em concelhos

As transformações cognitivas, sociais, físicas,

do centro e do norte, onde há umas décadas eram

emocionais ou afetivas, próprias da fase do ciclo
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ajuda, procurar uma mão a que se agarrar quando
magnetismo. (Continua)

Dezembro 2016

O papel do professor

Há, desde logo, duas grandes barreiras que
devem ser ultrapassadas pelo professor para
que possa constituir-se como um parceiro imprescindível na luta contra os comportamentos
da esfera suicidária: os mitos sobre o suicídio e o
suicida e uma certa desresponsabilização na
ação – não agimos porque podemos fazer muito
pouco (por falta de formação, de verbas, de conhecimento das situações, porque esse não é o
nosso papel, etc., etc.). A acrescentar a isto está
outra ideia preconcebida que, apesar da evolução positiva que tem vindo a verificar-se, mantém grande parte da sua força e é também justifi-

cativa da inação neste domínio: o aluno é encarado como recetor – e reprodutor – de conhecimento, desobrigando-se o professor de participar
no seu desenvolvimento social e emocional, precisamente as esferas no âmbito das quais mais
são gerados os comportamentos suicidários. A
assunção, consciente e responsável, do seu papel de educador integral da pessoa – e não sim-

plesmente do aluno -, nas suas dimensões psíquica, relacional e emocional, para além da cognitiva, é, portanto, uma condição imprescindível
para se tornar um agente na primeira linha do
combate ao problema.
Claro que a formação é importante na deteção, na aquisição de ferramentas que permitam
uma resposta eficaz para os problemas, assim

como o conhecimento de instituições e de técnicos especializados a quem recorrer quando confrontados com uma situação destas. Neste particular, é de salientar a ação que tem vindo a ser
desenvolvida no âmbito do projeto «+contigo»,
no sentido de capacitar os agentes educativos e
as famílias com essas competências e ferramen-

tas.

emoções, etc.);
Uma vez abolidas as barreiras, desconstruí-

- enfim, no estar atento, escutar, mostrar-se

dos os mitos e/ou vencidos os preconceitos, ca-

paciente, compreensivo – mais do que com-

be ao professor uma tarefa relevante:

passivo -, vigiar, estar presente, acompa-

- na deteção de comportamentos de risco

nhar. No caso do suicídio, a solidão, o isola-

nos jovens e no desencadeamento de me-

mento podem matar, e a indiferença e/ou a

canismos de alarme que não deixem esses

incompreensão, frequentemente manifesta-

comportamentos na penumbra do esqueci-

das pelas figuras mais próximas e/ou signifi-

mento;

cativas – onde estará também o professor -

- no envolvimento de todos aqueles – pares,

do potencial suicida, pode aumentar o senti-

colegas e amigos dos jovens em risco, fun-

mento de desvalor pessoal – “Ninguém me

cionários, técnicos de saúde mental, familia-

liga”, “Ninguém me leva a sério” - , causa

res, … - que, em rede, devem cooperar na

próxima da consumação da intenção suici-

definição de estratégias de atuação efica-

dária.

zes;
- na promoção de estratégias que habilitem

António Jorge Figueiredo

os jovens a saber lidar com os problemas,
identificando os fatores de risco e respondendo-lhes com o desenvolvimento de mecanismos protetores (nos domínios do auto-

*Reflexão elaborada no âmbito da ação de formação sobre prevenção de comportamentos suicidários na adolescência – Mangualde e Sátão, Setembro 2016

conceito, da autoimagem, da assertividade
comunicacional e relacional, da gestão das
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Vida de

Lançámos o desafio a finalistas do ano letivo 2015/16 de nos contarem as suas vidas pós-secundário, as
Alexandra Rodrigues Pina, Universidade do Porto

T

erminados os exames e concluído o secundário, chega a
altura de fazer as malas e de partir para
uma nova cidade, encarar um novo tipo
de ensino.
Frequentei o ensino básico e secundário no Agrupamento de Escolas de
Sátão e, atualmente, frequento o curso de
Gestão na Faculdade de Economia da
Universidade do Porto.
Hoje em dia, quase todos os alunos
que frequentam o ensino secundário ambicionam ingressar na universidade, mas
questionam-se sobre qual o melhor curso
e faculdade para o fazerem. Quando
terminei o 12º ano, já sabia que curso
queria seguir, mas não posso dizer que
sempre o tenha sabido. A minha decisão
baseou-se em interesses pessoais e em
pesquisas realizadas sobre todos os cursos em que estava potencialmente interessada, bem como sobre a melhor faculdade para frequentar cada um deles.
Antes de escolheres o curso, pesquisa
sobre as saídas profissionais e os planos
curriculares, de forma a garantir que é
verdadeiramente aquilo que pretendes

seguir e, se tudo correr pelo melhor, exercer durante grande parte da tua vida futura, porque, se fizermos o que gostamos,
fica tudo muito mais fácil.
Meses antes de saírem os resultados das colocações, questionei-me por
diversas vezes sobre os obstáculos que
iria enfrentar e como seria a minha adaptação a esta nova realidade. Admito que,
com a aproximação do início do novo ano
letivo, também a ansiedade aumentava. A
verdade é que a universidade não é nenhum monstro, mas também não é nenhum mar de rosas. Após os primeiros
dias a conhecer a cidade e os meus novos colegas, rapidamente me apercebi de
que o meu ritmo de vida iria ser completamente alterado. O que mais se destacou
nas primeiras semanas de aulas foi a
maior quantidade de matéria que tínhamos de assimilar num intervalo de tempo
reduzido. Além disso, não havia (e não
há) manuais escolares com a matéria que
seria lecionada e, ao invés disso, os professores recomendavam bibliografia,
ficando ao nosso critério selecionar os
documentos por onde estudar.
A universidade obriga-nos a crescer

e a ser mais responsáveis. Existe um
distanciamento maior entre professores e
alunos e não és, geralmente, obrigado a
comparecer nas aulas, o que exige uma
maior força de vontade e consciência do
que é o melhor para nós. Convém também salientar que, enquanto estudantes,
é importante ter em mente que este é o
nosso trabalho e, por isso, deve estar em
primeiro lugar, mesmo que a vontade seja
ficar aquela hora a mais a dormir porque
saímos na noite anterior.
Todos pensam que na universidade, longe dos pais, podemos sair à noite
todos os dias e passar o tempo todo com
os nossos amigos a divertirmo-nos, mas a
verdade é que o tempo aperta e nem
sempre vais poder ir àquela festa que
tanto querias, porque tens que estudar
para o “cadeirão” do curso. Se há algo
que vai ser muito útil é uma boa gestão
do tempo: vais ter que conciliar, da melhor maneira, as aulas com o lazer e tratar
de coisas que, até então, nunca tinhas
tratado porque vivias com a tua família.
Mas, a verdade é que esta nova
etapa chegou repleta de coisas positivas.
A universidade é uma fonte de oportuni-

dades, onde podes experimentar as mais
diversas atividades académicas, entre as
quais a praxe (que friso, desde já, não é
uma atividade obrigatória em nenhuma
universidade e que cabe a cada um decidir se quer, ou não, participar, podendo a
qualquer momento dizer que não), as
tunas académicas, e/ou as associações
estudantis dos mais diversos géneros e
para todos os gostos.
É certo que o meu percurso académico ainda é bastante curto, mas também
já me deu a felicidade de passar por experiências que nunca tinha vivenciado, e
que, certamente, vou guardar na memória
para o resto da minha vida!

Francisco Santos, medicina, Universidade de Coimbra

A

Universidade simbolizou
uma quebra total com o
ritual de trabalho dos últimos doze anos.
No entanto, estes dois primeiros meses,
foram sem dúvida, dos mais enriquecedores da minha vida académica. O ambiente universitário, as capas negras, a praxe,
a maneira carinhosa e preocupada com
que os estudantes mais velhos (os
“doutores”) nos acolheram, gerou em mim
um êxtase adicional, um estimulo especial que me permitiu encarar cada desafio,
cada frequência, cada ida ao hospital,
com confiança e motivação, algo que se
revelou essencial para o sucesso nas
primeiras avaliações.
Outro fator essencial na integração neste novo mundo, foi o meu percurso no ensino básico e secundário. O Sá-
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tão, este concelho pequeno com poucos
alunos, que, por vezes, se queixam de
demasiada exigência ou de falta de recursos, é bastante conhecido nos grandes
centros universitários pelo sucesso daqueles que outrora foram seus alunos.
Quando, com orgulho, em diálogos informais com os meus novos colegas, digo
que sou natural desta vila, eles logo acenam com a cabeça e referem vários
exemplos de outros que, crescendo e
aprendendo nesta escola simples, mas
bastante credenciada, triunfaram. E, a
meu ver, este êxito deve-se à excelência
dos professores do agrupamento e ao
trabalho de todos os funcionários, da
direção, sem esquecer claro o empenho
dos estudantes, que juntos criam um
ambiente enriquecedor e propício ao
sucesso dos alunos, quer em contexto

secundário como universitário, tal como
se tem verificado.
Dois meses foram também
suficientes para perceber o porquê da
cidade de Coimbra ser conhecida como a
cidade dos estudantes. O sentimento de
um universitário nesta cidade é simplesmente inexplicável. Respira-se cultura, a
antiguidade é cativante, mas acima de
tudo a união e a ligação forte existente
entre todos os estudantes, independentemente do curso e da idade, fazem de
cada faculdade uma família irresistível
onde adaptação é estranhamente natural
e espontânea.
O curso de Medicina não foge à
regra. Por vezes existe o estereótipo de
que o estudante de Medicina passa todo
o seu percurso fechado num escritório a
estudar, e que, por isso, perde a capaci-

dade de sociabilizar com os demais. Esta
é uma ideia desatualizada e errada. Na
FMUC a vertente humana é uma das
linhas mais lapidadas nos estudantes. “O
estudante de medicina é aquele que se
dispõe a perder anos de vida para os
facultar aos seus pacientes”. É este lema
que move a cada dia que passa. Serão
seis anos iniciais mais quatro ou cinco o
que perfará um total de dez, onze anos
dum percurso doloroso, difícil, ao qual me
sujeitarei em prol das pessoas que espero estar apto para ajudar e que serão
disfrutados por mim e por todos os estudantes, e sublinho “disfrutados”, pois
Medicina não é só estudar e sentir pressão constante, é acima de tudo viver e
dar vida.
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caloiro!

angústias, as alegrias, as expectativas e os anseios de quem inicia uma nova etapa no seu percurso de vida.
Inês Margarida Soares, Bioengenharia, Universidade do Porto

UMA NOVA ETAPA, UMA NOVA REALIDADE
Como se costuma dizer, ninguém nasceu preparado, nunca estamos à espera da
realidade com que, de repente, nos confrontamos. O ensino superior não é exceção;
toda a gente faz comentários, dá palpites, avisos, conselhos… e a universidade é-nos
apresentada quase como um “bicho-papão”. Não é bem assim…
Eu “caí de paraquedas” na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP). Não conhecia ninguém do meu curso, nunca tinha estado no campus (que é
enorme!), tudo foi novidade para mim. De uma coisa eu tenho a certeza (pelo menos,
era e é o que eu sinto): o meu lugar é ali e a minha paixão a Bioengenharia.
Entretanto, as aulas começaram e, na realidade, fiquei surpreendida com o ambiente
com que me deparei, ou seja, existe uma proximidade entre alunos e professores que
nunca imaginei ser possível no ensino superior, o que é muito positivo e permite uma
adaptação mais gradual.
Algo que também me ajudou a integrar neste novo ambiente foi a participação em
programas da Universidade Júnior da UP, no final do 10º e do 11º anos; as escolas de
introdução à investigação continuam a revelar-se uma mais-valia nas aulas práticas, já
que tive contacto com técnicas de laboratório que desconhecia.
A entrada na Universidade proporcionou-me também a participação num projeto de
voluntariado, cujo objetivo é combater o insucesso e abandono escolares nos 2º e 3º
ciclos do ensino básico.
Por tudo isto, e talvez também por estar a frequentar um curso bastante prático,
onde o estudo se faz à base da resolução de exercícios e não tanto do “marranço”, posso afirmar que ainda me sinto como se estivesse no secundário. Porém, não pensem
que é mais fácil! O grau de exigência vai aumentando cada vez mais.
Já agora, não podia deixar de falar da praxe. Sei que este tema tem sido um tanto
polémico, ultimamente, mas deixo um conselho a toda a gente que vai entrar na faculdade: experimentem, sintam o ambiente e depois decidam o que fazer. Podemos ser
“obrigados” a fazer certas coisas, mas, de acordo com a minha experiência, é uma forma de integração e de começar a conhecer as pessoas que vão passar os próximos
anos da nossa vida connosco.
De qualquer modo, tenho saudades da NOSSA escola, das aulas, dos professores,
dos colegas que sempre conheci. Acima de tudo, tenho saudades da minha casa e,
claro, dos meus pais e da minha rotina diária. Agora, a realidade é outra, mas é tudo
uma questão de adaptação a novas circunstâncias.
Antes de terminar, gostaria de dizer a todos que sigam os vossos sonhos, porque
quem se sente realizado é feliz. Por vezes, pode parecer difícil (eu já estive desse lado),
podemos querer desistir, pode parecer que os professores nos querem “arruinar” a vida
e perguntamo-nos se vale a pena… a resposta é SIM! Desde que nos dediquemos e
esforcemos, tendo sempre em vista o nosso objetivo de vida, chegamos onde queremos.

Só me resta agradecer a todos os professores que me orientaram e apoiaram, ao
longo destes 12 anos, e acreditaram sempre nas minhas capacidades, desejando
que todos eles continuem a fazer o que sabem de melhor: “ENSINAR”! Um grande
BEM HAJA!!!

Ana Rita Sousa, Pedro Santos, Tiago Pais, Francisco
Santos, Medicina, Universidade de Coimbra
Primeiro, a festa: conhecer pessoas, sair à noite, a praxe e ser acolhido pela
cidade.
Depois, o receio: a quantidade de matéria, a velocidade com que é dada, a impossibilidade de ter a matéria em dia e o desespero de não saber por onde estudar.
No início não foi fácil, não podemos mentir. Mas tal como diz Fernando Pessoa
"primeiro estranha-se, depois entranha-se". Acima de tudo, o que aprendemos até
agora foi que um curso não se faz sozinho: precisamos de alguém que nos oriente e
amigos que nos ajudem.
Entrar nesta faculdade obrigou-nos aos 4 a crescer e a acreditar em nós!
Quanto a Coimbra, é sem dúvida a cidade dos estudantes, das capas negras (e também das festas e brincadeiras); a cidade onde esperamos aprender a dizer saudade.
A FMUC é uma verdadeira família e é exatamente isso que a torna tão especial.
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tamento escolar, é fundamental para uma correta caracterização do Agrupamento.
A Associação EPIS – Empresários para a Inclusão Social foi criada em 2007
por empresários e gestores portugueses. O projeto “Rede de Mediadores para o Sucesso Escolar” está implementado em 30 concelhos do Continente e em 3 ilhas. Já
analisou mais de 54 500 alunos e acompanhou em proximidade mais de 19 800 alunos

Posteriormente, serão lançados os níveis relativos ao 1º período e, todos os
“scorings/screenings” preenchidos serão submetidos na plataforma. As carteiras são
geradas automaticamente. Este processo terá de estar concluído até ao final da 1ª semana de aulas do segundo período.

do 1º, 2º e 3º ciclos, com o objetivo de os ajudar a melhorar os seus resultados escolares.
Este projeto está a ser implementado neste ano letivo 2016/2017, no concelho
de Sátão, em parceria com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas e destinase aos alunos do 2º e 3ºciclos.

A implementação do projeto EPIS na comunidade educativa será realizada
pelas Mediadoras EPIS, que acompanharão os alunos, individualmente ou em pequeno
grupo, sempre em articulação com o(a) Diretor(a) de Turma, restantes professores e
família.

Com este programa, a EPIS pretende capacitar e apoiar as crianças e jovens,
alterando comportamentos, atitudes e fomentando a ambição profissional.
Numa primeira fase, foi realizado um questionário “scoring/screening”, com o

As Mediadoras EPIS aplicarão um conjunto de metodologias de avaliação e
capacitação para o sucesso escolar, com orientação de especialistas das diversas Universidades do País.

objetivo de recolher informação e, posteriormente, ajudar os discentes promovendo o seu

As mediadoras EPIS: Elisabete Figueiredo e Rosário Carvalho

sucesso escolar. A participação de todos os alunos, independentemente do seu aprovei-

Parabéns!

Neste
OUTONO,
FOLHEIE
um LIVRO
NOVO!

O Agrupamento de escolas de Sátão dinamizou, entre os
dias 21 e 25 de novembro, mais uma edição da Feira do Livro.
Este evento, organizado por uma parceria entre o Grupo disciplinar de Português, a Biblioteca Escolar e o Curso Profissional
de Técnico de Comércio, visou promover o interesse pelos
livros e a literatura no seio da comunidade escolar.
Aproveitamos, assim, o ensejo de agradecer a todos
quantos nos prestaram a sua valiosa colaboração, nomeadamente os alunos e os professores do Curso de Técnico de
Comércio.
O Departamento de Línguas

As meninas da equipa juvenil de voleibol da ESFROV derrotaram por
3-0 as suas congéneres da Escola Secundária Felismina Alcântara, de
Mangualde, no primeiro jogo da temporada escolar, realizado em casa.

O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Sátão
está a dinamizar, no Agrupamento, aquele que é considerado o
maior evento global de direitos
humanos, organizado anualmente
pela Amnistia Internacional no
mês em que se comemora o dia
Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro). A Maratona de Cartas é uma oportunidade
para termos um papel mais ativo
na luta pelos Direitos Humanos.
Ao conhecermos os casos e assinarmos as cartas, todos nós estaremos a contribuir para um mundo
melhor.
Assina em:
http://www.euassino.amnistia.pt

Vanessa Pais (12 A), Cristela Coelho (12 B), Mariana Sérgio (11 A), Ana Beatriz
(11 A), Beatriz Martins (11 A), Sara Soares (11 B), Ana Celeste (10 D), Joana
Ferreira (10 D), Joana Correia (10 A), Inês Santos (10 A).

