Espírito solidário!
A ajuda às vítimas dos incêndios e a campanha «Cabazes de Natal» mobilizaram a comunidade educativa do AES no objetivo maior de devolver a esperança, ensombrada pelo infortúnio e pelas dificuldades.
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EDITORIAL
" É com entusiasmo que acolhemos o primeiro
número do Jornal SACOLA deste novo ano
letivo.
Como sempre, a diversidade das suas
notícias, bem como a qualidade das mesmas
são um forte exemplo do dinamismo do
Agrupamento de Escolas de Sátão, em todos
os setores e níveis de ensino. Parabéns à
comunidade escolar pelo seu empenho e
contributo numa iniciativa que é um forte
contributo não só para a cultura escolar como
para a construção do sentido de partilha e
comunhão na comunidade educativa
alargada."
Helena Castro

Erasmus+ M@ss mobilidade para
diretores escolares
e assistentes
técnicos

D

ecorreu entre os dias 12 e 19 de novembro
mais uma mobilidade do projeto Erasmus+ M@ss, dinamizado pelo EDUFOR (Centro de Formação ao qual
pertence o Agrupamento). Este é o primeiro projeto Erasmus+ direcionado para diretores e assistentes técnicos.
Neste projeto, que, além das 6 escolas portuguesas, conta com a participação de Escolas e Instituições Educativas de outros 5 países europeus - Itália, Espanha, Holanda, Polónia e Reino Unido-, a Universidade do Porto e
uma Câmara Municipal Holandesa, são abordados três
temas importantes para a problemática da educação no
tempo presente: Autonomia das Escolas, Autoavaliação
das Escolas e Currículo Escolar. O projeto tem a duração de três anos e estamos já no terceiro ano do mesmo.
A mobilidade de novembro foi à Itália. É a penúltima mobi-
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Os diretores participantes recebidos na Câmara Municipal de Atessa

lidade. A próxima será ao Reino Unido, culminando com
um Congresso organizado na Universidade do Porto e
onde serão divulgados os materiais produzidos ao longo
dos três anos de formação e partilha. Os produtos parciais podem ser consultados na página do projeto no seguinte endereço: http://schoolsuccess.edufor.eu/uk/
index.html.
Esta experiência na qual tenho participado deu-me oportunidade para conhecer os sistemas educativos de outros
países europeus, trocar experiências e pensar acerca da
gestão organizacional, dos procedimentos de autoavaliação e da gestão do currículo a partir de perspetivas muito
diferentes. Obviamente que ao passar pelas diferentes
escolas, ao escutar os diferentes intervenientes em cada
país, nomeadamente as empresas e as municipalidades,
vivenciamos de um modo mais profundo as realidades
que queremos conhecer e delas retiramos aprendizagem
para implementar no nosso Agrupamento, procurando
aproveitar aquilo que de melhor se faz na Europa, em
favor dos nossos alunos e das nossas escolas.
Na Itália, a escola parceira é uma escola agrícola com
uma experiência de 140 anos a fazer ensino profissional
totalmente integrado no contexto económico da região. É
também uma escola que produz vinho e azeite e que os
comercializa, tendo, assim, uma dimensão empresarial no
seu funcionamento. Além deste aspeto, fizemos visitas a

escolas de diferentes ciclos de ensino, para conhecer
também os equipamentos escolares e os processos de
ensino e avaliação. Um dos projetos mais interessantes
que nos foi apresentado foi da Escola sem Mochila: um
projeto inspirado na pedagogia de Maria Montessori, que
altera a disposição da sala de aula, colocando os alunos
em pequenos grupos de trabalho e distribuindo-lhes responsabilidades no sentido da manutenção da ordem e da
disciplina, do trabalho e da aprendizagem. Impressionoume a capacidade que as crianças têm de fazer silêncio e
de se entreajudarem autonomamente. Nesta estadia
pudemos participar numa celebração dos 30 anos do
projeto Erasmus + numa das escolas visitadas, em que
ficámos a saber que naquela região (Vasto) as 14 escolas aí existentes têm pelo menos 2 projetos Erasmus+
cada uma, incluindo no pré-escolar. Foram partilhadas
ideias de projetos muito interessantes. Além das atividades culturais sempre presentes nestas mobilidades, é
importante a reflexão que fazemos em grupos internacionais, os compromissos que assumimos e o modo como
esta dinâmica produz efetivamente transformação das
nossas práticas e das nossas conceções sobre a escola,
sobre a educação, sobre as possibilidades e sobre os
desafios que ficam para o futuro.
Helena Castro
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“Apps4EL –Mobile Applications for Effective Learning”
Erasmus+ KA2 Project number: 2016-1-DE03-KA219-022915_5

Erasmus+ Key Action K2 project
“HIH: Hands in Hands”

Na última semana de setembro, realizou-se a segunda reunião
transnacional do projeto Erasmus+, Hands in Hands, na localidade de
Saarbrücken, na Alemanha. A coordenadora local do projeto, Nicole
Abdeli, a Diretora da escola e alguns alunos de nacionalidades diversas
deram as boas-vindas em português, romeno, turco, polaco e croata aos
professores participantes (oriundos de Portugal, da Roménia, da Turquia, da Polónia e da Croácia).
Na escola alemã, os docentes puderam participar num workshop
envolvendo alunos com necessidades educativas especiais e assistiram
a uma aula onde foram usados jogos didáticos. A coordenadora romena
fez uma apresentação acerca da estratégia da utilização de jogos no
processo de ensino/aprendizagem. Para além disso, depois de uma
avaliação global do primeiro ano do projeto H.I.H., foram planificadas as
atividades a realizar neste segundo e último ano, nomeadamente os
intercâmbios de alunos. Assim, foram agendadas as seguintes mobilidades com alunos: na Polónia, na semana de 4 a 8 de dezembro; na Roménia, de 5 a 9 de março; na Turquia, de 9 a 13 de abril.
Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de
visitar a escola, a cidade de Saarbrücken que é a capital da região de
Saarland, bem como alguns locais emblemáticos: uma quinta arqueológica em Perl-Borg que replica os espaços da vida de uma família romana; um museu de cerâmica que apresenta a história centenária da marca Villeroy & Boch, em Mettlach; o panorama natural do rio Saar, observado a partir do miradouro Cloef.
O projeto Hands In Hands, no qual participam alunos dos 13 aos
15 anos, visa desenvolver competências de sociabilização e de colaboração transnacional, através do uso do Inglês como língua de comunicação e da linguagem não-verbal. Pretende-se a dinamização de atividades de aprendizagem colaborativa com recurso a jogos tradicionais,
danças tradicionais e outras formas de expressão, procurando envolver
também os alunos com necessidades educativas especiais.
Equipa Erasmus+

Atividade Transnacional do Projeto Apps4EL
2ª Reunião em Wasilków - Polónia
Entre os dias 17 a 20 de outubro de 2017 decorreu em Wasilków, na escola Szkola Podstawowa nr 1 im.ks. Waclawa Rabczynskiego, Poland - na Polónia, a 2ª Reunião Transnacional, no
âmbito do Projeto Erasmus+ “Apps4EL”.
Na noite do dia 16 de outubro realizou-se um jantar para que todos os parceiros participantes
pudessem rever-se e/ou conhecer-se. A partir da manhã do dia 17 iniciaram-se os trabalhos em agenda, nomeadamente a apresentação da escola anfitriã; a visita a uma aula lecionada com recurso a
Apps; a apresentação dos resultados do 1º ano do projeto; a elaboração de um relatório dos resultados do projeto; a utilização da ferramenta de mobilidade “Mobility Tool” para atualização de informação para o relatório e a planificação das atividades para o 2º ano do projeto. As atividades da ordem
de trabalhos prolongaram-se até ao dia 20 de outubro, sempre com um clima de empatia e colaboração entre os parceiros.
Os momentos de reflexão e partilha de ideias que decorreram na escola de Wasilków, foram
interpolados com visitas de índole cultural, concretamente uma visita guiada pelos locais emblemáticos da cidade de Bialystok, onde o grupo de trabalho ficou alojado, uma cidade com cerca de 300 mil
habitantes, a maior da parte Nordeste da Polónia. Salienta-se, também, a visita a Suprasl, ao Mosteiro Ortodoxo e Museu dos Ícones, a Tykocin, para se visitar a Sinagoga Wielka e ao Parque Nacional
de Bialowieza, com a sua reserva de bisontes europeus. Por último, a visita a Kruszyniany, uma aldeia tártara com cerca de 160 habitantes, onde se visitou uma das Mesquitas mais antigas da Polónia
e o respetivo cemitério muçulmano tártaro do século XVII. Nessa aldeia decorreu um almoço com
gastronomia tártara, para regalo de todos os participantes! A semana terminou com a festa de despedida dos parceiros do projeto “Apps4EL”, um momento de diversão e boa disposição.
Em jeito de conclusão, uma palavra de apreço aos anfitriões polacos pelas efetivas jornadas
de aprendizagem proporcionadas!
A Equipa Erasmus+ presente na Polónia
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Aqui ao lado precisam de nós!
A escola mobilizou-se numa campanha solidária destinada a
levar ajuda a vítimas dos incêndios
Um quadro de seca extrema e continuada aliada à desertificação de grandes áreas do interior do país, ao desinvestimento que se faz na exploração agrícola e ao abandono da nossa floresta, fizeram com que nos dias 15 e 16
de outubro terríveis incêndios tivessem assolado violentamente os concelhos limítrofes do Sátão. Assistimos na
televisão a notícias onde se descrevia de forma dramática
os acontecimentos, o lamento das pessoas que tudo perderam incluindo parentes, amigos...
O Agrupamento de Escolas de Sátão não ficou indiferente a estas notícias. Assim, lançou uma campanha junto da
comunidade educativa, “Aqui ao lado precisam de nós!”,
que decorreu durante a semana de 29 de outubro a 3 de
novembro, de recolha de produtos e donativos para entrega a famílias do concelho de Tondela e Santa Comba
Dão.
Ninguém ficou indiferente! Os alunos, os pais, o pessoal
docente e não docente, elementos da comunidade, aderiram com o seu habitual espírito solidário e as escolas
encheram-se de produtos alimentares, roupas de casa,
artigos para higiene de casa e pessoal, mobílias....
Após a recolha passou-se à distribuição. Os carros particulares dos voluntários já não chegaram para o transporte
de todos os donativos e foi necessário recorrer a uma
carrinha da Câmara Municipal de Sátão, à colaboração
dos escuteiros de Lamas de Ferreira de Aves e a uma
transportadora, a empresa Sousa e Sousa, também do
Sátão.
Muitos foram os que preferiram contribuir com dinheiro
para permitir a compra de produtos que pudessem ser
necessários.
Nos dias sem componente letiva e fins de semana, alguns
professores, pessoal não docente e membros da comunidade educativa têm-se deslocado às zonas afetadas a
realizar trabalhos diversos: limpeza de espaços (retirar
escombros das áreas ardidas), identificação de necessidades, distribuição dos produtos de acordo com as necessidades inventariadas... Para além dos produtos, distribui-se também uma palavra amiga, um abraço, o conforto possível às pessoas (na maioria idosos) que viram
as suas vidas destroçadas.
Com o dinheiro obtido, os voluntários do Agrupamento
que se têm deslocado ao terreno, já compraram alfaias

agrícolas e ferramentas diversas.
O trabalho não terminou! Muitas são as pessoas que
continuam a necessitar de ajuda!
O que ainda faz falta?
- Braços e mãos que colaborem neste processo de limpeza e reconstrução.
- Sementes de qualquer planta para cultivo, árvores de
fruto, sementes de flores ou plantas (também os jardins
de muitas pessoas arderam).
- Azeite - quem tenha oliveiras e tenha feito azeite e possa prescindir de alguns litros.
- Animais (alguns barracões já foram recuperados, precisamos de animais para os encher).

Uma tragédia desta dimensão não se ultrapassa, mas
pode diminuir-se a dor e a preocupação com pequenos
gestos de solidariedade que fazem crer a estas pessoas
que afinal, não estão sós, que a amizade e a solidariedade não são só palavras e que, no final, apesar de tanta
desgraça, ainda surgem novas amizades de pessoas que
até aí eram completos desconhecidos, mas que por ironias do destino se uniram em causas comuns.
Bem hajam a todos os que colaboraram e vão continuar a
colaborar com esta iniciativa!
Susete Mota

No dia 26 de outubro, no âmbito do projeto
Plano Nacional de Cinema, os alunos das turmas do 10º e 11º F, assistiram às curtas metragens “Água Mole”; “Três semanas em Dezembro”; “Sapateiro” e “Independência de Espirito”,
acompanhados pelas suas realizadoras. Pelo
meio houve um diálogo muito interessante com
as realizadoras Alexandra Ramires e Laura
Gonçalves onde abordaram o seu percurso no
cinema, fizeram uma reflexão sobre cinema de animação, falaram das diferentes técnicas e estilos, os bastidores
das produções, as várias funções e tarefas associadas a um filme.

Página 4

dezembro 2017

Caminhada cultural

Encontro
com a
Leitura
eo
Património

«Do Sátão ao Ladário»
Decorreu na manhã de sábado, 28 de outubro, 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 Promoção do Sucesso Escolar.
Esta iniciativa vem no seguimento das três caminhadas culturais já
efetuadas no ano letivo 2016/17.
Com um aumento significativo de participantes, mais de sete dezenas, os caminheiros, seguindo as orientações do professor Carlos Paixão,
saíram da Praça Paulo VI em direção ao Barro Branco, desceram até ao
Rio Sátão e subiram pela floresta até à Casa do Guarda. Não foi uma
subida fácil, mas valeu bem a pena pela maravilhosa paleta de
cores e feixes de luz com que a natureza soube brindar quem a
visitou.
Deixadas para trás as últimas alminhas do caminho, entraram na freguesia de São Miguel de Vila Boa em direção à Abrunhosa. Reuniram-se para ouvirem falar do Martim Cavaleiro, do
Pai-mouro, da mina e das sepulturas do Merendeiro.
Continuaram, depois, até ao núcleo urbano da Abrunhosa.
Admiraram-se algumas fachadas de solares e capelas e apreciaram-se as antiquíssimas obras de arte-sacra da capela de Santo
António. No entanto, a maior demora, como era justificável, aconteceu na Capela de Nossa Senhora da Esperança,
onde a visita guiada foi pormenorizada, com um
“sermão” de cerca de meia hora. Descansadas as
pernas, satisfeitos os espíritos, seguiu o grupo para
o centro histórico do Ladário, para uma visita à igreja
de São Barnabé e para a contemplação dos solares
dos Bandeira Galvão e Viscondes de Rio Torto.
Terminava, assim, uma bela manhã repleta de
história e de histórias relativas ao valioso património
do concelho de Sátão. É digna de registo a presença
de um cavaleiro que, com o seu cavalo, possibilitou
uma experiência única às diversas crianças que também participaram nesta caminhada e tiveram o
prazer de montar.
O regresso fezse de autocarro,
quando as horas já
eram de almoço.

Carlos
Paixão

Dando continuidade ao Plano Estratégico de
Promoção do Sucesso Escolar, iniciado no ano letivo
anterior, realizou-se na tarde de terça-feira, 14 de
novembro, no Centro de Dia da Casa do Povo de
Sátão, mais um Encontro com a Leitura e o Património.
A ação realizada pelo professor Carlos Paixão, coordenador
da Medida 5, Inclusão Cultural e Cidadania, respondeu às variadas
solicitações do público-alvo, os muitos utentes que frequentam a
instituição. Durante mais de uma hora falou-se do património construído do concelho de Sátão, partilharam-se emoções, belas histórias e planearam-se visitas a alguns locais, de que ouviram falar
mas nunca tiveram oportunidade de conhecer.
O livro: “Sátão – retratos da nossa história” foi oferecido pelo autor
e muitos dos idosos deixaram a promessa de que o iriam ler e que só pediriam ajuda às assistentes para lhes lerem as letrinhas mais pequeninas (legendas das imagens).~
Foi mais um momento importante de enriquecimento cultural, para um alargado grupo de pessoas que, ao longo da sua vida, não teve grandes oportunidades de
contacto com o seu ambiente próximo e a sua história.

Carlos Paixão
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Entrevista a Tiago esteves, enfermeiro além-fronteiras

«Trabalhar com pessoas traz-nos coisas muito boas, mas quando as coisas não correm
bem, temos de saber lidar com o reverso da medalha, com a dor, com a frustração…»
Entrevista conduzida por Matilde Costa Esteves, 6.º D, Escola Ferreira Lapa, no âmbito da disciplina de Português

- Boa tarde Sr. Tiago, como está? Pronto
para a entrevista?
Boa tarde, Matilde. Pronto e ansioso para ouvir o que tem para me perguntar!
Veremos se lhe posso ser útil e se a posso
ajudar, por isso…Prontíssimo!
- Como apareceu a Enfermagem na sua
vida? O que queria ser quando era mais
novo?
Olhe, a Enfermagem surge assim
meio por acaso. Quando era mais novo queria ser o “Senhor do lixo”, bombeiro, astronauta, como qualquer criança da minha idade
naquela altura. Depois, com a idade, queria
ser jogador de futebol, músico…sei lá, tanta
coisa! Depois, na universidade, passei pelas
Línguas, Desporto, pela Química e acabo na
enfermagem, um pouco para fazer a vontade
da minha mãe e como vê…ainda ando por
cá!
- Não sendo uma primeira opção, sente-se
realizado? É feliz com a sua profissão?
Sou muito feliz…acredito que nada
acontece por acaso e que se calhar já queria
ser enfermeiro e não sabia! Não foi a primeira
opção porque nunca a tinha posto sequer
como opção, foi mais isso, porque a enfermagem cativou-me quase desde o primeiro
contacto com a realidade, penso que terá
sido no meu primeiro estágio, num lar de
idosos. Foi aí que senti aquele “click”, afinal é
isto quero fazer “quando for grande” (deve
estar a pensar então mas já não era grande?
Sim, mas nem sempre sabe o que se quer
fazer da vida com 17/18 anos).
- Fale-me um pouco daquilo que faz…o
que mais gosta e o que menos gosta?
Ui, isso dava para umas largas
horas de conversa e não sei se tem tempo
para isso… Fazemos um pouco de tudo num
hospital, num Centro de Saúde, num Lar…
mas se tivesse que resumir diria que cuidamos de pessoas. Acho que é isso que faço
no meu dia-a-dia, cuido de pessoas. Fazemos a promoção da saúde, prevenção de
doenças… administramos tratamentos médicos, fazemos pensos, damos vacinas que as
crianças adoram! (risos) Depois há todo um
trabalho no acompanhamento dos doentes e
das suas famílias, para que possam recuperar as suas capacidades. Assim, resumidamente: o que mais gosto é de trabalhar com
pessoas e o que menos gosto é da mesma
coisa. Eu explico: é que trabalhar com pessoas traz-nos coisas muito boas, mas quando
as coisas não correm bem, temos de saber
lidar com o reverso da medalha, com a dor,
com a frustração … Por isso fazemos parte
de uma equipa multidisciplinar com médicos,
outros enfermeiros, auxiliares e outros técnicos de saúde, o que nos permite falar e expor

Página 6

sentimentos e vivências de forma a compensar os nossos momentos menos bons no
trabalho.
- Pelo que me diz, parece-me muito importante o trabalho em equipa, gosta disso …
ou prefere, em certas situações, trabalhar
sozinho?
Gosto muito, mas como dizia antes, trabalhar com pessoas tem aspetos positivos e negativos… falar sobre isso dar-nos-ia
“pano para mangas”… Mas sim, é muito
importante trabalhar em equipa na minha
área, uma equipa muito vasta, cada um com
o seu papel, com as suas funções. Somos
uma peça de engrenagem numa máquina
com mais umas outras tantas dentro para
que se possa fazer um bom trabalho. Trabalhar sozinho, apenas com o doente é também
muito importante para se criar empatia com
ele e depois claro como em qualquer profissão…também precisamos de momentos só
para nós…de calma, de silêncio.
- O Sr. Tiago está na Suíça, quando ainda
estudava já lhe passava pela cabeça sair
do país?
Penso que quando era mais novo,
sim… até porque sou filho de emigrantes,
mas a determinada altura não. Quando se é
feliz no nosso país, ninguém pensa em sair…
eu também não sou exceção. Aconteceu…
também assim meio por acaso mas, profissionalmente, tem sido uma experiência muito
boa e enriquecedora em todos os aspectos,
já pessoalmente…

volto sem hesitar. Arranja-me emprego?
Estou a brincar!
- Consegue apontar as diferenças entre
trabalhar em Portugal e na Suíça?
Na enfermagem, no cuidar de
pessoas, não encontro muitas… o objetivo é
o mesmo e as formas de lá chegar também,
nas técnicas, também não encontro muitas. A
maior diferença serão as pessoas, na Suíça
há pessoas de muitas nacionalidades que
falam outras línguas, de outras culturas e
isso é diferente daqui. Lausanne é uma cidade mais cosmopolita que Viseu o que nos
obriga a uma quase adaptação diária no trato
das pessoas. Depois, no geral, diria que são
as condições de trabalho e financeiras que
nos são oferecidas, essa será mesmo a principal diferença.
- E trabalhar com pessoas de outros países, como é? Fácil….Difícil?
Ao princípio pode parecer difícil,
outras línguas, outras formas de estar, de
pensar mas depois com o tempo, aprende-se
muito desta mescla de culturas.
Por exemplo, é muito interessante
estar a fazer tarde no trabalho com um colega congolês, outro italiano, um outro canadiano e ainda um espanhol… imagina as conversas que isto pode dar? Só coisas boas

podem vir desta mistura, aprendemos a gostar do país uns dos outros, ficamos com amigos em cada parte do globo e temos onde
ficar alojados se quisermos viajar! Mas falando de trabalho, aprende-se muito porque
cada um aprendeu a fazer de forma diferente
e isso expande o nosso conhecimento.
- Que mensagem gostaria de deixar aqueles que pensam em ir além – fronteiras?
Olhe, o conselho que posso deixar
é que vale a pena, pela experiência, viver
num país diferente do nosso: abre-nos horizontes e faz com que aprendamos coisas
novas todos os dias. Depois que emigrar tem
de ser algo ponderado e muito bem estudado, porque a princípio não é nada fácil, o
período de adaptação, que exige sacríficos e
que não é fácil, mas que apesar de tudo vale
a pena. Mas não há nada melhor que o nosso cantinho ”à beira-mar plantado” e que é
aqui que somos felizes! Somos Portugueses,
para quê mudar?!
- Muito obrigado pela atenção dispensada.
Foi muito interessante esta conversa pois
permitiu-me conhecer um pouco mais da
sua profissão e também conhecer mais
um português que leva o nosso país e a
portugalidade por esse mundo fora.

-Presumo que tenha sido uma mudança
radical, quais os aspetos positivos e negativos da mesma?
Se foi! Ir para um país diferente é
sempre uma mudança radical… a língua
(neste caso o francês, embora já o falasse
não o praticava regularmente), outra cultura,
outros costumes… outra cidade, outras pessoas… tudo novo! Depois a parte logística,
encontrar casa, começar um trabalho novo…
Uma mudança RADICALÍSSIMA!
Os aspetos positivos, a experiência
de conhecer um país novo, melhores condições de trabalho, etc. Aspetos negativos são
o mais fácil… a distância, as saudades de
casa, dos familiares… depois a comida, o
clima, a integração a uma nova cultura, mas
a isto acabamos por nos adaptar com o tempo, as saudades é que não… essas apenas
aumentam com o tempo, o mesmo que nos
ajuda na adaptação… é um processo inverso.
- Pretende voltar?
Ia já amanhã! Quando aparecer a
oportunidade volto de certeza, tudo o que me
faz feliz está em Portugal. Tudo, por isso

A entrevistadora e o entrevistado
Tiago Davide Pereira Esteves nasceu a 10 de novembro de 1983 em S. Martinho de
Orgens, em Viseu. Licenciado pela Escola Superior de Saúde de Viseu, encontra-se
neste momento a exercer a sua profissão na Suíça, em Lausanne.
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Día de Los Muertos
Los alumnos de español de este instituto han hecho una actividad sobre el Día de los Muertos, que es celebrado en México, entre el día 31 de octubre y el 2 de noviembre. Nosotros no
conocíamos esta tradición, que va un poco contra nuestra educación religiosa, sin embargo, también hemos conseguido comprender el otro lado, que es el de eternizar la muerte
como una celebración festiva. Esta es una de las fiestas más animadas de México. Los
mexicanos creen que en esos días los muertos van a visitar a sus familiares, entonces,
es necesario celebrarlo con mucha comida, dulces, fiesta, música… La UNESCO ha
declarado esta festividad como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
¿En qué ha consistido esta actividad?
Los alumnos han construido un pequeño altar de muertos para dar a conocer a la
comunidad educativa esta tradición. Para eso, han hecho flores de cempasúchil, banderas en papel crepé, carteles, han pintado calaveras coloridas, han traído alimentos y varios
elementos simbólicos (la sal, el agua, la tierra y el fuego). Además, algunos alumnos han hecho
el pan de muertos para que pudiesen degustarlo.
Carla Silva

Atividade interdisciplinar

O Sermão de
Santo António aos
Peixes declamado
do púlpito da

igreja da Nossa
Senhora da
Esperança, na
Abrunhosa

No dia 31 de outubro, no âmbito das disciplinas
de história e português, nós, alunos do 11ºD, acompanhados pelas professoras das referidas disciplinas, visitámos a
Igreja da Nossa Senhora da Esperança, na Abrunhosa.
Com saída às 9.30 horas, uma curta viagem
levou-nos ao local indicado. Aí chegados, tínhamos, à nossa espera, a senhora responsável pela Igreja, que, cordialmente, nos deu as boas vindas e nos deixou à vontade
para visitarmos o local.
Começámos, então, uma visita guiada pelo interior da Igreja, ouvindo atentamente a professora de história,
que nos deu a conhecer os elementos arquitetónicos que
caracterizam esta Igreja, um valiosíssimo monumento barroco do Património Histórico Nacional. Ainda no interior da
Igreja, e depois de uma aula de história, alguns alunos, no
púlpito, declamaram alguns excertos do Sermão de Santo
António aos Peixes, de Padre António Vieira, conteúdo
programático em estudo nas aulas de português. Por fim,
efetuámos um passeio pelas ruas da Abrunhosa, à descoberta do património local e que se vai perdendo no tempo
como, por exemplo, os tanques públicos, a capela de Santo
António, entre outros.
Resta-nos agradecer a colaboração do Pelouro
da Cultura da CMS, que nos cedeu o transporte, a simpatia
do Sr. Jaime e o empenho das nossas professoras, que nos
incentivam a conhecer o nosso património local e a valorizá
-lo.
Beatriz Sales e Beatriz Fernandes
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Alguns mitos e verdades sobre
No Dia Mundial da Alimentação,
que anualmente se celebra a 16 de
outubro, e numa época em que
estamos conscientes da importância de uma alimentação saudável, a
equipa do EPS do Agrupamento de
Escolas de Sátão contactou a nutricionista Francisca Oliveira (ex.
Aluna da ESFRoV), que prontamente respondeu as dúvidas que lhe
colocámos. A entrevista que reproduzimos tenciona, acima de tudo,
desmistificar algumas questões
relacionadas com a alimentação e
com a ingestão de alguns alimentos.
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1) Consumir bebidas alcoólicas engorda? Verdade.
O álcool possui cerca de 7 calorias por
grama. E essas calorias são ditas vazias,
por não conterem qualquer outro nutriente
benéfico, como vitaminas e minerais, por
isso contribui para o aumento de peso, além
de afetar o organismo e prejudicar na absorção dos nutrientes oriundos de outros alimentos.
2) Para emagrecer devemos cortar nos
hidratos e nas gorduras? Mito.
Para emagrecer há uma equação muito
simples: ingerirmos menos calorias do que
as que gastamos. Mas as calorias não são
todas iguais, há calorias com mais vitaminas e minerais do que outras e calorias que
nos saciam mais do que outras. A ingestão
de hidratos de carbono deve ser sempre
adequada a cada caso, ao estilo de vida, ao
tipo de treino. Há determinados alimentos
ricos em hidratos de carbono que devemos
evitar num processo de perda de peso, e
não só, ;quanto aos açúcares e farinhas
refinados (pão, massas, cereais, bolachas),
deveremos sempre optar por cereais integrais, arroz integral, selvagem ou basmati,
leguminosas, batata doce e quinoa, por
exemplo. As gorduras não são necessariamente nocivas para a saúde, e são necessárias na alimentação, devendo contribuir
com cerca de 30% das Kcal diárias. As
gorduras são componentes vitais das membranas celulares e desempenham um papel
essencial na absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), na verdade, certos
tipos de gordura podem ajudar a manter o
nosso coração saudável. O importante não
é apenas a quantidade de gorduras que
consome, mas também o tipo de gorduras
que consome. Existem três tipos de gorduras: as gorduras saturadas, as gorduras
monoinsaturadas e as gorduras polinsaturadas. Gorduras monoinsaturadas encontramse no azeite, óleo de colza, óleo de amendoim, oleaginosas (amêndoa, nozes, amendoim, avelã, etc.) e abacate. Dos ácidos
gordos polinsaturados destacam-se os chamados ácidos gordos essenciais, que não
são sintetizados pelo organismo, sendo
obtidos por ingestão na dieta. Estes ácidos
são percursores dos ácidos
gordos, Omega-6 e Omega3. Dos ómega-6, o mais
abundante é o linoleico, que
se encontra nos óleos de
sementes e que desempenha um papel importante no
desenvolvimento cerebral.
Quanto aos ácidos gordos
Omega-3, com interesse
nutricional, temos o ácido

linolénico, de origem vegetal e presente nos
vegetais de folha escura como brócolos e
espinafres, e os seus derivados EPA e DHA
que podem ser obtidos através da gordura
dos peixes de água fria como atum, linguado, arenque, cavala, truta, salmão e sardinhas, tendo vários benefícios nomeadamente nos processos inflamatórios; efeito anticancerígeno; diminuição do risco cardiovascular; no desenvolvimento e crescimento de
recém-nascidos durante a gravidez e lactação. Deve haver um correto equilíbrio Omega-3/Omega-6 para proporcionar um funcionamento adequado do sistema nervoso,
imunológico e das funções digestivas. Por
último, temos as gorduras saturadas
(carnes vermelhas, enchidos, manteigas,
leite gordo, natas) e as gorduras trans –
parcialmente hidrogenadas (snacks salgados, bolachas, bolos) que são consideradas
gorduras prejudiciais para a saúde do coração. Como consequências do excesso, a
gordura saturada provoca obesidade, arteriosclerose, colesterol e vários tipos de cancro. Devemos controlar a sua ingestão.
3) Posso (e devo) usar alimentos light/
diet? Verdade, em alguns casos.
Todos os produtos diet devem ter isenção
de algum nutriente, mas nem sempre apresentam menos calorias, o light deve apresentar uma diminuição mínima de 25% de
determinado nutriente ou calorias. É importante avaliar a informação nutricional conti-

da nos rótulos dos alimentos diet/light mais
comuns: iogurtes, bolachas, chocolates,
cereais, queijo, fiambre, refrigerantes, batatas fritas e até compará-los com o alimento
convencional. Por vezes os alimentos diet/
light podem ter um custo superior aos alimentos convencionais, e pode estar assim a
gastar mais por um produto, sem que haja
necessidade de ser substituído.
4) Os alimentos orgânicos são menos
calóricos que os convencionais? Mito.
Os alimentos orgânicos são cultivados sem
uso de pesticidas, fertilizantes ou aditivos
químicos, apresentam um maior aporte de
vitaminas e minerais, são mais saudáveis e
benéficos para o nosso organismo, mas
isso não significa que tenham menos aporte
calórico do que os convencionais.
5) Os aditivos adoçantes são pior do
que o açúcar? Mito.
A troca de um alimento com açúcar por um
alimento adoçado com adoçante, poderá
ser benéfica na medida em que reduz o
valor calórico ingerido. Contudo, este tipo
de alimentos deve ser consumido de forma
regrada, pois o seu consumo excessivo
poderá torna-se tóxico para o organismo (tal
como o açúcar). O ideal será uma reeducação alimentar, e comer apenas o açúcar
naturalmente presente nos alimentos - “o
paladar adapta-se”.
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a alimentação
6) As bebidas energéticas não fazem tão mal como os refrigerantes? Mito.
As bebidas energéticas não conferem nenhum benefício ao
nosso corpo. Se for para ter mais energia, mais vale optar por
um café, até porque muitas delas estão carregadas de açúcar,
mesmo nas versões light. Os refrigerantes também têm bastante açúcar adicionado, daí que o ideal seja optar pela água, e
deixar este tipo de bebidas para situações bastante ocasionais.
7) O ovo aumenta o colesterol e o risco cardiovascular?
Mito.
O ovo contém colesterol, mas o seu efeito nos níveis circulantes
de colesterol é pequeno ou clinicamente insignificante. O aumento do colesterol LDL (“mau colesterol”) não depende diretamente do consumo de ovos, mas do excesso da ingestão de
gorduras saturadas (carnes vermelhas, enchidos, leite gordo,
manteiga, folhados…) e fatores genéticos. A gema de ovo contém lecitinas que metabolicamente impedem a subida de produção de colesterol pelo nosso corpo. É um alimento de grande
valor nutritivo, rico em proteínas de grande valor biológico,
fornece lecitina, minerais (fósforo, sódio, zinco, selénio) e vitaminas (A, D e E). A maioria das pessoas pode comer 7 ovos por
semana sem qualquer tipo de risco cardiovascular. Há imensos
pratos que podem ser feitos com ovo, e devemos aproveitar a
riqueza que este alimento nos dá, preferencialmente biológicos
e com métodos de confeção sem gordura ou com azeite.

durante 30min, cozinhando no forno e a altas temperaturas já
dispara o Índice Glicémico para um valor parecido ao da batata
comum.
11) A carne vermelha faz mal à saúde? Mito.
A carne vermelha, tal como todo o tipo de alimento, faz mal à
saúde quando é consumida em excesso. Tudo depende também das escolhas de cada um. É totalmente diferente comer um
bife grelhado, ou um prato de enchidos, carnes fumadas ou
processadas, estas sim têm um impacto nefasto na nossa saúde. Retire sempre a gordura da carne, prefira cortes de carne
limpos, sem gordura e sem molhos. Rejeite também as zonas
que ficam queimadas após grelhar ou assar a carne. Varie a
alimentação e alterne semanalmente a carne vermelha com a
carne branca e o peixe.
12) A pastilha elástica faz mal ao estômago? Verdade.
À medida que se mastiga a pastilha elástica, o corpo reage
como se estivéssemos a ingerir alimentos, logo, vai produzir
substâncias que ajudam à digestão do alimento, mas este nunca chega ao estômago. Se consumir pastilha elástica várias
vezes ao dia, e estiver com o estômago vazio, esta vai estimular
a produção de líquidos gástricos presentes no estômago, que
contém ácido clorídrico, o que irá causar algumas dores ou má
disposição diretamente nas paredes do estômago. Concluindo,
deve evitar consumir várias pastilhas por dia, e estas devem ser
preferencialmente sem açúcar.

8) O leite é saudável e faz bem? Mito.
Está provado que o leite é um alimento difícil de digerir pelo
corpo humano, e cada vez há mais relatos de casos de intolerância à lactose. Quem não o tolera deve retirá-lo da sua alimentação. Caso não exista nenhuma sintomatologia adversa
aos laticínios, o leite poderá fazer parte da dieta, pois possui
proteína de elevada qualidade e é uma ótima fonte de cálcio.
Contudo, eu não o considero um alimento essencial.
9) Os suplementos alimentares são produtos naturais e,
como tal, inócuos e livres de perigos para a saúde humana? Mito.
Os Suplementos Alimentares são produtos químicos ou naturais, produzidos especialmente para complementar a alimentação, tendo como objetivo colmatar determinada falha ou melhorar alguma condição. Em determinados momentos da vida,
vários fatores biológicos e sociais impedem que o nosso organismo receba as quantidades necessárias dos compostos que
lhe são essenciais para a manutenção das suas funções, e é
necessário recorrer à suplementação alimentar. Contudo, os
suplementos alimentares são compostos por diversas substâncias, e devem ser tomados com precaução (cada caso é um
caso, deve haver um diagnóstico prévio baseado em sintomatologia ou análises clínicas) e deverão ser de qualidade (por
exemplo, procurar por certificação GMP: GoodManufacturingPractises). Deverá aconselhar-se sempre com um profissional de saúde habilitado para a prescrição da suplementação.
10) A batata doce engorda mais do que a batata comum?
Mito.
A batata doce é mais interessante do ponto de vista nutricional,
apresenta maior quantidade de fibra, vitaminas lipossolúveis (A
e E), minerais e antioxidantes (carotenóides, antocianinas e
esporaminas) do que a batata comum. A batata doce é rica em
hidratos de carbono complexos de baixo índice glicémico (ao
contrário da batata comum), ou seja, hidratos de carbono de
absorção lenta, o que se traduz numa libertação de açúcar para
a corrente sanguínea mais faseada, fazendo com que se fique
saciado por mais tempo. O ideal será cozer a batata a vapor

13) É verdade que bebidas com gás podem gerar descalcificação óssea? Mito.
A associação entre o consumo de bebidas com gás e o risco de
descalcificação óssea é um mito que não encontra fundamento
na ciência. Poderá beber água com gás, mas deve ter em atenção o seu elevado teor em sódio e o baixo pH, em algumas
versões “com sabores”, pelo que não convém abusar do seu
consumo. Das restantes bebidas gaseificadas prefira as disponíveis nas suas versões light, diet e zero - sem ou com baixo
teor calórico mas claro, sem abusar também do seu consumo.
14) Comer chocolate negro todos os dias faz bem à saúde?
Verdade.
O chocolate preto pode ser perfeitamente incluído numa dieta
(não mais que 1 a 2 quadrados/dia), principalmente o chocolate
preto, com mais de 70% de cacau. Já temos disponíveis em
alguns hipermercados chocolates com 85%, 90% e 99% de
cacau (não são é para todo o tipo de paladares). Pode desfrutar
deste rico e delicioso deleite, em dosagens apropriadas, mas
apenas se for chocolate com 70% ou mais de concentração de
cacau.
15) Os vegetais perdem nutrientes quando congelados?
Mito.
Ao congelar os alimentos, os seus nutrientes não se perdem.
Para além disso, as temperaturas baixas impedem a ação dos
microrganismos. Os vegetais congelados, por exemplo, podem
até ser mais nutritivos do que os frescos. O motivo é simples,
eles são congelados logo após a colheita. Já os alimentos frescos, costumam chegar a nossa casa alguns dias depois de
terem sido colhidos, e durante esse período há uma perda significativa de vitaminas. Isso não significa que devemos trocar os
alimentos frescos pelos congelados! A melhor forma de comprar
alimentos verdadeiramente frescos é procurar um produtor num
mercado perto da sua zona de residência.

O Dia da Alimentação
na EB Ferreira Lapa
No dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação foi mais uma vez
celebrado neste Agrupamento. Conscientes que uma alimentação
saudável (aliada a exercício físico) é fundamental para o bom funcionamento do organismo, e por isso importa refletir sobre a nossa alimentação.
Como se sabe, as pessoas que se alimentam equilibradamente
terão mais probabilidades de ser saudáveis, ou pelo menos poderão
prevenir certas doenças.
Comer bem não é comer muito. Comer bem é, além de comer
em quantidade suficiente, usar alimentos variados, de modo a receber
todos os nutrientes necessários.
Para comemorar este dia, em algumas salas de aula foram
explorados filmes, powerpoint e textos; fizeram-se pesquisas, elaboraram-se poemas e quadras; foi oferecida uma peça de fruta aos alunos.
Durante uma semana esteve patente à comunidade educativa a exposição “Educação Alimentar e Atividade Física”.
Aos pais/encarregados de educação voltamos a solicitar que
pratiquem uma boa alimentação. A sua saúde e a dos seus filhos
depende da forma como encaram a alimentação.

Deixamos algumas sugestões/conselhos:
. Começar o dia com um bom pequeno-almoço, pois é fundamental que seja nutricionalmente completo e equilibrado para
que o rendimento matinal possa ser ótimo.
. As hortaliças, legumes e fruta devem estar presentes na
alimentação. Os intestinos só funcionam bem se a dieta for
rica em fibras. As vitaminas e os minerais protegem-nos.
. Os fritos são prejudiciais para o organismo e não podemos
esquecer que a gordura escondida nos alimentos pode contribuir para uma futura obesidade, entre outras doenças.
. Não devemos abusar dos alimentos pré‑confecionados muito
ricos em gordura e sal. Os "fast‑food", não devem ser consumidos mais do que uma vez por semana, devem evitar-se.
. O álcool em excesso diminui a capacidade intelectual, para
além de outros problemas de saúde e sociais. Deve ser bebido
só pelos adultos e com moderação.
. Devemos evitar ingerir alimentos com elevada quantidade de
açúcar, de sal e de gorduras, que, em excesso, podem provocar doenças graves.
. O pão é rico, saboroso e fácil de digerir. Devemos preferi-lo
aos doces e guloseimas. Não devemos comer muitos doces e,
sobretudo, não o devemos fazer entre as refeições!
. Beber, no mínimo, 1,5 litros de água por dia. Devemos preferir a ingestão de líquidos como água, infusões e sumos de
frutas à de refrigerantes ou bebidas alcoólicas.
. Devemos verificar os rótulos das embalagens dos alimentos
para sabermos o que comemos. Evitar os alimentos com muitos aditivos alimentares.
Façamos das refeições um encontro agradável, de ambiente
calmo. Não é hora de brigas e desentendimentos.
Manter o peso, controlando a ingestão de alimentos e fazendo
exercícios físicos é uma forma de equilibrar a alimentação.
Atenção: O baixo consumo de fruta e hortícolas e o elevado
consumo de sal e açúcar são os grandes problemas atuais da
alimentação no nosso país.
Mais uma vez, os docentes de Ciências Naturais, desejam que todos adquiram bons hábitos alimentares, porque:
“SOMOS AQUILO QUE COMEMOS”.
Grupo 230
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ivilização
do amor

O que é a Civilização do Amor? Para o
explicar comecemos por entender as palavras que formam esta expressão. Civilização
é o agrupado de características civis, económicas e morais, que se encontram numa
determinada região. Por sua vez, amor é a
emoção que nos leva a querer o bem de
alguém. Civilização do Amor é uma civilização onde queremos o bem dos outros, a sua
felicidade, é a concretização do plano de Deus para a humanidade. E esta civilização não
se constrói de um dia para o outro.
O Papa Montini (Paulo VI) colocou esta questão: “Será que sonhamos quando falamos de Civilização de Amor?” e de seguida respondeu: “Não, não sonhamos. Os ideais,
se autênticos, se humanos, não são sonhos, são deveres. Para nós, cristãos, especialmente. (…) E são energia e esperança”. Assim como o Papa Montini, várias foram os
líderes e pensadores de todo o mundo que, sem pensar em Civilização do Amor, pensaram numa civilização aproximada ao sonho do Papa. Esses pensadores e líderes são:
Mahatma Gandhi, que questionou “Como defender uma civilização que somente o é no
nome, já que representa o culto da brutalidade que existe em nós, o culto da matéria?”;
Albert Schweiter (teólogo e filósofo alemão) disse: “a nossa civilização está condenada
porque se desenvolveu com mais vigor materialmente do que espiritualmente”; Mikhail
Gorbachev (ex-líder russo) alertou: “O maior desafio tanto no nosso século quanto nos
próximos é salvar o planeta da destruição. Isso vai exigir uma mudança nos próprios fundamentos da civilização moderna, o relacionamento dos seres humanos com a natureza”;
e Pearl S. Buck (escritora americana) disse: “o teste de uma civilização é o modo como
ela cuida de seus membros inúteis”.
Na Civilização do Amor a dignidade do ser humano é respeitada, reconhecida, favorecida - não é dada, mas conseguida; os bens são universais, são para todos; todos os
que podem trabalhar, trabalham; respeita-se a vida, não só a vida do ser humano, mas
também a da natureza, o planeta, a casa das gerações futuras; é promovida a paz - ela é
a condição da realização humana, o fruto da justiça; e por fim, a Civilização do Amor não
é perfeita, por isso é importante valorizar o perdão, saber perdoar, isso sim, é a condição
para a paz.
Hoje em dia, quais são os desafios que os cristãos têm que enfrentar para que se
concretize mais a Civilização do Amor? A resposta está mesmo diante de nós. A pobreza,
a fome, desigualdade de distribuição de riqueza, o desemprego, o consumismo, a desigualdade dos direitos entre sexos, a contínua ausência de direitos das minorias religiosas
e étnicas, e a união e comunicação universal.
Nós, alunos de EMRC, procuramos aprender nas nossas visitas a Taizé, através do
contacto com várias pessoas do mundo, como é esta Civilização do Amor, pois em Taizé
nós trabalhamos todos os valores desta civilização.
Mas, agora, perguntamos nós: Não está na altura de nos unirmos e ajudarmos a
concretizar efetivamente esta Civilização do Amor? Com Amor tudo é possível.
Carolina Costa 12º D
José Gonçalves 12º D

Página 10

NATAL … 15 ANOS A PARTILHAR, A
SERVIR E A AMAR!
O Natal é o nascimento do nosso Deus, que incarnou para a
nossa salvação. Esta é a verdade da fé dos cristãos. Deus,
desceu até nós, fez-se um de nós para nos elevar até Ele.
Na nossa vida de todos os dias, no relacionamento com os
outros, é aí que encontramos e trabalhamos a nossa salvação.
O papa Francisco referiu recentemente que “no final da nossa
vida, seremos julgados pelo amor, isto é, pelo nosso
compromisso concreto de amar e servir Jesus nos nossos
irmãos mais pequenos e necessitados: aquele mendigo, aquele
necessitado que estende a mão é Jesus; o doente que tenho de
ir visitar é Jesus, aquele preso é Jesus, aquela pessoa com
fome é Jesus”.
Jesus Cristo afirmou ser o Caminho, a Verdade e a Vida, pelo
que aceitando o convite em segui-Lo, poderemos ser
testemunhas do amor de Deus no mundo, saborearemos, de
modo único, a grandeza do serviço aos outros. É isto o que se
pretende há 15 anos consecutivos com a campanha dos
Cabazes de Natal: partilhar, servir e amar.
Obrigado a todos os que têm contribuído para a concretização
desta atividade e votos de um Santo e Feliz Natal!
O prof. de EMRC
Carlos Sales
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Árvores de Valor(es)

Os valores de
S. Martinho
Em torno da vida de S. Martinho surgem muitos
episódios que aludem a milagres que ele fez.
Há todo um clima inspirador de beleza, que
envolve os acontecimentos protagonizados por

Subjacentes à vida em grupo estão atitudes, iniciativas, valores e comportamentos que não dizem, só, respeito à pessoa
humana, mas à obra criada por Deus, no seu todo.
Face à tragédia dos incêndios de verão e de outono, que
devastaram Portugal, nalgumas aulas de EMRC os alunos
tiveram a possibilidade de refletir acerca da importância dos
espaços verdes no planeta, do prejuízo para a saúde com a
inalação dos fumos, da tristeza de quem fica sem os seus
bens, da morte e ferimento das pessoas e animais e do impacto ambiental da destruição das nossas florestas.
Do diálogo estabelecido, rapidamente se chegou à necessidade de preservar, respeitar, reciclar e promover a beleza…
e, numa atitude de dizer não à destruição, os alunos do 2.º
ciclo construíram belas árvores de valores.
Foram pensados os planos das árvores a elaborar e escolhidos os materiais. Depois disto, agradecemos às famílias que
também se envolveram na concretização do bonito projeto.
É ver para contemplar…
Ana Ferreira

S. martinho.
O mais conhecido desses episódios é o momento da sua vida em que partilha a sua capa com
um pobre mendigo, o qual deu origem à Lenda
de S.Martinho.
Nas aulas de EMRC, os alunos do 1.º CEB,
depois de fazerem uma pequena dramatização
da Lenda, foram convidados a registar, numa
“mão desenhada”, os valores postos em prática
pelo S. Martinho.
Encontramos nos cartazes elaborados referência à amizade, à solidariedade, à união e à felicidade…, que cada aluno pode pôr em prática
ao “dar a mão ao outro”.
Ana Ferreira

No âmbito da concretização do Plano Anual de Atividades da disciplina de EMRC,
teve lugar um Convívio de S. Martinho interescolas em parceria com as Escolas Secundárias de Viriato,
Emídio Navarro e Alves Martins de Viseu, São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, Tondela, Penalva do Castelo, Nelas,
Mangualde e Sátão. A atividade decorreu no dia 25 de novembro, no Colégio da Via Sacra, em Viseu e teve a participação de 25 alunos do secundário do nosso Agrupamento.
Esta atividade culminou com a participação, no Pavilhão Multiusos, no Musical Sreetlight, do grupo internacional GEN ROSSO. Este grupo tem uma história de mais de 50 anos.
Sediado em Itália, é integrado por elementos de várias nacionalidades. Ao longo dos anos, tem levado pelos cinco continentes a mensagem “Por um mundo unido”, através da música e
da dança. Tratou-se de um espetáculo acerca da não-violência e da integração. Nos dias anteriores ao espetáculo, houve vários workshops no âmbito da música, do teatro, da dança e
da encenação, nos quais participaram alunos de diversas escolas, acabando por integrar o próprio espetáculo no dia da apresentação.
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Animação da leitura para pais e filhos

“Viajando por Portugal –
livro engarrafado”

No primeiro dia de aulas, 13 de setembro de 2017, as turmas do 1.º A, B e C foram recebidas na biblioteca escolar.
Três sessões de boas vindas onde foram apresentadas a biblioteca e a sua equipa e algumas das suas atividades. Feito o “discurso da praxe” sobre a importância da biblioteca e da
leitura, os pais, os filhos e os professores participaram numa sessão de animação da leitura.
Para completar a teoria nada melhor do que ver como se pode transmitir a beleza dos livros
e das leituras de uma forma lúdica e formativa.

No mês de novembro, a
biblioteca participou na feira do
outono com o “Viajando por Portugal – livro engarrafado”.
Cada garrafa oferece um
excerto do livro “O vento bateu à
porta” de Carlos Paixão dando a
conhecer as diferentes regiões do
nosso país, nomeadamente o seu
património.

Hora do conto celebra 50.º aniversário de "O balãozinho vermelho"

"Sem travões na LEITURA"
No dia Internacional dos trava-línguas, os alunos aceleraram "Sem travões na LEITURA" a
partir do livro de Luísa Ducla Soares. Uma atividade do clube de leitura da biblioteca escolar.

A professora bibliotecária, Lurdes Figueiredo, elegeu o livro “O Balãozinho Vermelho”
de Iela Mari para apresentar, na Hora do Conto de todas as crianças dos JI e alunos
do 1.º ciclo. A animação da leitura pretendeu mostrar a beleza do livro e as suas diferentes possibilidades criativas.
O livro é um clássico que faz 50 anos no presente ano de 2017. Foi publicado pela
primeira vez em 1967 e veio contribuir para revolucionar o panorama da literatura infantil universal pela sua atrativa e inovadora proposta gráfica: trata-se de um livro sem
texto que se destaca pelo seu desenho minimalista. Ao folhear cada página, o leitor
aprecia o processo de metamorfose de um balão em diversos objetos com os quais
tem algumas semelhanças: maçã, borboleta, flor...

O 3.º ano estuda o património
local com a biblioteca escolar

A biblioteca, em colaboração com as
professoras do 3.º ano, convidou o autor
Carlos Paixão a apresentar o livro "Sátão, retratos da nossa história", já
oferecido pelo Município.
Em jeito de articulação com o currículo, a
"viagem" orientada por Carlos paixão deu
inicio ao tema que se segue em Estudo
do Meio: o património local.
Uma vez que em janeiro iremos realizar
a 1ª fase do concurso "Património cultural, nisto sou bestial", a oportunidade
também foi aproveitada para apresentar muito sinteticamente o livro "O vento bateu à
porta" que se constitui como um roteiro do património de Portugal.
No final, como não podia deixar de ser, houve sessão de autógrafos.
Um grande obrigado ao professor e autor Carlos Paixão!
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Outubro é o mês Internacional
das Bibliotecas Escolares.
Este ano, o tema, definido
pela International Association of
School Librarianship (IASL),
foi “Ligando comunidades e
culturas” | ”Connecting
Communities and Cultures“.

Na biblioteca escolar, outubro marcou o
arranque de diversas atividades que têm
continuidade ao longo do ano como é o caso
dos “Baús” que permitem a circulação de
livros pelas EB1 sem biblioteca, “Os pontos
da leitura” que os alunos vão colecionando a
partir das suas leituras e do preenchimento
de fichas de leituras disponibilizadas na
biblioteca, os “Desafios de leitura e escrita”
lançados às várias turmas em cada mês, o
“Clube dos amigos da Biblioteca”, os passatempos mensais “Palavras estrambólicas” e
“transFORMA-TE em reviSTAR” que pretendem incrementar as literacias da leitura e da
informação.

«Põe a tua terra nos píncaros»
A biblioteca escolar com a turma do 4.ºB participou no desafio organizado pela Rádio Miúdos em colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares - “Põe a
tua terra nos píncaros”. Os alunos fizeram as suas pesquisas que serviram como
ponto de partida para a escrita do texto coletivo. A gravação do spot de áudio
sobre o Sátão foi feita na Rádio Alive FM. Valeu pelo conhecimento e pela experiência vivida!

DIA DA ALIMENTAÇÃO
na biblioteca escolar
16 é o dia da alimentação e a biblioteca não
podia deixar passar a data sem promover os
saborosos livros da sua coleção! Abordarmos
a temática da alimentação saborosa e saudável, como tem que ser, obriga a falarmos de
saúde, nomeadamente a saúde oral. Aproveitamos para divulgar os livros e os recursos do
projeto SOBE.

«PALAVRAS QUE NOS
UNEM»
A 23, no dia da biblioteca escolar, a partir do tema
lançado neste Mês Internacional da Biblioteca Escolar em que a biblioteca se apresenta como um lugar
onde se ligam comunidades e culturas surgiu a atividade "Palavras que nos Unem". Unem-nos as bibliotecas; unem-nos as mãos que se dão, cumprimentam, acariciam, acenam; unem-nos as palavras que
dizemos, lemos, ouvimos, praticamos e vemos! Os
trabalhos resultaram numa exposição.

Encontro com... Cristina Completo
No âmbito da atividade “Encontro com…” realizou-se Um espetáculo de POESIA e CANÇÕES na sexta-feira, 27 de outubro de 2017, no Cineteatro Municipal
de Sátão com duas sessões (10h00 e 14h00) em que a literatura andou de
mãos dadas com a música e a ilustração e se promoveu o contacto dos alunos
com os livros e os seus autores.
Cristina Completo, ilustradora, para além de apresentar todo o processo de
criação do livro, também fez a ilustração da capa do livro “Quem não trabuca
não manduca” com a ajuda de “ilustradores convidados”. Daniel Completo, autor/intérprete, pôs o público a cantar os poemas dos vários livros apresentados.
A alegria foi contagiante!
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Dores nas costas e alterações posturais nos jovens alunos
Cada vez mais se tem verificado, no contexto da fisioterapia, o
atendimento a crianças e jovens com problemas posturais e
dores nas costas – região lombar, dorsal e cervical.
A postura envolve uma relação dinâmica entre os segmentos
corporais, a qual é determinada pela ação dos músculos esqueléticos que se adaptam aos estímulos recebidos.
Define-se como boa postura a capacidade do corpo controlar a
sua posição e também reagir e adaptar-se às forças do mundo
externo num equilíbrio constante, quer durante o repouso quer
durante o movimento, utilizando o mínimo esforço muscular
para o conseguir.
O stress, as tensões musculares, as más posturas e alguns
fatores hereditários (dismetria dos membros inferiores, por
exemplo) levam a que o corpo adote posições inadequadas,
afetando a durabilidade das estruturas corporais. Ainda, acrescem os microtraumatismos normais, decorrentes das atividades
mais frequentes, do excesso de cargas, dos erros alimentares e
de hidratação, que trazem perturbações nas estruturas e a
instalação de pequenos processos inflamatórios. A danificação
progressiva em regiões específicas leva à instauração de patologia.
Os mecanismos de compensação e os maus hábitos posturais
implicam que partes do corpo, como o pescoço e a coluna
lombar, acabem por sentir maior esforço e tensão, levando a
desconforto e dor que poderão resultar em menor aptidão para
o exercício, mais letargia, lesões e, eventualmente, deformações do corpo, afetando, igualmente, o sistema respiratório e
gastro- intestinal, por diminuir a mobilidade da grelha costal e
aumentar a pressão sobre os órgãos.
As alterações posturais têm início na fase de crescimento e
podem afetar crianças e adolescentes. São consideradas um
problema de saúde pública, pois constituem um fator de risco
para alterações degenerativas na coluna vertebral na idade
adulta, manifestadas, geralmente, por um quadro de dor, desconforto e incapacidade funcional. Além disso, dependendo da
sua magnitude, podem condicionar as atividades da vida diária.
A dor, que resulta dos problemas posturais, interfere nas atividades da vida diária das crianças e, muitas vezes, determina
uma mudança no seu estilo de vida. A proporção da população
escolar que experienciou, pelo menos, um episódio de dor lombar durante a sua vida varia entre os 26% e os 61% (quase 1/3
a 2/3), e parece ser mais comum no sexo feminino.
As principais alterações posturais na população infanto- juvenil
são a hipercifose torácica, a escoliose tóraco- lombar e a hiperlordose lombar.
As fases da infância e adolescência correspondem àquelas em
que os jovens frequentam o ambiente escolar, no qual permanecem longos e excessivos períodos sentados na cadeira ou no
computador, normalmente, em posturas incorretas, e, na maioria das vezes, em mobiliários inadequados, suportam o peso
exagerado das mochilas, que, somados à tendência de um
estilo de vida sedentário e à falta de exercício físico e, consequente, obesidade, podem também favorecer o surgimento das
alterações posturais nesta faixa etária.
80% das crianças carregam demasiado peso e uma elevada
percentagem transporta a mochila de forma incorreta.
A obesidade também pode ser um grande inimigo: a cada 2 kg
a mais do que o ideal, o risco de problemas posturais aumenta
em 5%. A Organização Mundial de Saúde chega mesmo a
classificar a obesidade infantil como o maior problema de saúde
pública do séc. XXI.
Torna-se, portanto, de extrema importância estabelecer mecanismos de intervenção precoce como meio preventivo. A deteção precoce é o primeiro passo para a prevenção das condições predisponentes ao aparecimento das alterações posturais.
A observação por parte dos pais e educadores durante o desenvolvimento da criança ou adolescente é fundamental para que
as alterações posturais sejam detetadas e tratadas o mais cedo
possível, visto que é nessas faixas etárias que ocorrem os
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“picos” de crescimento, momentos críticos para o aparecimento
dos problemas de coluna. Tais modificações podem incluir:
desnível dos ombros; mobilidade assimétrica do pescoço; roupa
que não assenta bem; cabeça a pender para um dos lados;
dificuldade em manter uma postura correta sem esforço; pouca
vontade ou interesse para o exercício físico; dores de cabeça
recorrentes.
Medidas corretivas e estratégias podem ajudar a prevenir as
alterações posturais:
Atividade física – desenvolver coordenação, agilidade e força da
musculatura da coluna vertebral e prevenir que fiquem sentadas
por longos períodos de tempo.
Uso das mochilas - não devem ultrapassar 10% do peso corporal e devem ser colocadas sempre com os dois apoios nos
ombros, com alças acolchoadas junto ao corpo, de preferência,

com tira de suporte na cintura, ou usar mochila com rodas com
uma altura confortável.
Mobília adequada – apropriada ao tamanho e idade da criança.
Ligeiramente inclinadas, com suporte para os pés e profundidade do assento menor do que as coxas.
Boa alimentação – prevenção da obesidade.
Calçado adequado/andar descalço – desenvolver a informação
sensorial dos pés e dos arcos.
Consulta de oftalmologia e medicina dentária – detetar problemas da visão e do alinhamento dos dentes que afetam o equilíbrio postural.
Assim, nada melhor do que a prevenção e uma avaliação cuidada para um diagnóstico precoce.
Fisioterapeuta Micael Taipina
(Policlínica do Sátão)
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No dia seguinte mudaram de ideias e pensaram em tentar voltar para suas casas. Quando chegaram, os donos perceberam que os tinham tratado um pouco mal e pediram desculpa. Passados alguns dias, juntaram-se numa floresta e fizeram a sua própria
banda, à qual chamaram “Os quatro amigos”.
A banda tinha muito sucesso e o nome da banda também ajudava a terem mais
sucesso. Os quatro amigos, a partir daí, ficaram ainda mais amigos e os donos ficaram
mais contentes com os seus animais.
Simão e Sérgio
Os quatro músicos sentiram-se tão bem naquela casa que nunca mais quiseram
de lá sair. Até que um dia se lembraram do seu antigo sonho e resolveram fazer-se à
estrada.
Passado algum tempo, chegaram a Bremen onde procuraram a banda da cidade. Fizeram as audições, mas não passaram, por isso decidiram criar a sua própria banda.
Tiveram tanto sucesso que viajaram pelo mundo todo. Mas depois de um determinado
concerto deram conta que afinal estavam na terra onde lhes tinha surgido esse sonho.
Como já tinham saudades foram, cada um, procurar a sua casa onde estavam os
últimos vestígios dos seus donos já mortos e decidiram continuar a sua carreira naquela
terra.

Passado algum tempo, decidiram construir uma banda que se chamava
“Bucogalo” e essa banda teve muito sucesso.
Os ladrões foram presos, a banda deles foi evoluindo e cada vez mais arranjaram mais colegas para a sua banda e foram felizes para sempre.
Janice e Taísa

“ (…) Desde esse dia, os ladrões nunca mais se
arriscaram a entrar na casa, o que foi ótimo para
os quatro músicos de Bremen, que nela se instalaram, vivendo tão regaladamente que nunca mais
quiseram sair.
E quem por último a contou, ainda a boca não lhe
esfriou.”
Mas a história não acaba aqui! O 6.º D ajudou os irmãos
Grimm a continuar esta aventura…

Decidiram então fazer daquela casa uma Casa de Música. Quando formaram a
Casa, decidiram espalhar por todo o lado a notícia que teria aberto uma Casa de Música
em Munique.
Passado algum tempo, tiveram muito sucesso e aquela casa foi reconhecida em
todo o mundo.
Tomé, Guilherme e Luís
O burro, como já estava velhinho, decidiu voltar para casa. Pegou no seu iphone e pesquisou no Google Maps a sua velha quinta. Seguiu o trajeto e quando chegou a Vouzela deu conta que a sua quinta estava reduzida a cinzas e o dono estava nos
cuidados intensivos do hospital de Viseu. Alugou, então, um carro no Rent-a-car e seguiu para Bremen.
Lá, encontrou os amigos falidos e decidiu ensinar-lhes técnicas de Metal que
aprendeu no Y outube. O cão tocava guitarra – uma Epiphone, o gato tocava órgão, o
galo era rapper e o burro metalofone. Depressa se tornaram num grupo viral na Net:
gostos no Instagram, likes no Twitter, snaps no Snapchat, stories no Facebook, mensagens no Whatsapp e adoros no Musica.ly. Apareciam em todas as capas de revistas –
Caras, Visão e Lux, no Jornal M e no telejornal, entrevistas exclusivas, etc.
Entretanto, o burro sofre um AVC e morre. O resto do grupo passa a viver na
casa da avó do gato, uma solteirona com 30 gatos e passaram a dar mais valor ao tricô!
Mafalda, Matilde e Francisca

Mas passado um tempo, fartaram-se de viver ali e puseram-se ao caminho.
Continuaram a andar até que encontraram um urso que, com um pau, estava a mexer
numa colmeia a tentar tirar mel. O burro aproximou-se e perguntou-lhe:
- Queres juntar-te a nós?
- Para quê? – Perguntou o urso com olhar resmungão.
- Ficas como maestro na nossa banda.
- Ok – respondeu o urso.
E lá foram eles pelos campos, chuvas e tempestades. Finalmente, chegaram a
Bremen, onde havia tanta gente que nem sabiam onde se haviam de meter.
Foram, então, à Casa da Música onde pediram à segurança Raposa:
- Podemos falar com o coordenador Cavalo?
- Agora não, por que ele está muito ocupado! – Respondeu a Raposa.
Mas eles esperaram e esperaram, até que finalmente ele saiu do gabinete.
Nesse instante, eles perguntaram-lhe:
- Acha que podemos entrar para a Casa da Música e formar uma banda?
- Não! – Respondeu o Cavalo, indo-se embora.
Eles ficaram desiludidos, mas o Burro, que é um animal pouco esperto, teve
uma ideia inteligente.
- Vamos formar a nossa própria banda de música.
Passado um ano, eram a melhor banda da cidade.
Tiago Correia e Diogo Sousa.

Passado algum tempo, saíram da casa dos ladrões e decidiram voltar para casa
dos seus donos. Quando lá chegaram, os donos ficaram muito admirados e zangados ao
mesmo tempo. Só que, como estavam muito felizes por vê-los, nem pensaram em ficar
zangados, pois tinham muitas saudades deles.
A dona do galo não o matou, a dona do gato não o afogou, o dono do cão não
o matou e o dono do burro não se livrou dele.
Tatiana, Eva e Fernanda

Eles criaram a sua própria banda em que se chamavam "Os Grimm". O burro
era o alaúde, o gato xilofone, o cão timbale, o galo era o cantor. Certo dia, encontraramse com os ladrões e interrogaram-nos:
- Querem fazer parte da nossa banda?
- Sim, queremos.
Daí em diante, os ladrões faziam teatro enquanto os animais cantavam, assim
as pessoas entretinham-se. Praticavam todas as manhãs. A banda foi crescendo muito e
ganharam muito dinheiro. Assim, foram fazendo os seus próprios materiais com a sua
empresa.
Mas houve um dia em que tiveram de acabar com a banda por causa da idade.
Leandro, Tiago Lopes e Rui

Página 15

dezembro 2017

Dia da alimentação: 1.º
ano Turma C - EB1 de
Sátão
Depois de ouvir a «Canção da alimentação» (Youtube- A banda vai à escola) e a
história «A menina que não gostava de fruta» trabalhámos o ditongo «ou» de forma saudável, com um «ouriço de fruta»: um ouriço feito com uma melancia e como
recheio uns cubos de melancia e uns cubos de gelatina de melancia; deliciámonos ainda ao lanche da manhã com tostinhas de marmelada a acompanhar!
À tarde todos degustámos uma espetada de fruta com as coroas «frutadas» na
cabeça que todos nós pintámos!

Ouriço de fruta
Hoje comi um ouriço de fruta
Feito com uma melancia!
Os picos eram palitos
Espetados na gelatina de melancia
Lá dentro aos pedacitos,
E os olhos feitos de morangos, uma
delícia!
Alunos 1.º C – EB Sátão
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No dia 13/10/2017, às 10h13,
na sala 1 da EB de Sátão, os
alunos do 1.º C cumpriram
as orientações dadas pela
professora para o exercício «A TERRA TREME», organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil,
que pretende alertar e sensibilizar a população sobre como
agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Ao
toque da escola, os alunos cumpriram rigorosamente os 3
gestos que podem salvar vidas: BAIXAR, PROTEGER,
AGUARDAR!
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As cores do outono

As cores do verão
Azul…

Vermelho…
...das folhas a cair
Azul bebé...
...das camisolas quentes
que vou vestir
Castanho...
...das botas que vou calçar
Branco...
...da neve onde vou brincar
Cinzento...
...do nevoeiro a chegar
Laranja...
...do sol a desaparecer
Amarelo...
...das estrelas a piscar
Azul celeste...
...do céu que me leva a sonhar.

...do mar onde estive a nadar

Brincar com os números
1 quinta eu vi
2 vacas observei
3 primos eu conheci
4 dias os ajudei
5 euros recebi
6 pães comprei
7 bocados trinquei

O magusto estamos a preparar
Caruma temos que apanhar
Para as castanhas assar
Todos os alunos terão que ajudar
Castanhas a estalar
Muitas vamos devorar
Os meninos se vão sujar
Depois é só brincar, brincar.
Isaac Fonseca

...da areia onde castelos criei
Rosa...

...da toalha onde estive a
bronzear
Branco...

...das gaivotas a voar
Vermelho...

...do sol a brilhar

e… contente, contente fiquei!!
Maria Inês Lopes

Brincar com palavras
1 dia fui a Viseu
2 motas quero eu
3 afinal fui comprar
4 vezes acelerei
5 polícias encontrei
6 multas me vão passar
7 mil euros irei desembolsar!!!
Matias Machado

O outono chegou
Para a escola eu vou
A cor das folhas a mudar
São Martinho para festejar

Amarelo...

Poema com números
1 dia eu vi
2 carros a passar
3 cães a correr
4 homens a ler
5 pássaros a voar
6 patos a nadar
7 ovelhas a pastar
8 festinhas lhes fui fazer
9 baldes de leite eu vi tirar
10 litros à minha família vou levar.

Laranja...

...das grutas que visitei
Cinzento...
...das estátuas que observei
Verde…
...do meu carro a regressar
Guilherme ferreira da Cruz

O pior do verão
São os incêndios
Destroem o coração
E levam as pessoas à desilusão
O calor e o vento
Destroem as paisagens
Fica tudo em cinzas
Bloqueia as passagens
Os soldados da paz lutaram
Fizeram-no sem parar
Tentaram apagar os fogos
E as pessoas salvar
No mês de outubro
A seca continuou
Para os bombeiros nada mudou
Pelas vítimas, Portugal chorou.
Filipe Almeida

Guilherme Cruz
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DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA 2017
Mensagem da diretora-geral da UNESCO,
Audrey Azoulay, por ocasião do Dia Mundial
da Filosofia, 16 de novembro de 2017

A

filosofia é uma disciplina apaixonante; é tam-

bém uma prática cotidiana que pode transformar as sociedades. Ao fazer-nos descobrir a diversidade dos atuais intelectuais do mundo, a filosofia estimula o diálogo entre as
culturas. Ao consciencializar as mentes sobre o exercício
do pensamento e sobre o confronto racional das opiniões, a
filosofia ajuda a construir uma sociedade mais tolerante e
mais respeitosa. Para a UNESCO, a filosofia também é o
meio de libertar o potencial criativo da humanidade e fazer
emergir as novas ideias. A filosofia cria condições intelectuais para a mudança, o desenvolvimento sustentável e a
paz.
A Conferência Mundial das Humanidades, na Bélgica,
em agosto de 2017, determinou as diretrizes para o ensino
de humanidades. A UNESCO esforça-se para difundir esta
visão e lançar luz sobre as novas práticas que têm revolucionado tal disciplina nos últimos anos, entre os jovens, inclusive fora do ambiente escolar, nos meios de comunicação social, bem como na maneira como a filosofia utiliza
hoje os desenhos, a música e a cultura visual.
Pascal escreveu que “O homem não passa de um caniço
[…], mas é um caniço pensante. […] Toda a nossa dignidade consiste, então, em pensamento“. Ainda hoje, a filosofia
é um baluarte contra o estreitamento de opiniões, uma maneira de cultivar a distância crítica diante da saturação das
informações, diante dos discursos simplistas que buscam
colocar as culturas umas contra as outras. Há uma necessidade urgente de filosofia. Ela não fornece respostas, mas
nos permite-nos fazer as perguntas corretas. Como escreveu o poeta Rabindranath Tagore, ela convida-nos a “sair
dos limites de nossa sensibilidade e da nossa visão mental
para alcançar uma liberdade mais ampla”. Esta é uma oportunidade a ser aproveitada, e eu peço a todos os Estadosmembros que transmitam esta mensagem que ressoa no
cerne do mandato da UNESCO.
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Atividades comemorativas na ESFROV
O grupo de Filosofia dinamizou algumas atividades que envolveram os alunos dos décimo e
décimo primeiro anos, aqueles que têm filosofia, mas não esqueceu a restante comunidade escolar.
Porque a temática dos valores é recorrente, não só nas aulas de filosofia, mas também na
discussão do rumo das sociedades atuais, constituiu o mote para o desafio, lançado aos alunos, no
sentido de os integrarem em desenhos que viriam a ser estampados nas camisolas que vestiram
naquele dia. A mesma temática, desta feita mais voltada para os valores negativos que minam a
coesão social, serviu de inspiração à redação do poema ACUSO-TE, declamado por um coro de
alunos das turmas A e D do décimo ano. A sua mensagem aponta para a cota parte de responsabilidade que todos temos na proliferação de alguns desses desvalores: egoísmo, repressão, discriminação, injustiça, radicalismo, etc. Por seu turno, a biblioteca escolar reservou um espaço para exposição de algumas obras filosóficas que fazem parte do seu acervo.

dezembro 2017

Pode o livre-arbítrio ser uma ilusão?

O

problema do livre-arbítrio é um problema caro
à filosofia, pois envolve uma competência que
é para nós, seres humanos, inalienável: o poder de escolher, de forma voluntária e consciente, o rumo
a dar a certos acontecimentos, cuja causa não estaria no
movimento inexorável da natureza, mas nesse poder
exclusivamente humano - a liberdade. A questão que
inquieta os filósofos – e todos aqueles que adotam uma
atitude interrogativa e crítica perante o real - é a de saber
se podemos seriamente falar de livre-arbítrio quando
fazemos parte da mesma cadeia causal que explica a
existência de todos os seres naturais. Em resposta, operou-se uma divisão entre os defensores do livre-arbítrio,
comummente designados de libertistas, e aqueles que
sustentam tratar-se de uma ilusão, os chamados deterministas - os mais radicais, porque os mais moderados,
que, não negando o determinismo, asseguram-nos que
ainda há margem para as decisões livres.
Entretanto as neurociências, que perscrutam os segredos
do funcionamento do nosso cérebro, também reivindicam
um lugar na discussão, apresentando argumentos, baseados em provas experimentais, que ora tombam para um
ora para o outro lado da contenda. Foi a um dos proeminentes investigadores nessa área, o professor Zach Mainen, a trabalhar no Centro Champalimaud para o Desconhecido, que pedimos uma clarificação do problema, e
sobretudo uma possível resposta à questão que encima
este texto. A escolha do professor Mainen teve que ver
com um estudo, do qual foi coautor, que abordou precisamente a possibilidade de o cérebro “decidir” antes de nós
o que fazer em cada ação espontânea.
Partamos de uma situação sugerida pelos autores do
estudo: Estás numa paragem de autocarro, à espera que
o autocarro chegue a qualquer momento. Olhas para a
estrada. Ainda nada. Um pouco mais tarde, começas a
andar. Passa mais tempo. Se calhar há algum problema,
pensas. Finalmente, desistes e levantas o braço para
chamar um táxi. Enquanto te afastas, reparas que o auto-

Um estudo de 2014, desenvolvido pelos investigadores Zach
Mainen e Masayoshi Murakami, mostra que, apesar do cérebro influenciar as nossas decisões, não as determina efetivamente

carro chegou. Tinhas a hipótese de ter esperado mais um
pouco? Ou desistir cedo demais era o inevitável e previsí-

vel resultado de uma cadeia de eventos neurais?
A investigação conduzida por Zach Mainen, em coautoria
com Masayoshi Murakami, publicada em Setembro de
2014 no jornal Nature Neuroscience, mostrou que certos
registos neurais podem ser convocados para prever
quando uma decisão espontânea vai ter lugar. Como nos
explicou o professor Mainen, descobertas como estas
levaram muita gente a apregoar que o livre-arbítrio não
passa, afinal, de uma ilusão, conclusão que, no seu entender, é no mínimo precipitada. Porquê? A pesquisa de
Zach Mainen usou ratos de laboratório para tentar prever
quando este desistiria de esperar por um tom atrasado.
Para tal, usaram registos de neurónios numa área do
cérebro – o córtex pré-motor – responsável por planear
movimentos. A experiência revelou que os neurónios do
córtex pré-motor podiam prever a ação do animal mais de
um segundo antes dela ocorrer efetivamente, algo de
surpreendente, pois, em experiências similares com humanos, estes afirmavam que decidiam quando iniciar
uma ação apenas cerca de dois décimos de segundo
antes do movimento propriamente dito. Mais uns pontos a
favor do determinismo? Não exatamente, salienta Zach
Mainen. A explicação está numa teoria sobre o processo
de tomada de decisão conhecida como modelo “de integração” (“integration-to-bound”), segundo a qual células
cerebrais individuais lançam votos a favor ou contra uma
ação particular, tal como levantar o braço. Circuitos internos do cérebro mantêm uma contagem dos votos a favor
de cada ação e quando um limite é atingido aquela é
desencadeada. Tal como num processo eleitoral, os eleitores individuais não determinam, só por si, os resultados
finais, embora os possam influenciar, também os neurónios influenciam uma decisão, mas não a determinam
propriamente. Assim, conclui, uma coisa é usar a atividade neural para prever uma decisão, outra bem diferente é
dizer que o cérebro toma a decisão por nós.
António Jorge Figueiredo

As minhas tradições
Algumas tradições ciganas contadas na primeira pessoa por uma aluna daquela etnia que frequenta o nosso Agrupamento

E

u sou de etnia cigana com muito orgulho. Temos muitas tradições mas eu vou falar das mais importantes. Como por exemplo, quando os cães uivam para
nós é mau. Temos a nossa língua portuguesa mas também temos uma língua que se chama o “romanó”, é a
língua que não podemos falar para pessoas que não
sejam da nossa etnia, se o fizermos é um erro que cometemos na vida.
Temos a nossa tradição nos casamentos, eles
duram três ou quatro dias, os batizados também. Antigamente, referiam-se ao da etnia cigana dos “ pailhos “

a maneira de vestir, de falar, etc… E agora já não, as
roupas das ciganas são como as das “ lacurrilhas “. Em
Moimenta da Beira ainda há ciganas com os nossos
costumes: andarem de saias compridas, de chinelos ,
etc… Nós cá no Sátão e em Viseu já não, as solteiras e
as casadas andam de calças, de sapatilhas…
O que eu gosto na minha etnia é a língua que
temos, o “ romanó”, porque nós podemos estar a falar
com uma pessoa da nossa etnia, podemos trata-lo bem
e ele não entende, mas também o podemos tratar mal,
que também não entende. Gosto da tradição que temos
nos casamentos pois há muita diversão.
O que não gosto na nossa etnia é as meninas de

etnia cigana não podem usar telefone, facebook e não
podemos estar à frente dos nossos pais com um rapaz,
porque senão levamos uma sova. Mas às vezes nós,
meninas de etnia cigana, somos espertas e fazemos
um facebook sem os nossos pais saberem, mas depois
quando eles descobrem é complicado.
Mas pronto, apesar de termos estes costumes
que eu não gosto, eu tenho muito orgulho de ser cigana, todos os dias agradeço a Deus por me ter feito cigana.
Obrigada pela vossa atenção….
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Atividades de S. Martinho
O dia de S. Martinho na EB1 de Sátão
A tradição manda que “Em dia de S. Martinho, lume,
castanhas e vinho (suminho)” e muito solinho!!!
Foi isso que aconteceu, uma vez mais, na EB1 de
Sátão. Uma grande fogueira ao ar livre, cartuchos,
castanhas assadas e muito convívio... foram reunidos todos os ingredientes obrigatórios na celebração do magusto, onde não faltaram também as
caras farruscas.

No âmbito do Projeto - Parlamento dos Jovens 2017 - 2018,
constante no Plano Anual de Atividades deste Agrupamento, realizou-se no cineteatro de Sátão, dia 22 de novembro,
uma ação de informação/formação para todos os alunos da
Escola Ferreira Lapa, subordinada ao tema deste ano:
"Igualdade de Género, um debate para todos”.
Esta ação foi dinamizada pela diretora do nosso Agrupamento, Dr.ª Helena Castro; estiveram presentes 294 alunos,
divididos em duas sessões.
Agradecemos à Dr.ª. Helena Castro pela preciosa ajuda na
primeira abordagem ao tema deste ano, que permitirá aos
alunos interessados em apresentar uma lista, elaborar as
suas medidas, ou seja o seu "programa eleitoral", com maior conhecimento e enfoque no tema.
Margarida Dias

Aqui ficam mais alguns provérbios associados ao S.
Martinho:

Verão de S. Martinho são três dias e mais um bocadinho.
Dia de S. Martinho, fura o teu pipinho.
Do S. Martinho ao Natal, o médico e o boticário enchem
o bornal.
Em dia de S. Martinho, atesta e abatoca o teu vinho.
Martinho bebe o vinho, deixa a água para o moinho.
No dia de S. Martinho, vai à adega e prova o vinho.
Pelo S. Martinho, mata o teu porquinho e semeia o teu
cebolinho.
Pelo S. Martinho, nem nado, nem no cabacinho.
Pelo S. Martinho, nem favas, nem vinho.
Pelo S. Martinho, todo o mosto é bom vinho.
S. Martinho, bispo; São Martinho, papa; São Martinho
rapa.*
Se o Inverno não erra caminho, tê-lo-emos pelo S.
Martinho.
Se queres pasmar o teu vizinho, lavra, sacha e esterca
pelo S. Martinho.

Sarau Musical de São Martinho
O Sarau Musical de São Martinho, decorreu a 10 de novembro, no espaço exterior da Escola Básica Ferreira
Lapa e foi organizado pelo grupo de Educação Musical.
O Sarau consistiu na apresentação de dezasseis temas
musicais instrumentais e vocais interpretados por alunos e
grupos de alunos desta escola que se inscreveram de
forma voluntária para o efeito.
Este espetáculo contou também com a participação do
Clube de Música através da interpretação de uma canção
pela sua banda rock.
O

Jardim de Infância de Lamas

participou com muito empenho e entusiasmo, na
Feira de S. Martinho da EBIFA, que se realizou no
dia 10 de novembro. Para além da venda de produtos da época, oferecidos pelos pais, as crianças
assinalaram também o 9º Dia Mundial da Bolota,
com a venda de vasinhos de bolotas plantadas por
eles, promovendo assim a defesa da floresta autóctone, numa ação da proteção da Natureza. A receita desta venda reverteu para a campanha “Aqui ao
lado precisam de nós”.
Alexandra Laranjeira
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Feira de outono 2017
A Feira de outono assinala a primeira paragem nas aulas, desta feita
para dar lugar a um evento que tem tanto de lúdico como de pedagógico
(sem esquecer a vertente comercial). Num ambiente de festa, previamente
preparada sob orientação dos professores, do diretor de turma ou do professor titular, enriquecida com o contributo imprescindível de muitos encarregados de educação, os alunos dos diferentes níveis de ensino e de todas as
escolas do Agrupamento, trabalham afincadamente na exposição e venda
dos produtos com que adornaram as suas bancas. Fazem-no com uma motivação e um entusiasmo assinaláveis, lembrando-nos que a educação também se constrói fora do ambiente mais ou menos formal da sala de aula, e
que competências e valores como a sã convivência, a cooperação, a responsabilidade e a iniciativa (entre outros), crescem no contacto direto com a
realidade.
Nota igualmente relevante é uma certa institucionalização que a Feira
já conquistou, testemunhada pela forte ligação à comunidade local, que já a
incluiu no calendário de eventos a não perder.
António Jorge Figueiredo
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Corta-Mato Escolar
na Escola
Secundária Frei
Rosa Viterbo
Realizou-se no dia 10 de Novembro de
2017, o corta-mato escolar do Agrupamento de Escolas de Sátão. Esta prova
aconteceu em simultâneo com a feira de
Outono na Escola Secundária Frei Rosa
Viterbo, desenvolvendo-se no espaço
circundante desta sendo constituída por
uma pista mista de asfalto, terra e relva,
com distâncias entre os 1000m e os
2500m. Este evento está contemplado
nas atividades do clube do Desporto Escolar e no plano anual de atividades,
tendo como população alvo alunos dos 3º
e 4º anos do 1º ciclo e alunos dos 2º e 3º
ciclos e ensino secundário. Com a reali-

1.º Ciclo Masculino
1º- Isaac Sousa Fonseca
2º - Rodrigo Amaral Cruz
3º - Isac Daniel Almeida

Infantil A Masculino
1º - Martin Rodrigues - 5º E
2º - Rafael Oliveira - 5ºD
3º - Simão Correia - 5ºC

Infantil B Masculino
1º - Hugo Seromenho - 7.ºD
2º - Guilherme Martins - 7ºA
3º - Francisco Rodrigues - 7ºE

Iniciado Masculino
1.º - Rafael Sousa - 7ºE
2º - Rodrigo Ramos - 9º F
3º - Daniel Morais - 9A

zação do corta-mato escolar os grupos de
Educação Física, em articulação com o
Desporto Escolar pretendem principalmente promover a prática de atividade
física nas escolas e o intercâmbio entre
alunos de vários estabelecimentos de
ensino, sensibilizar os participantes para
a adoção de estilos de vida saudáveis,
incentivando os alunos para a prática do
desporto e proporcionar um momento
lúdico e simultaneamente competitivo. A
principal razão de ser desta atividade
recai fundamentalmente na participação
pró-ativa dos participantes, acrescenta-se
que serve também, para seriar os melhores alunos que posteriormente representarão o Agrupamento de Escolas de Sátão na fase CLDE Viseu, que este ano
letivo se realizará em Tondela, no dia 18
de Janeiro.
A prova contou com a participação de 160
alunos dos diferentes ciclos. Destaca-se
que os alunos do 1º ciclo envolveram-se
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com muita alegria, empenho e satisfação,
revelando uma enorme vontade de competir e acima de tudo participar. A competição foi salutar entre todos os alunos com
um ambiente de energia, companheirismo, cooperação e alegria, sobressaindo o

Infantil A Feminino
1º - Letícia Silva - 5ºA
2º - Francisca Marques - 5ºA
3º - Joana Machado - 5ºB

Investigador no Centro de Investigação em
neurociências da Fundação Champalimaud

Iniciado Feminino
1º - Inês Martins - 9C
2º - Bárbara Inês - 9ºE

Iniciado Masculino

Juvenil Masculino

Júnior Masculino

1º - Mariana Marinho

1º - David Almeida - 12ºD
2º - Hugo Santos - 10ºB
3º - Rodrigo Lopes - 10ºB

1º - Rafael Costa - 12ºD
2º - Ricardo Moita - 12ºD
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Zach Mainen

1º - Inês Gomes - 7.ºD
2º - Bárbara Lopes - 6º C
3º - Carolina Aguiar - 6ºA

Juvenil Feminino

O Coordenador do Desporto Escolar
Hélder Oliveira

Leitura recomendada por …

Infantil B Feminino

1.º - Rafael Sousa - 7ºE
2º - Rodrigo Ramos - 9º F
3º - Daniel Morais - 9A

colossal envolvimento tanto dos participantes como dos organizadores.

Capa da edição brasileira

Recomendo que todos leiam
o Bhagavad Gita, o livro mais
famoso de toda a cultura indiana.
Foi escrito alguns séculos antes do
nascimento de Cristo e é bastante
curto - 700 pequenos versos. Conta a história de um guerreiro, Arjuna, que procura os conselhos de
um deus, Krishna, e na minha
opinião deve ser lido de forma
metafórica: Krishna é o Deus dentro de todos nós. Embora o Gita
seja um texto religioso fundamental e antigo para as religiões indianas modernas, as lições que ensina são de grande relevância para
os humanistas seculares de hoje.
Mahatma Ghandi chama o Gita o
seu "guia espiritual".
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Enviados pelo Clube de
matemática da Escola
Básica Ferreira Lapa

IV - Quantos animais consegues ver na figura?

I - Para génios!
Se:
2 está para 6
3 está para 12
4 está para 20
5 está para 30
6 está para 42
Então 9 está para que número?
10 56 72 90

II - Quantas melancias estão na imagem?
5

7

9

11 13

V - Quantos animais consegues ver na figura, para pintar?

4

5

6

7

III - Sabendo que o peso dos dois lados é igual.
Qual o valor de

3

4

5

?

7

8

9

10

VI - CHARADA
Qual é o fruto que é 3/7 morcego, ½ de anta e 1/3 de gorila?

10
Soluções: : I-90; II-5; III-4; IV-12; V-9; VI; Morango
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Maratona de Cartas 2017

Alunos do 2.º ano da EB1 de
Sátão visitaram a escola de
trânsito de Sernancelhe

Nos dias 20, 21 e 24 de novembro, as
turmas do 2º ano da EB1 de Sátão
fizeram uma visita de estudo à escola
de trânsito de Sernancelhe.
Todos tiveram oportunidade de conduzir carrinhos de pedais, numa pista
onde não faltavam sinais de trânsito,
semáforos e até uma rotunda. Enquanto alguns alunos eram condutores, outros eram peões, mas todos
tinham de cumprir as regras de trânsito.

Foi uma forma diferente de aprender, bem divertida!

A Maratona de Cartas é considerado o maior evento global de direitos humanos organizado anualmente pela Amnistia Internacional e é para todos
nós, alunos, pais e professores, uma oportunidade
para termos um papel mais ativo na luta pelos
Direitos Humanos. Ao conhecer os casos e assinarmos as cartas, estaremos a contribuir para um
mundo melhor.
Quantas mais forem as assinaturas, maior capacidade de pressão terá a Amnistia Internacional
para pôr fim à injustiça!
Para informação sobre a iniciativa e os casos deste ano, aceda à página da Amnistia Internacional
Portugal.( http://www.amnistia.pt/euassino/)

«Deficiente é gente.
Corre com os seus pensamentos.
Levanta sua alta estima
Abraçando os seus sonhos de forma segura...
Seja ele homem ou mulher
Através da sua vontade faz o que quer,
Não se lamenta por não ter o que se pensa
Vai atrás da superação dos seus limites
Não importa quem os grite e até mesmo critique
Consegue nadar, correr, voar, viajar tudo em nome do superar
Chora, sorri, gesticula e faz de seu obstáculo o sustentáculo do vencer
Não acredita em não poder
Vai, Vai ponto a ponto, passo a passo caminhando e ultrapassando seus limites
Do anonimato
Não ter os braços, as pernas, os olhos e a sabedoria do dia-a-dia
não os limita em uma vida vazia
São flores do jardim da emoção que brota semente do fundo do seu coração
Onde a colheita é a grande superação...
Superação de vida que a nós homens e mulheres taxados como perfeitos
Conseguimos ser imperfeitos…»
(José Renato da Silva Júnior)
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência foi comemorado pelos nossos alunos no
nosso Agrupamento. Para isso, os alunos do 11ºF do Agrupamento de Escolas de Sátão decidiram realizar um filme, tendo como finalidade consciencializar a população educativa para a importância da integração destas pessoas na sociedade.
Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.
A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos
relativos à deficiência e à mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas
pessoas. Esta iniciativa teve como objetivo alertar a sociedade para a igualdade de oportunidades a
todos os cidadãos; promover os direitos humanos; consciencializar a população sobre assuntos de deficiência; celebrar as conquistas da pessoa com deficiência e pensar na sua inclusão na sociedade.
O 11.º F não quis deixar passar em claro este dia. Esperamos que, pelo menos por breves
segundos, tenha servido e que sirva de reflexão para todos nós.
Professor Joaquim Costa

