9.º F (EBIFA) arrecada Prémio Nacional
eTwinning 2018, na categoria
Património Cultural, com o projeto
«eTwinning Grandma’s Stories 2080»
P. 24

Erasmus+ Apps4EL
Dias de aprender, viajar,
crescer e partilhar!
Na semana de 12 a 16 de novembro as bandeiras da União
Europeia e do eTwinning ondularam especialmente orgulhosas no Agrupamento de Escolas de Sátão. Durante 5 dias, e
no âmbito do 4º intercâmbio de curta duração de alunos do
projeto Erasmus+ “Apps4EL”, alunos, professores, funcionários, famílias e autarquia empenharam-se em acolher,
“ciceronear” e acarinhar 11 professores e 12 alunos provenientes da Alemanha, Polónia, Itália e Espanha, países parceiros no projeto.
PP. 22-23

SÁTÃO

A deputada Heloísa Apolónia deu
uma aula de educação ambiental
aos candidatos a deputados ao
Parlamento dos Jovens
P. 28
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EDITORIAL

Este é mais um número do Jornal
“Sacola” onde podemos partilhar com a
comunidade envolvente do Agrupamento
de Escolas de Sátão, momentos marcantes
da vida escolar ao longo do primeiro
período do ano letivo 2018-2019.
É com satisfação e entusiasmo que ele
nos chega sempre com notícias frescas,
sendo, por isso mesmo, um importante
meio de comunicação e divulgação de
iniciativas que fazem do Agrupamento de
Escolas de Sátão uma escola de excelência
em muitos dos seus âmbitos de atuação.
A existência de um Jornal Escolar
constitui uma oportunidade de participação
cidadã para todos os membros da
comunidade escolar, independentemente
da idade e função, e ainda, um espaço de
desenvolvimento de competências sociais
e comunicacionais.
Em tempos de mudança e de
incerteza, em que o Agrupamento de
Escolas de Sátão enfrenta novos desafios
pedagógicos e organizacionais, este é mais
um sinal da vitalidade, da energia, do
otimismo e da esperança que envolve a
vida escolar. O meu agradecimento
especial a todos quantos contribuíram para
a sua realização.
A Diretora do Agrupamento de
Escolas de Sátão,
Helena castro

Ficha Técnica
Colaboração na redação e Edição: António Jorge Figueiredo
Colaboração na edição: Sandrina Albuquerque
Composição: António Jorge Figueiredo
Colaboração na fotografia: formandos do curso profissional
de Técnico de Multimédia
Tiragem: 500 exemplares
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Inauguração da sala
Ei@ - Escola Básica
Ferreira Lapa
No passado dia 04/10/2018 foi inaugurada com a presença do Presidente da Câmara Municipal e de
diversos representantes do Staff
Camarário o Espaço Inovador de
Aprendizagem da Escola Básica
Ferreira Lapa.
Este espaço pretende reproduzir a
intencionalidade da Future Classroom Lab da European Schoolnet,
sediada em Bruxelas. Deriva da
primeira Sala do Futuro inaugurada
na Escola Secundária Felismina
Alcântara ao cuidado do Centro de
Formação EDUFOR.
Estas salas nasceram da necessidade de repensar o espaço das
salas de aula de modo a proporcionar aos alunos diferentes experiências de aprendizagem, experiências
que passem por um maior protagonismo dos mesmos no seu processo de desenvolvimento pessoal e
académico.
O nosso Ei@ tem a mesma inspiração. O projeto foi apresentado à
Câmara Municipal, que desde o
primeiro momento acarinhou esta

O descerramento da placa comemorativa pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sátão, Paulo Santos, e pela Ex.ma Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas
de Sátão, Dra. Helena Castro

ideia e colaborou contínua e intensivamente, durante 3 anos, para chegarmos à concretização deste sonho. A Câmara Municipal, no âmbito do financiamento das medidas de
combate ao insucesso escolar,
candidatou este projeto às verbas
do Programa Operacional Portugal
2020, no contexto dos projetos de
planeamentos estratégicos de promoção do sucesso escolar, articulados na CIM Dão-Lafões, entre as
escolas e as câmaras municipais.
Este espaço agora inaugurado irá
permitir a professores e alunos o
contacto com o que de mais moderno as Tecnologias da Informação e

da Comunicação podem proporcionar às metodologias de ensino,
aprendizagem e avaliação, a crianças e alunos de todas as idades. É
também um espaço qualificado de
formação para pessoal docente e
não docente, bem como dimensionado de forma inclusiva e equipado
com uma diversidade de propostas
Congratulamo-nos com o sucesso
deste projeto e esperamos que seja
um importante fator de inovação
pedagógica no Agrupamento de
Escolas de Sátão.

Helena Castro
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“A terra do Arco-Íris ou do Arco da Velha”:
A história de Carlos Paixão com ilustrações de Carlos Pais

Q

uando o professor Carlos Paixão me convidou para apresentar o seu novo livro, senti uma
enorme alegria por fazer parte
de mais um momento de beleza na sua
vida, na vida da escola e na vida do Concelho de Sátão. Falo de beleza porque
cada vez que o Carlos Paixão lança um
livro, enche o mundo de cor, de alegria,
de calor e de entusiasmo. Um entusiasmo
partilhado, por generosidade, com todos
os que o rodeiam. E este é, possivelmente o livro mais colorido que já vi. Sobre
diversos prismas, o sensorial e o simbólico. Pelo prisma sensorial podemos saborear, cheirar e sentir as cores do arco-íris
através das imagens fortes e vivenciais
que a história evoca. Pelo prisma simbólico podemos experimentar a profundidade
das cores no seu significado cultural e
pessoal, simplesmente ao abrir e folhear.
É como se as cores nos entrassem por
todos os poros. Carlos Pais e Carlos
Paixão fazem aqui uma dupla perfeita e
Carlos Pais consegue não só ajudar-nos,
com a sua ilustração, a entrar no sentido
da história, como ainda potencia mais a
nossa capacidade de sonhar, de imaginar
e de nos transportarmos à terra das cores. Uma terra que trazemos dentro de
nós como um sonho sempre em viagem.
Atrevo-me a dizer que é o entusiasmo
pela vida, a capacidade de aprender com
cada evento do quotidiano que fazem do
Carlos uma pessoa muito especial, sempre aberta aos desafios e inquietações do
mundo e da vida. É essa abertura que o
leva a escrever histórias para crianças,
mas que deviam também ser lidas pelos
adultos. São histórias simples, mas chei-

as de conhecimento, profundidade e sabedoria.
Este novo livro remete-nos, de imediato,
para os mitos de origem presentes nas
culturas semitas, em particular, a narrativa do Dilúvio no livro do Génesis, no
Antigo Testamento, onde após 40 dias de

intensa chuva sobre a Terra, Deus envia
um Sol luminoso, fazendo aparecer no
horizonte o arco-íris, símbolo da aliança
entre Deus e a Humanidade. Neste antiga
ou “velha” aliança, Deus oferece à humanidade a oportunidade de fazer deste
mundo um lugar de solidariedade e de

paz, tarefa que ainda continua por cumprir. O arco-íris passou, assim, a ser
apreciado por todas as gerações e continua a fascinar-nos, sempre que aparece,
mostrando-nos uma faceta do mundo da
qual só temos consciência quando ela
aparece: é que o mundo, esta Terra em
qua habitamos está cheia de cor.
Carlos Paixão, na sua escrita, sublinha
essa beleza, com o aparecimento das
cores de todos os meninos e de todas as
coisas na natureza, as ervas, os frutos,
as flores e leva-nos em viagem pela
aventura de ver o mundo com todas essas coras para que saibamos apreciar a
beleza de cada uma delas e valorizar a
diversidade das pessoas, do mundo e
das culturas, que se encontram num simples ato de jogar à bola, de brincar juntos,
de sonhar juntos e de voar juntos. Até
onde poderíamos ir, se soubéssemos
fazer como as crianças, onde não há
obstáculos de comunicação, de entendimento e de acolhimento.
Finalmente, Carlos Paixão, enquadra-nos
também na nossa identidade, na nossa
história, recuperando o papel de Portugal
que trouxe novos mundos ao mundo, no
contacto que estabeleceu entre tantos
povos de tantas cores e culturas diferentes. Uma história que tem ainda hoje feito
muitas histórias e que nos dá orgulho de
sermos portugueses, olhando para as
cores da nossa bandeira, não só como
expressão de guerra e de sangue derramado, mas sobretudo como expressão de
esperança e de liberdade: um tapete de
esperança sobre o qual todos podem dar
as mãos e formar um lindo arco-íris.
Helena Castro

Da antiguidade a Galileu

Teorias sobre o Cosmos
Em novembro, os alunos do 7º ano de escolaridade do agrupamento de Escolas de Sátão assistiram, no auditório da
Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, a uma palestra intitulada “Da idade da Magia a Galileu: do Homem ao Universo”, proferida pelo Professor e Investigador da Universidade do Porto, Paulo Maurício.
Esta palestra traçou o percurso das crenças e das várias teorias sobre os astros e o Universo, desde a Pré-história
até Galileu, passando pela civilização grega da Antiguidade. Durante esta viagem pela história da astronomia e da
cosmologia, nós compreendemos melhor a evolução do conhecimento nestas áreas.
Por isso, e porque nos permitiu reforçar os nossos conhecimentos sobre o tema do Universo abordados na disciplina
de Físico-Química, na nossa opinião, a palestra foi muito interessante.
Consideramos, portanto, que este género de atividades motiva o estudo dos alunos para as áreas de saber
abordadas nas aulas.
Cláudia, Maria, Mário, Rodrigo
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6.º C com história publicada no livro “Histórias da Ajudaris 2018”
Histórias da Ajudaris é um projeto que, anualmente, desafia as escolas do país a associarem-se a uma causa social,
promovendo nos alunos o espírito solidário e a cidadania ativa, com a criação de histórias sobre temáticas previamente
definidas.
O processo culmina com a edição anual de um livro, onde são compiladas as histórias selecionadas, sendo a receita
da venda solidária desses mesmos livros revertida para ajudar famílias e crianças carenciadas.
No ano letivo de 2017/2018, a turma do 6.º C, da Escola Básica Ferreira Lapa, nas aulas de Português, criou a história:
“Um Futuro Diferente”, a qual foi selecionada e está já editada num livro que foi lançado no dia no dia 13 de outubro, na
Sala D’Ouro (Pavilhão Multiusos – Gondomar). O livro está já à venda na Biblioteca Escolar da EBFL.
Estão abertas as inscrições para o novo projeto de 2019, cujo tema é: Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Participe, porque…“PEQUENOS GESTOS, GRANDES CORAÇÕES”.
Prof. Lurdes Cruz

Um futuro
diferente

E

ra uma vez três irmãos, o mais novo
chamava-se Pedro e era o mais cuidadoso e preocupado com a Natureza. Os outros eram rebeldes, egoístas e muito cruéis, maltratavam os animais e
poluíam o ambiente por onde passavam, apenas por puro
prazer.
Certo dia, os irmãos estavam em casa sozinhos, entretidos com os seus videojogos, quando de súbito, mesmo
à sua frente, surgiram três génios: um era minúsculo e vestia
umas jardineiras de trabalho com um chapéu de palha dourada de abas largas, fazia lembrar um agricultor do Passado; o segundo, com um ar muito deprimido, pele acinzentada, trazia um fato negro como breu que os transportava para os horrores dos incêndios e da poluição do Presente; o terceiro, e último, ostentava uma bata branca que

Página 4

lhe chegava aos pés, tinha os cabelos brancos todos alvoroçados, na ponta do nariz uns óculos redondinhos, um ar misterioso, e em vez de um braço, exibia uma extensão robótica
que apontava para uma espécie de ecrã – era, sem dúvida,
um génio do Futuro.
O Passado foi o primeiro a falar e lembrou aos irmãos
que há alguns anos atrás, as crianças eram felizes e brincavam na rua, tudo era limpo, verde e sem poluição.
O Presente afirmou que o mundo estava doente e a
necessitar urgentemente da ajuda de todos nós ….
Por fim, o cientista do Futuro não quis falar, mas mostrou através da mais alta tecnologia: os oceanos transformados em lixeiras móveis, as pessoas com máscaras de oxigénio, as crianças a estudar em casa por não poderem ir à escola, os campos sem cor e sem vida…
Num ápice, tal como surgiram, os génios como que
evaporaram!…
Os três irmãos, ainda boquiabertos, exclamaram, em
uníssono: TEMOS DE MUDAR O MUNDO, VAMOS SALVAR A NATUREZA!
Diz-se que a partir daquele dia, os três irmãos criaram
uma rede de amigos do ambiente, que se espalhou pelo
mundo inteiro e que obrigou os governantes de todos os países a fazerem cumprir as regras de preservação do ambiente.
Texto coletivo – turma do 6.º C
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Dia Mundial da Alimentação na EB1 da Abrunhosa
Este ano, na EBI de Abrunhosa, comemorou-se o Dia da Alimentação de uma forma

bem diferente e saudável. Realizámos um
Peddy- paper onde juntámos vários ingredientes: cooperação, exercício físico, conhecimento, alegria e comida saudável!
Organizámos quatro equipas( Cenourinhas,
Alfacinhas, Pesseguitos, Moranguitos),
compostas por elementos do pré-escolar e
1º ciclo.
Ao longo do percurso, tivemos de decifrar
pistas e realizar diversas atividades que

Que bem que soube a cenourinha!

incluiam: responder a questionários escritos, escolher e comer alimentos pendurados num estendal, de olhos vendados descobrir sabores, praticar salto à corda, en-

Toca a decifrar as pistas!

cestar bolas…
Foi tudo muito útil e divertido!
1.º Ciclo/JI Abrunhosa

A entreajuda foi uma constante.

No final, tivemos a visita do senhor Inspetor que veio verificar se na
nossa cantina se cumpriam as regras de uma alimentação saudável e,
claro, de bom comportamento!

SAFETY ESCOLAS 2018 — EXERCÍCIOS DE TREINO
Nos dias 13 e 16 de Novembro, realizaram-se nas Escolas Básica do 1º Ciclo, Ferreira Lapa, ESFROV e Escola Básica de Ferreira de Aves, exercícios de treino, visando testar as respostas internas (equipas de 1ª intervenção e evacuação dos alunos) e externas (prontidão dos bombeiros e
GNR) aos incêndios simulados, antecipando o que serão as reações às medidas de autoproteção.
De salientar que antes dos exercícios, foi ministrada formação aos funcionários para poderem lidar
com eficácia com os equipamentos de 1ª intervenção existentes nas escolas.
No final das operações, foi realizada com todos responsáveis, incluindo a Proteção Civil Municipal,
uma reunião onde se identificaram os pontos fortes e fracos dos diversos desempenhos, bem como
as sugestões de melhoria.
De realçar a excelente colaboração entre todos os intervenientes e a disponibilidade de toda a comunidade escolar para interiorizar e aplicar uma verdadeira cultura de segurança.
Joaquim Rebelo Marinho
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Quando a leitura acontece ...

N

ão é todos os dias nem regularmente
que esta leitura acontece. Apenas
acontece quando, no fim do dia, tenho uma
redação pronta para ser partilhada.
Eu sei, não é normal, com a minha idade,
14 aninhos, ler à minha família, as minhas histórias, os meus textos de testes de português ou
outros trabalhos encomendados pela escola.
Quando falo em família não me refiro em convidar todos os meus parentes para uma jantarada

e como sobremesa ler-lhes a minha composição. Mas sim de um momento calmo, onde leio
as minhas obras para os meus pais e irmãos.
É que eu sempre gostei de ler e de mostrar
às pessoas mais importantes na minha vida, o
talento que elas dizem que tenho.
Um desses momentos mais marcantes para
mim, foi quando li uma redação que falava de
uma coisa que me é muito valiosa, a minha
aldeia.
Com medo de o texto não estar bom, o
suficiente, só o li a duas pessoas, que não eram
os meus pais, e sim a minha irmã mais velha e
a minha irmã gemia; eu tinha receio que o meu
texto não estivesse suficientemente bom para
descrever um lugar tão digno.
Quando acabei a minha sentida leitura, vi
nelas uma lágrima no canto do olho. Mas a
minha maior surpresa foi quando, nas escadas,
a minha mãe apareceu, tinha estado a ouvir
tudo às escondidas. Com o orgulho que sentia,
estampado no sorriso, dirigiu-se a mim e, nem
sei descrever esse momento, tão intenso…
Uma surpresa inesperada foi também a

reação de uma professora minha, quando lhe
enviei o texto. Apesar dela não sentir o que eu
sinto pelo que descrevi, pela razão de não viver
na minha aldeia, acho que lhe consegui transmitir de uma forma tão profunda aquilo que queria
dizer, qua a deixei sentida, apaixonada. Quando
ela o leu para mim, eu senti que estava nas
nuvens, sentia-me livre, tão pura!... Como é
bom ouvir alguém ler daquela maneira, algo da
nossa autoria.
E é graças a ela, que estou prestes a ter a
minha publicação. Quando recebi a notícia e
percebi que iria ter uma obra minha exposta
num jornal, foi simplesmente um dos momentos
mais felizes da minha vida. Quando saí do sítio
onde tinha recebido a novidade, fui logo anunciar às minhas melhores amigas.
Nesse mesmo dia, à noite, decidi ler o texto
ao meu pai e contar-lhe sobre a publicação.
Antes mesmo de começar a ler, a minha irmã
mais velha, não aguentou e aconselhou o meu
pai a ouvir bem o que eu ia ler, e para se justificar disse que era uma composição digna de ir
para um jornal.

Ele, nascido e criado no sítio referido no
meu texto, ficou muito atento a ouvir as palavras
a que a minha voz dava vida. Quando acabei, o
meu pai elogiou-me comentando que estava
muito bom, afirmou que ia comprar o jornal e
que iria colocar a folha correspondente à minha
redação numa moldura. Eu sorri.
No dia seguinte, tratei de contar às restantes pessoas que me são queridas, como ao
meu futuro cunhado, à minha outra irmã, ao seu
companheiro e à restante família mais próxima.
Todos acharam a composição bela, diziam
que a beleza do texto vinha da forma como
descrevia as coisas. Mas eu acho que se o
próprio tema não tivesse beleza, não iriam ser
as minhas palavras a conseguir transmiti-la.
É por isso que estas leituras são tão importantes e valiosas para mim, são como se levantasse voo e depois pousasse na felicidade dos
meus maravilhosos ouvintes.
Autora: Joana Raquel Sousa, 9º E
Ilustradora: Tatiana Isabel Sousa, 9º E

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO NA EBIFA
No Dia Mundial da Alimentação foram diversas as atividades realizadas na Escola
Básica Integrada de Ferreira de Aves no sentido de sensibilizar as nossas crianças sobre a
importância de manter uma alimentação equilibrada e diversificada, para crescerem e se desenvolverem de forma saudável. Após a degustação de diversos batidos de fruta, foi altura de
regressar à sala de aula e, de forma lúdica e animada, criar uma lengalenga relacionada com
alguns alimentos, a qual passamos a apresentar:

Página 6

Ainda em jeito de brincadeira, de forma a envolver os Pais,/Encarregados
de Educação e outros familiares, foram lidos aos alunos alguns provérbios e solicitado que fizessem uma recolha de outros provérbios relacionados com a alimentação.
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Dia mundial da alimentação

DIPara assinalar o Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, os alunos da turma do 4ºA, da Escola Básica do 1º
Ciclo de Sátão, confecionaram pizas saudáveis feitas com
massa de pão e deliciosos legumes.
Esta atividade foi desenvolvida na sala de Multideficiência da Escola Ferreira Lapa, com a preciosa colaboração de
alguns pais e encarregados de educação que, em conjunto,
comemoraram esta data que nos alerta para a importância de
uma alimentação variada e equilibrada.
Assim, de um modo divertido e em agradável convívio,
assinalou-se este dia que é celebrado um pouco por todo o
mundo.
Turma 4ºA, EB1 Sátão

No passado dia 19 de outubro, os alunos da turma do 4ºA foram
surpreendidos pela visita de um bombeiro, pai do Martim Gaspar,
que foi convidado pela professora Emília, para falar sobre regras de
Primeiros Socorros, Prevenção de Incêndios e Sismos.
Aqui deixamos uma singela dedicatória.
Bombeiro, soldado da paz,
O baluarte da coragem.
Muito embora correndo riscos,
Busca, de forma destemida,
Entre chamas e destroços,
Inúmeros sinais de vida,
Réstias de esperança,
Onde parece perdida.
Turma 4ºA, EB 1 Sátão

As atividades alusivas ao dia no 5.º C e no 5.º D
O dia Mundial da Alimentação é comemorado a 16 de outubro, desobjetivo relembrar a necessidade e a importância de se adaliada a exercício físico, é fundamental para o bom
Para termos uma alimentação saudável é necesvariados para que o nosso organismo receba
Na minha escola, também comemoramos
A professora de Educação Visual, Paula
e, mais tarde, pousámo-la em cima de
ficámos responsáveis por levar um
fessora de ciências, professora Marroda. Tudo foi pensado ao pormeAlimentos muito apetitosa e coloriNas aulas de Português, pesquisátação, ilustrámo-los e distribuímoFoi uma experiência diferente e

de 1981. Este dia é celebrado atualmente em mais de 150 países. Tem como
quirirem hábitos alimentares saudáveis. Uma alimentação saudável e
funcionamento do organismo.
sário comermos em quantidades suficientes e alimentos
os nutrientes necessários.
este dia tão importante!
Rainho, desenhou a Roda dos Alimentos em papel
uma mesa com um vidro por cima. Todos nós
alimento para a roda e, com o auxílio da progarida, colocámo-los no respetivo setor da
nor. No final, vislumbrámos uma Roda dos
da.
mos provérbios relacionados com a alimenlos nas mesas da cantina.
muito interessante.
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Dia mundial da alimentação

Sessão de sensibilização com o 5ºC e 5ºD

COMER BEM, COMER MELHOR
Na passada segunda-feira, dia 26 de novembro, pelas 9h25, na sala 21 da Escola Básica Ferreira Lapa, reuniram-se as turmas do 5ºC e 5ºD, e vários dos seus professores, para
participarem numa sessão de informação e sensibilização, dinamizada por alguns alunos do 12º ano, que frequentam o Curso de Restauração e Bar, na Escola Secundária Frei Rosa
Viterbo.
Os colegas Adriana, Juliana, Matilde, Rodrigo e Telmo começaram por nos falar sobre as regras de uma alimentação saudável. Relembraram-nos os princípios sobre a correta
constituição de uma refeição, os alimentos bons e os que devemos evitar, as informações dos rótulos, as quantidades a ingerir, bem como o número de refeições recomendado.
De seguida, pudemos aprender a forma mais correta de pôr uma mesa: a posição dos pratos, dos talheres, dos copos e o uso de cada um. Também nos foram ensinando as regras
básicas de higiene na preparação dos materiais e algumas sugestões de decoração.
Esta atividade surgiu no âmbito do projeto sobre o tema da alimentação equilibrada, que as turmas do 5ºC e D desenvolveram neste primeiro período.
Por fim, tivemos uma bela surpresa: prepararam-nos um sumo muito nutritivo, com fruta e legumes, e ainda uma espetada de fruta para cada participante.
Foi uma experiência muito educativa, agradável e divertida, que gostaríamos de repetir!
Os alunos do 5ºC e do 5.º D

Pão quentinho no Jardim
No dia 16 de novembro o pai da Valentina, o senhor Carlos, veio ao nosso jardim ensinar-nos a fazer pão.
Juntou farinha, água, sal e fermento, misturou tudo e amassou. Depois deu-nos um bocadinho de massa, nós amassámos e fizemos
uma bola para fazermos um pão. A seguir pôs os pães num tabuleiro e foram para o forno cozer. Comemos pão quentinho com manteiga.
Obrigado Sr Carlos por nos ensinar a fazer pão.

Também aprendemos uma cantilena:
Assim se amassa, assim se peneira,
Assim se dá a volta ao pão na masseira.
Farinha branquinha tão bem peneirada,
Com sal e fermento, com água amassada.
Depois de tendidos e enfarinhados,
Já vão para o forno e saem tostados.
Que pão tão bonito e que bom cheiro,
Levou tantas voltas nas mãos do padeiro.
Texto de grupo – JI Cruz
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Pelo São Martinho não veio Verão, nem
compras, nem vinho. Mas vieram as folhas
caídas vestindo todas as cores do outono
pelas mãos dos alunos do 6ºA, 6ºB e 6ºC da
EB Ferreira Lapa e pelos alunos do 6ºF da
EBIFA, expostas em trabalhos realizados
em Educação Tecnológica.

TRADIÇÕES DE S. MARTINHO
Na aldeia das Fontaínhas, uns dias antes do S. Martinho, as pessoas vão às matas apanhar
caruma.
No dia 11 de novembro, dia de S. Martinho, à tarde, o povo junta-se no largo da aldeia, para
festejar esse dia com castanhas assadas e vinho novo.
As pessoas começam por espalhar caruma no chão, por cima colocam as castanhas e cobrem-nas com mais caruma.
Depois, deitam fogo à caruma e deixam-na arder. Entretanto, algumas pessoas vão mexendo a caruma com uns paus, para que as castanhas possam assar de todos os lados e não se
queimar.
Por fim, abafa-se o monte das castanhas com uma nova camada de caruma e deixam-se
repousar um pouco.
Quando estiverem boas para comer, toda a gente se delicia com as castanhas quentinhas e
um copo de jeropiga.
Para terminar o dia, os mais marotos e brincalhões enfarruscam os mais distraídos, pintando
-lhes a cara.
Edgar Silva, 4ºA

No dia 20 de novembro de 1959, representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém, voltada para as crianças.

Verão de S. Martinho,
são três dias
e mais um bocadinho.

No S. Martinho,
Dia de S. Martinho,

come-se o magustinho,

lume, castanhas e

enceta-se o pipinho

vinho.

e mata-se o porquinho.

Para comemorar este dia na escola EBIFA, foi
exposto no hall um painel alusivo ao tema elaborado em Educação para a Cidadania, contando com o contributo do desenho efetuado
pela professora Sandra Santos e os dotes de
pintura dos alunos do 6ºF que transcreveram
as frases com os direitos universais da criança.
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Um roteiro
por terras
de Sátão

N

os dias 13 e 15 de novembro de 2018, os alunos
do 4º ano, da EB1 de Sátão, realizaram uma
visita de estudo pelo concelho de Sátão, acompanhados pelas
respetivas professoras, pela professora Dália e pelo professor
Paixão, que foi o guia neste roteiro.
O principal objetivo desta visita era ficar a conhecer melhor o património histórico, natural e religioso existente neste
concelho.
O monumento mais antigo que visitaram foi a orca de
Casfreires, na freguesia de Ferreira de Aves, que tem entre cinco
a seis milénios. Esta orca é constituída por nove esteios (pedras
ao alto, sempre em número ímpar), pela tampa ou chapéu (parte
superior que serve de cobertura ao espaço interior) e um corredor virado a nascente ou este.
Ao avistar a capela de Santa Bárbara, localizada no Carvalhal, num antigo castro (local habitado), rodeado de penedos,
o professor Paixão referiu que ali houve uma povoação
(sedentários) que se dedicava à pastorícia, 500 anos a.C. Entretanto, na época dos Romanos, as pessoas desceram para os
vales e dedicaram-se à agricultura.
Entre Vila Boa e Decermilo, observaram uma sepultura
antropomórfica, do século X a.C., que tem mais de um milénio.
Na Silvã viram uma cegonha ou picota, um instrumento
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que servia para extrair água dos poços, do tempo dos muçulmanos. Nesta localidade, viram ainda um marco miliário, do tempo
dos romanos, que andariam por aqui no século III a.C. (altura em
que este povo chegou à Península Ibérica). Este marco estaria
colocado na estrada romana que ligava Viseu a Aguiar da Beira
e Trancoso.
Visitaram algumas igrejas e conventos, como a Igreja de
Stº André, no Castelo, freguesia de Ferreira de Aves, que tem
um portal românico, do século XII d.C. Possui duas colunas com
capitel decorado com motivos florais e animais, assentes em
colunas. Possui uma parte boleada na parte superior. No tímpano está esculpido um dragão, símbolo do mal, a morder a cauda.
O interior da igreja é riquíssimo em talha dourada.
Ainda no Castelo, observaram os nichos da Via Sacra, à
beira da estrada, que servem para as pessoas fazerem a Via
Sacra na quaresma.
Visitaram a igreja e o convento de Santa Eufémia, que
teve origem no século XII e que possui um arco em ogiva. No
seu interior, as paredes estão revestidas a azulejo do século
XVIII. Puderam observar a roda dos enjeitados, que servia para
as freiras ou os monges colocarem alimentos para os pobres;
servia também para as famílias pobres ou mães solteiras deixarem os seus filhos bebés, para que as freiras cuidassem deles.
Viram ainda um cadeiral, no coro alto, onde as freiras ou os
monges cantavam.
Avistaram a Casa do Paço que pertencia aos nobres,
datada do século XIV, localizada em Lamas. O rei D. Pedro I,
filho do rei D. Afonso IV, costumava vir caçar para terras de
Ferreira e ficava alojado nesta casa. A casa tem um brasão
chamado “Brasão dos Duques do Cadaval ou Marqueses de
Ferreira”, que eram os donos da mesma.
Visitaram o Pelourinho de Ferreira de Aves – pelourinho
de tabuleiro –, que data do século XVI e que era um dos símbolos de autonomia de um concelho. Junto ao pelourinho, existia
sempre uma cadeia e uma casa da câmara.
Além deste, avistaram o Pelourinho da Silvã, que é um
pelourinho de bola, porque tem uma esfera no topo; é composto

por um único degrau e encimado por duas molduras.
Visitaram também a igreja e o convento do Senhor Santo Cristo da Fraga, do século XVIII, onde viveu e morreu Frei
Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, que foi um monge que escreveu o Elucidário das Palavras Portuguesas. Reza a lenda que
dois homens andavam à procura de uma pedra para fazer uma
mó para o moinho e, de repente, viram uma pedra com um Cristo
esculpido, o que os levou a pensar que aquela pedra teria algum
significado. Então, as pessoas decidiram construir uma capela,
em honra do Santo Cristo da Fraga.
Em Casfreires, viram uma casa senhorial, chamada “Casa
Grande”, datada do século XVIII, que pertencia ao Marechal
Oliva e Sousa, a qual tinha um brasão, símbolo daquela família
que habitava a casa.
Em Rio de Moinhos avistaram o Solar da Família Aguiar e
o Solar dos Viscondes do Banho, e visitaram o pelourinho, a
cadeia e a antiga casa da câmara, que, noutros tempos, foi uma
escola. Os solares ou casas solarengas pertenciam às famílias
mais ricas da localidade.
Por fim, ainda tiveram oportunidade de visitar a capela de
Nossa Senhora da Esperança, em Abrunhosa, a qual foi edificada em meados do século XVIII, por ordem do cónego Luís
Bandeira Galvão, com o objetivo de exaltar a Virgem Maria. A
talha dourada, os azulejos trabalhados, as pinturas que enaltecem o teto e o órgão de tubos formam um conjunto harmonioso
de inigualável riqueza. Todos os alunos ficaram deslumbrados
com esta preciosidade artística, em que a expressão “ouro sobre
azul” se aplica na perfeição.
Nesta visita de estudo aprenderam que é muito importante
preservar o nosso património histórico local, porque através dele
pode compreender-se melhor a história dos nossos antepassados e a nossa própria história, que é construída com base nos
vestígios deixados pelos nossos antepassados.

Turmas 4º ano,
EB1 Sátão

Dezembro 2018

Escolas
do 1.º
Ciclo

EBIFA
Abrunhosa e
Casal de Cima

EB1 de Sátão
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1.º CICLO
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
As Atividades de Enriquecimento Curricular são
implementadas em todas as escolas do 1.º Ciclo do
Ensino Básico do nosso Agrupamento, em parceria
com o Município de Sátão. São de caráter
facultativo e contemplam atividade física,
expressão plástica e musical e iniciação ao inglês.
Aqui ficam algumas criações dos nossos alunos
nestas atividades.
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A palavra aos Pais e Encarregados de Educação!
A APEAGESátão – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Sátão, em reunião de
Assembleia Geral do passado dia 14 de setembro, no seu plano anual de atividades para o presente
ano letivo, decidiu levar a efeito uma Excursão e uma caminhada, a fim de fomentar, ainda mais, a
participação dos Pais e Encarregados de Educação deste agrupamento. Estas atividades serão
divulgadas, atempadamente, na página do Agrupamento de Escolas de Sátão.
Uma novidade que iremos implementar este ano: uma vez por mês, um Encarregado de Educação
irá almoçar numa das cantinas do agrupamento.
Porque TODOS queremos que os nossos filhos/educandos sejam felizes, porque nos preocupamos
também com o sucesso dos nossos filhos/educandos, porque queremos participar na sua vida escolar, aqui deixamos algumas sugestões/orientações:
1 Frases positivas - As frases positivas devem ser utilizadas com frequência na educação dos
filhos. Os pais devem elogiar todos os progressos dos filhos, mesmo as coisas mais pequenas. Esta
valorização aumenta a autoestima e, consequentemente, a segurança, a certeza de que ele vai ser
capaz.
2 Criar um ambiente favorável às aprendizagens - é comum a criança/jovem estudar enquanto a
família vê televisão, o que tira a concentração do estudante. Escolha um ambiente tranquilo, um sítio
sossegado, sem barulho. Assim, o seu filho fica mais concentrado;
3 Se a criança/jovem não quiser estudar, converse e descubra o motivo, já que pode ser por não ter
entendido a matéria. Lembre com frequência a importância da escola.
4 Estabeleça horários para estudar em casa. É importante que a criança/jovem tenha tempo para
brincar e também para fazer outras atividades de que gosta.
5 Acompanhe e oriente a Criança/jovem, mas não realize as tarefas por ele. Ensine-o a ser autónomo (tem de aprender a fazer as coisas sozinho… não estaremos sempre cá…).

6 - Evite discussões constantes em família. Estas atrapalham a concentração do aluno, deixando-o
ansioso e inseguro.
7 Evite pressões com notas. Ter boas notas é importante mas não é tudo!
8 Mostre sempre interesse pelas coisas que o filho faz na escola, seja nos testes, apresentações de
trabalhos, atividades desportivas, artísticas…
9 Não estimule a memorização dos temas estudados. Peça sempre para explicar o que entendeu.
Desta forma ficará a perceber se a matéria está aprendida.
10 Se não souber responder às dúvidas que a criança/jovem apresenta (não temos que saber
tudo, não é?) ajude-o a não desmotivar. Ensine-o a pesquisar, na internet, nos livros ou noutros
recursos disponíveis, ou incentive-o a colocar as questões aos respetivos professores.
Quem somos, na APEAGESátão – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Sátão?
DIRECÇÃO
PRESIDENTE: José Manuel Marques de Carvalho; VICE-PRESIDENTE: Mário Diogo Cunha Pinheiro Miranda; SECRETÁRIO: Marco Paulo Santos Duarte; TESOUREIRO: António Dias de Campos;
PRIMEIRO SUPLENTE: Maria Clara Coelho; SEGUNDO SUPLENTE: Ana Maria da Silva Reto;
Assembleia Geral
PRESIDENTE: Sandra Maísa Vidinha Carmo; SECRETÁRIO: António José Sousa Figueiredo; SUPLENTE: Carla Patrícia Dias Neto Martins
Conselho Fiscal
PRESIDENTE: Domingos Pereira Matos; SECRETÁRIO: Luís Manuel Rodrigues Pires
SUPLENTE: Rui António da Cruz Martins.

Na última semana de novembro …

...o Natal chegou à EBIFA e à EB Ferreira Lapa pelas mãos dos duendes da fábrica do Pai Natal
Verdade seja dita, este conto não está lá muito bem
contado, mas foi quase assim! Na verdade o Natal
chegou, mas pelas mãozinhas habilidosas dos nossos
alunos que inventaram mil e uma formas diferentes de
representar o Natal (pinheirinhos, lanternas, presépios
e postais) realizados na disciplina de Educação Tecnológica e Educação Visual reunidos em exposição
nestas duas escolas.
Desenganem-se os que acham que não nevou em
Ferreira de Aves, porque a prova está à vista de todos
na exposição dos bonequinhos de neve executados
na disciplina de Educação Tecnológica pelos alunos
5ºE.
E se alguém ainda duvida da existência do Pai Natal,
então que se certifique da decoração que ele deixou
na EBIFA. Afinal, o Natal chegou à escola!
Sandra Cristina Santos
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Frutos de outono
Poemas elaborados pelos alunos do 5º C no âmbito do DAC sobre alimentação saudável.

Míscaro

DIÓSPIRO

Míscaro amarelo,
Míscaro da nossa terra,
Nasce com a água da chuva,
Mas não apodreças ao pé dela.

Do Outono ele é!
Igual à laranja,
O sabor dele é delicioso!
Saudável e nutritivo.
Para roer e saborear
Impossível não gostar dele!
Rico em vitaminas.
Oh! Como é bom!

Míscaro que brota da mata
Míscaro que sais do chão
Lavadinho com água benta
Para ver se vivemos
Mais um aninho ou não.
Viva o míscaro
Que sabe tão bem!
Bem temperadinho
Para ver se vem
com o sabor da sua mãe.

Martim Amaral e Tiago Pereira
Flávio e Isac, 5ºC

AS CASTANHAS

C omo são?
A s uvas que nos vão dar, vou
C omê – las todas
H umm, que delícia!!!
O uçam com atenção:
D elíciosas, as que
E u vou comer.
vas, uvinhas
inho nos vão dar, o vosso
roma iremos

Carinho vamos dar,
As castanhas embalar.
São tão boas, uma delícia!
Todos nós as vamos comer,
As castanhas vamos assar.
No magusto não vão faltar, pois
Há castanhas com fartura!
Agora, para acompanhar, vinho
Saboroso. Espero que gostem deste almoço.
Matilde e Lara

aborear!!!
Leonor Coelho Correia, nº10
Luana Ribeiro Coelho, nº 11,
5ºC

ROMÃS
Rainhas dos frutos,
Os seus bagos vermelhos
Maravilhosos são.
Ao cair da árvore,
Suculentas e saborosas, posso comê-las.
Carolina Amaral e Eva Oliveira

Página 14

Dezembro 2018

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Dra. Andreia Gonçalves

Dra. Diana Amaral

ORTODONTIA
O que é a ortodontia?
A Ortodontia é uma área da Medicina Dentária focada no
diagnóstico, prevenção e correção do posicionamento dos
dentes e das arcadas dentárias, da oclusão e das alterações
do crescimento e desenvolvimento da face, ou seja,
disfunções dento-faciais.
Qual a importância do tratamento ortodôntico?
Dentes apinhados e tortos são difíceis de higienizar e
manter. Isto pode contribuir para condições que causam,
não apenas cáries dentárias mas também doenças
periodontais e perda dentária e, deste modo, quando o
problema ortodôntico não é devidamente tratado a
situação pode agravar-se. A componente estética é também
essencial, pois um sorriso cuidado e harmonioso é um
atributo vital para a nossa autoestima, com benefícios a
nível social e profissional.
Quando devemos iniciar o tratamento ortodôntico?

HIGIENE ORAL
A higiene oral é uma especialidade do ramo da
medicina dentária que tem como principais objetivos
o diagnóstico, prevenção e terapêutica das doenças
orais, bem como a manutenção de todos os
tratamentos efetuados nas outras especialidades da
medicina dentária.
Mais detalhadamente, na consulta de higiene oral é
realizado o diagnóstico de lesões de cárie dentária,
doenças gengivais como a gengivite e a periodontite,
entre outros problemas existentes. Comumente
realiza-se a remoção de placa bacteriana e tártaro
através da destartarização, alisamentos radiculares e
polimento da superfície dentária. Tratamentos como a
aplicação tópica de flúor, selantes de fissura e
dessensibilizantes também podem ser considerados,
dependendo das características orais de cada doente.
É de salientar, ainda, que a educação e promoção de hábitos de saúde oral, são
também um dos principais objetivos da consulta de higiene oral. Na maioria das
consultas são realizados ensinos teóricos e práticos, através da demonstração de
técnicas de escovagem e complementos da higiene oral, no sentido de promover uma
melhoria saúde oral e prevenir possíveis patologias orais.

para iniciar, em muitos pacientes um tratamento preventivo

A regularidade das consultas de higiene oral são determinadas pelo higienista ou
médico dentista, dependendo sempre das condições orais apresentadas por cada
paciente.

alcança resultados que são inatingíveis após o término do

Conselhos para uma Higiene Oral cuidada:

crescimento da face e das arcadas dentárias. O tratamento



Escovar os dentes no mínimo 2 vezes por dia;

ortodôntico pode ser aplicado em qualquer idade. No



Utilizar como complemento da escovagem o fio ou fita dentária 1 vez por dia, de
preferência à noite;



Utilizar um dentífrico com fluoretado (1000 a 1500 ppm de flúor)

alterações faciais significativas é possível recorrer a uma



Utilizar uma escova média ou suave;

combinação de procedimentos cirúrgicos e ortodônticos.



Trocar a escova de dentes a cada 3 meses ou quando os filamentos começarem
a ficar danificados;



Fazer uma alimentação variada e evitar o consumo de alimentos açucarados
(principalmente nos intervalos das refeições);



Visitar o seu higienista oral pelo menos de 6 em 6 meses.

Cada problema ortodôntico determina uma melhor época

adulto, a saúde dos dentes, gengivas e ossos alveolares é o
fator mais importante na avaliação ortodôntica para
melhorar o sorriso e a saúde dentária. No caso de
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Corta-mato escolar
Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2018 o corta-mato escolar do Agrupamento de Escolas de Sátão, integrado nas atividades da feira de Outono, nos espaços exteriores da Escola
Secundária Frei Rosa Viterbo, num misto de asfalto e terra. A prova contou com a participação de 160 alunos dos diferentes ciclos, destacando-se os alunos do 1º ciclo que se entregaram com muita alegria, empenho e satisfação, revelando uma enorme vontade de competir e, acima de tudo, participar.

O Coordenador do Desporto Escolar: Hélder Oliveira

Classificações
3º Ano Masculino
1º - Lucas Carvalho
2º - Hugo
3º - António Santos
3º/4º Ano Feminino
1º - Ana Leonor
2º - Beatriz Almeida
3º - Lara Almeida
4º Ano Masculino
1º - Miguel Pina
2º - David Sérgio
3º - António Costa
Infantil A Feminino (2008 a 2010)
1º - Rita Quental Arrais - 5ºB
2º - Mariana Correia – 5ºA
3º - Luana Coelho - 5ºB
Infantil A Masculino (2008 a 2010)
1º - Alexandre Loureiro - 5º D
2º - Isaac Fonseca - 5ºA
3º - Tiago Pereira - 5ºC
Infantil B Feminino (2006 a 2007)
1º - Bárbara Lopes - 7.ºD
2º - Filipa Cardoso - 6º E
3º - Madalena Carvalho - 7ºD
Infantil B Masculino (2006 a 2007)
1º - Simão Ferreira - 7.ºE
2º - Rafael Oliveira - 6ºD
3º - Simão Correia - 6ºC

Iniciado Feminino (2004 a 2005)

Iniciado Masculino (2004 a 2005)

Juvenil Feminino (2001 a 2003)

Juvenil Masculino (2001 a 2003)

1º - Maria Inês Gomes – 8ºD
2º - Beatriz Silva Marques - 8º

1º - Guilherme Martins - 8ºA
2º - Francisco Rodrigues - 8º E
3º - Marco Sousa - 8ºC

1º - Ana Carolina Batista – 11ºA
2º - Maria João Figueiredo – 11ºA
3º - Inês Figueiredo – 11ºA

1º - Rafael Sousa - 7ºD
2º - André Carvalho - 11ºA
3º - Daniel Morais - 10ºB

BOCCIA para os mais pequenos
O Boccia é praticado no nosso agrupamento por alunos a partir do 5.º ano inscritos no Desporto Escolar. Para sensibilizar os meninos mais novos para a prática deste desporto, o departamento de Educação Especial, numa abordagem mais lúdica, está a implementar esta modalidade na Escola Básica de
Sátão. Depois do almoço, os alunos do 3.º e 4.º ano experimentam uma nova atividade, com a ajuda
da professora de Educação Especial.
O Boccia é uma atividade física e desportiva, de interior ou exterior, que consiste num jogo com bolas
que podem ser lançadas para uma área delimitada, tendo por objetivo colocar a bola azul ou vermelha, do jogador ou da equipa, o mais próximo possível da bola alvo (bola branca). A modalidade estreou-se nos Jogos Paralímpicos em 1984, com apenas 5 países participantes. Desde aí o número de
países aumentou de uma forma contínua ao longo dos anos. (adaptado de http://
www.bocciaworld.org/_pt/)
Este desporto, já com muita
história no concelho, conta
com ilustres praticantes e inúmeras medalhas obtidas ao
longo dos anos, sem esquecer
os inúmeros prémios alcançados pelos alunos do agrupamento.
Na nossa escola, primeiro foi
preciso desenhar o campo,
arranjar o kit e com as inscrições
feitas foi só … começar a
praticado o Boccia com muijogar! Os nossos alunos têm

ta alegria e entusiasmo e em
par num torneio interturmas!

Quem é este jogador?

breve vão mesmo partici-
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Notícias das bibliotecas do agrupamento

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

Receção aos alunos do
1.º ano e seus pais
A 17 de setembro, iniciou-se mais um ano
letivo, e os novos alunos, da Escola Básica
de Sátão, passaram pela biblioteca escolar
com os seus pais/encarregados de
educação e as respetivas professoras.
Todos ficaram a conhecer os elementos da
equipa da biblioteca e como poderão fazer
uso dos seus espaços e recursos: livros,
revistas, filmes, jogos, computadores…
Depois da pequena formação e para
inspirar um ano cheio de histórias e
poesias, todos participaram numa sessão
de leitura dinamizada pela professora
bibliotecária e provaram que gostam e
sabem rimar.

A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) lançou o habitual desafio, para assinalar o Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE) e celebrar a importância das bibliotecas e de tudo o que têm de bom. A partir do lema e
com a hashtag #Eu♥BE, convidaram-se os alunos a
demonstrar a sua relação com a biblioteca escolar.
O MIBE começou com a formação “Clube dos Amigos
da Biblioteca”. Trinta e cinco alunos da EB1 de Sátão e
dezoito da EBIFA, para além de terem o cartão de utilizadores, mostraram interesse em ter uma relação de
amizade com a biblioteca escolar. Auxiliam os colegas
mais novos a encontrar livros e a utilizar computadores,
arrumam livros, divulgam iniciativas, entre outras atividades.
Os amigos dispensam, semanalmente, parte do seu
tempo livre para oferecer os seus serviços de forma

Hora do Conto
Indo ao encontro do tema aglutinador do agrupamento
“Cuidar da Casa Comum”, a professora bibliotecária,
Lurdes Figueiredo, elegeu o livro “Cem sementes que
voaram” de Isabel Minhós Martins para apresentar na
Hora do Conto às crianças e alunos. Este livro traz a
floresta para o centro das atenções, celebrando a resistência das sementes e a inteligência das árvores e da
natureza. Também foi trabalhado um poema de Luísa
Ducla Soares que mostra que “Quem planta uma floresta/planta uma festa”. Ficou o convite para prestarem
atenção ao que os rodeia (às pessoas e ao ambiente) e
pensarem nas suas ações e esperanças.

RECREIO
Rádio Escolar
Rádio

No Mês Internacional das Bibliotecas Escolares,
outubro, inaugurou-se a rádio escolar "RECREIO", um
repto do professor João Duarte, coordenador de
estabelecimento da Escola Básica de Sátão. Tem
emissão às quintas-feiras no intervalo da manhã e
pretende divulgar as atividades; promover a literacia da
leitura e dos media; aumentar a participação dos
alunos e dar visibilidade a trabalhos curriculares, que
podem ser exercícios de escrita ou outros. De realçar
que, vestindo a camisola de jornalistas, os alunos
convidaram o presidente da Junta de Freguesia de
Sátão, António José Filipe Carvalho e o senhor António
Sousa, de Avelal, que amavelmente se deslocaram à
escola para darem uma entrevista.
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Mais notícias da biblioteca escolar

DIA DA ALIMENTAÇÃO
No dia da alimentação, a equipa da biblioteca aproveitou para fazer a divulgação
da sua coleção com uma exposição bibliográfica e um boletim bibliográfico com os
livros sobre alimentação e saúde oral e todos os recursos SOBE.
Os alunos da AEC "Desenvolver literacias" realizaram um jogo "Labirinto da
Alimentação" que premiava as casas de alimentos e comportamentos
saudáveis. Dezasseis foi o dia de ouvir a história “Uma lagarta muito comilona”,
jogar e na alimentação pensar.

PÕE A TUA TERRA NOS PÍNCAROS
A nossa turma, 4.ºC, foi desafiada pela biblioteca escolar a participar no
concurso da Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros 2 – Um Herói da tua
Terra”.
Decidimos enaltecer Lopo Fernandes Pacheco, um satense que viveu no
século XIV e cuja memória perdura através dos tempos. Não podemos
esquecer que recebeu a Rosa de Ouro do Papa!
Pesquisámos em livros e na internet, com a ajuda da família e dos
professores. Apresentámos os trabalhos para partilharmos informação e
podermos escrever o texto coletivo com a ajuda do professor Carlos Paixão.
Depois de ensaiado, foi gravado o Spot Publicitário na Rádio Alive FM, a partir
do texto que a seguir apresentamos

Quem é que nós somos?
Somos alunos do 4.º C da Escola Básica de 1.º ciclo de Sátão.

Dia Universal dos Direitos da Criança
No dia 20 de Novembro, aniversário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança,
a biblioteca escolar divulgou o folheto “Conhece os teus direitos” e promoveu a atividade e
exposição “Por que razão há ainda crianças que não vão à escola”, levando os alunos a
lembrar as crianças mais desfavorecidas e vulneráveis do mundo, prestando atenção ao
mundo que os rodeia.
Por outro lado, e cuidando da casa comum, como os direitos não excluem deveres, os
alunos foram desafiados a pensar nos seus direitos, mas também nas suas responsabilidades ou obrigações.

O que é que nós queremos?
Queremos ganhar o concurso da Rádio Miúdos:
Põe a tua terra nos píncaros 2
Qual é a nossa terra?
Sátão é o concelho e o distrito é Viseu.
Qual é o nosso herói?
Lopo Fernandes Pacheco
É o herói da nossa terra
Senhor em tempo de paz
Valente em tempo de guerra.
Na batalha do Salado,
Lutou ao lado da grei,
Foi chanceler do nosso rei,
Recebeu Rosa de Ouro do papa,
Pôs Portugal no mapa!
na Sé catedral,
De Lisboa, a capital,
Que repousam os restos mortais
Deste maior entre iguais!
Lopo Fernandes Pacheco
É o herói da nossa terra!
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Reciclar com imaginação
Loja Solidária
O projeto Loja Solidária que desenvolve o clube “Reciclar com imaginação” é uma
iniciativa consolidada ao longo de vários anos.
O clube pretende desenvolver o espírito solidário e de partilha com colegas carenciados de todo o Agrupamento, ao mesmo tempo que permite ocupar os alunos às quartas-feiras
de tarde.
Com o espírito de reutilizar/reciclar objetos do dia a dia, ao longo deste período, realizaram-se muitas e maravilhosas peças decorativas, com recurso a pedras, rolhas ou tecidos.
Estas criações foram apresentadas na feira de outono e irão contribuir para ajudar a Loja Solidária e os Cabazes de Natal.
Aproveitamos para relembrar que na Escola Básica Ferreira Lapa existe a Loja Solidária que tem como objetivos, promover a solidariedade e disponibilizar a todos os alunos e
encarregados de educação um espaço para dar e/ou trocar roupas e produtos afins em bom
estado de conservação. Assim, apelamos à participação de todos no sentido de tornar esta loja
mais dinâmica, contribuindo com artigos de que já não necessitam, mas que estejam em condições de poderem ser rentabilizados por outros. Os contributos para este projeto poderão ser
entregues na Escola Básica Ferreira Lapa.
A todos os amigos solidários desejamos um Santo e Feliz Natal e um 2019 cheio de
saúde, amor e prosperidade
A equipa responsável: Graça Galiano, Susete Mota, Valentina Brito

O que nos liga ao Mundo
No âmbito do Projeto: “O que nos liga ao mundo”, os
professores das várias disciplinas que constituem a equipa pedagógica das turmas A e B do 5 ano planificaram uma atividade,
que tinha como objetivo principal levar os alunos a olhar, de uma
forma diferente, uma parte do mundo que os rodeia.
Além disso, tentou-se articular os saberes das várias
disciplinas, levar os alunos a interagir uns com os outros, trabalhando individualmente numas tarefas e em equipa noutras, levar
os alunos a conhecerem melhor os espaços naturais (a mata),
que temos ao lado da nossa escola e, por fim, levar os alunos a
refletirem sobre o quanto estamos a prejudicar esses mesmos
espaços e o que é que poderemos fazer para deixar o mundo
em que vivemos “um pouco melhor”.
Cada passo que vamos dando serve para nos ligarmos
um pouco mais ao mundo…
Apresentamos algumas imagens no blogue que pode
ser consultado em https://ligadosaomundo.wordpress.com e,
aqui no jornal, divulgamos o texto escolhido de entre os que
foram elaborados, em pares nas aulas de Português, pelos alunos das turmas A e B do 5º ano.
A equipa Pedagógica do 5ºA e B.
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A nossa aula de campo
A nossa aula de campo foi na quinta-feira, à tarde, dia 15 de Novembro.
Antes de sairmos da Escola Básica Ferreira Lapa, parámos para os professores nos explicarem o que
tínhamos de fazer e para nos darem uma ficha/roteiro com exercícios propostos por todas as disciplinas e a que
devíamos dar resposta, individualmente e em grupo.
Depois, fomos todos explorar a mata. A mata era pequena, mas muito bonita. Pudemos verificar que
havia vários tipos de árvores e alguns arbustos: carvalhos, pinheiros, castanheiros, eucaliptos, mimosas, …
Pediram-nos que recolhêssemos dez tipos de folhas diferentes e nós conseguimos encontrar folhas de
forma oval, pontiagudas, de cor vermelha, amarela, laranja e castanha.
Nessa mata, infelizmente, também havia muita poluição. Espalhados pelo terreno observámos: cabides,
colheres, pilhas, plásticos, garrafas de vidro, rolhas, pedaços de tecidos, entre outros.
Na ficha os professores pediam para medirmos a área e o perímetro do terreno, que já tinha sido delimitado com umas estacas por um dos professores, por isso pegámos nas fitas métricas e, em grupo, lá fizemos as
medições.
Desenhámos o que nos chamou mais a atenção naquele sítio, corremos ao ar livre, conversámos com
os nossos colegas e, no final, apanhámos o lixo que havia na mata e esta ficou mais limpa!
A minha parte favorita foi quando medimos o perímetro e calculámos a área, mas foi uma tarde muito
divertida e uma experiência enriquecedora!
Anais e Maria Carvalho, 5º B
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25 ANOS
DA EBFL

Vinte e cinco anos da Escola

Escola Básica Ferreira
Lapa: 25 anos de história

Vinte e cinco anos
fez a minha escola
todos festejámos,
foi uma festarola!

Uma escola em festa!

Dia 4 de outubro
poi um dia bestial

25 anos a escola fez
Lembramos o dia, a primeira vez
Deste espaço espetacular,
Que tambem e o nosso lar.
Os professores ensinam.
Os auxiliares auxiliam.
Os alunos aprendem e rimam.
Aprendemos, crescemos e sonhamos
Com um futuro melhor,
Para um dia conseguirmos
Um trabalho com amor.
Ferreira Lapa e o seu nome
Que todos sabemos de cor:
Um patrono muito sabio
Que tambem foi professor!

pois foi inaugurada
a nossa sala tão especial.
A “sala do futuro”
todos queremos conhecer
é um projeto seguro
que nos vai fazer crescer.
Nas muitas fotos que vi,
dos alunos de outros tempos,
a tia Joana reconheci,
falei-lhe desses momentos.
Ela recordou a abertura
desta escola a que pertenço,
eu partilhei esta aventura
com um orgulho imenso!

Joana Machado, 6.º B

Conhecemos o passado
da nossa escola querida,
que nos acolhe com agrado

O aniversário da nossa
escola!

e nos prepara para a vida.
Maria João Carvalho, 6ºB

No dia 4 de outubro,
comemorámos um dia especial:
25 anos da nossa escola,
foi um dia fenomenal!
Fotos, vídeos, livros de ponto
houve de tudo na exposição,
vimos momentos engraçados
que ficaram na recordação.
A história da nossa escola
e um patrono para conhecer
foi um dia diferente
que nunca vou esquecer!
Beatriz Caiado, 6.º B

A nossa Escola faz 25
No dia 4 de outubro, a Escola Básica Ferreira
Lapa festejou os 25 anos de existência.
Foi uma comemoração grandiosa onde
compareceram representantes das diferentes
entidades públicas e antigos professores do
Agrupamento de Escolas de Sátão.
Alguns alunos entoaram canções,
proporcionando um momento de
descontração.
De seguida aproveitaram para inaugurar a
“Sala do Futuro” que deslumbrou todos os
presentes.
As comemorações terminaram com um
almoço convívio.

No dia 4 de outubro de 1993, foi inaugurada a escola básica dos 2.º e 3.º
ciclos de Sátão. Esta escola foi construída numa época de consolidação
do alargamento da escolaridade obrigatória e da massificação da educação.
Há 25 anos, no final do 1º período, os alunos abandonaram definitivamente o antigo edifício, a Escola Preparatória Ferreira Lapa, situada em frente
à atual Junta de Freguesia de Sátão para ocupar definitivamente as novas
instalações. O antigo edifício tornara-se pequeno para tantos alunos. A
nova escola oferecia espaços exteriores amplos e salas de aula mais
adequadas.
Esta nova instituição sentiu-se herdeira da anterior e por isso adotou o
mesmo patrono: Ferreira Lapa.
João Inácio Ferreira Lapa foi um homem nascido no concelho de Sátão,
mas que, sendo um aluno brilhante, conseguiu ser reconhecido em várias
áreas do conhecimento relacionadas com a veterinária e a agronomia.
Foram-lhe atribuídas altas condecorações pelo seu trabalho, foi sócio
correspondente e efetivo de numerosas Sociedades Científicas Nacionais
e Estrangeiras e da Real Academia das Ciências de Lisboa. Foi ainda
Membro do Conselho de Sua Majestade e Par do Reino.
O patrono da escola foi assim escolhido como exemplo de dedicação ao
estudo e de reconhecimento perante os seus pares.
Mas, a história da Escola Básica Ferreira Lapa, é especialmente a história
de todos os que por aqui passaram: alunos, professores, pessoal administrativo, auxiliares de educação, pais e encarregados de educação e parceiros educativos sempre prontos a colaborar. Desde há alguns anos é
também a história do Agrupamento de Escolas de Sátão no qual está
integrado.
No dia em que se comemoraram os vinte e cinco anos, realizou-se uma
cerimónia aberta à comunidade com a presença de representantes de
entidades locais com as quais existem protocolos, parcerias ou que colaboram com a escola e o Agrupamento e, desse modo, contribuem para a
prestação de um serviço de ensino de qualidade no concelho de Sátão.
Por coincidência, ou não, neste dia foi inaugurada “uma sala do futuro” ou
espaço inovador de aprendizagem, pela senhora diretora Helena Castro
em nome do Agrupamento e, representando a câmara Municipal, o sr.
Presidente Paulo Santos.
Este projeto foi o resultado de uma parceria entre o Agrupamento e a
Camara Municipal de Sátão e demonstra que, além de ter uma história, a
escola olha para o futuro com vontade de o conquistar.
Susete Mota

Joana Figueiredo e Lara Oliveira -6º D
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Erasmus+ “Apps4EL”: dias de aprender, viajar, crescer e partilhar!
Na semana de 12 a 16 de novembro as bandeiras da União
Europeia e do eTwinning ondularam especialmente orgulhosas
no Agrupamento de Escolas de Sátão. Durante 5 dias, e no
âmbito do 4º intercâmbio de curta duração de alunos do projeto Erasmus+ “Apps4EL”, alunos, professores, funcionários,
famílias e autarquia empenharam-se em acolher, ciceronear e
acarinhar 11 professores e 12 alunos provenientes da Alemanha, Polónia, Itália e Espanha, países parceiros no projeto.
Apesar de a chegada dos parceiros ter acontecido sob
chuva intensa, o tempo abrilhantou-se durante toda a semana para permitir que as atividades constantes do programa decorressem da melhor maneira. “A vossa escola é
tão bonita! E estes espaços verdes trazem uma energia tão
boa!” foi o comentário mais ouvido logo à chegada à escola
sede, a Escola Secundária Frei Rosa Viterbo. Foi igualmente muito apreciada a organização da sala de professores, que até irá ser geminada com uma das escolas italianas.
No primeiro dia do evento, foi realizada a cerimónia de
boas-vindas com a apresentação do país, distrito, concelho
e Agrupamento a caber aos alunos do 10ºA e, de seguida,
o grupo rumou à Escola Básica Ferreira Lapa para uma
visita guiada à Sala EI@ (Espaço Inovador de Aprendizagem), que foi rentabilizada com a dinamização de uma
oficina de programação de robots e impressão 3D pela
turma 12ºF e prof. Ana Cristina Figueiredo e pela demonstração da utilização da app “Stop Motion Studio” na aprendizagem de línguas estrangeiras a cabo dos alunos do 6ºE
e dos professores Ana Cristina Costa, Valentina Brites e
Carlos Pais. “Que fixe! Já ensinei a dizer obrigado em português”, comentou um aluno enquanto assistia os seus
colegas no uso da nova ferramenta de aprendizagem.
“O objetivo primordial do projeto é mesmo levar alunos e
professores a descobrir, usar, testar e avaliar novas aplicações tecnológicas que contribuam não só para o aumento
da sua literacia digital mas que levem a uma maior eficácia
no processo de ensino e de aprendizagem”, salienta Maria
Silva, a fundadora do projeto “Apps4EL”.
Para coroar a manhã do primeiro dia no Agrupamento, os
professores foram presenteados com um almoço no restaurante pedagógico, cuja organização esteve a cabo dos
professores Dilar Cardoso e Miguel Sanches e que contou
com o belíssimo serviço prestado pela turma 12º E, Curso
Profissional de Restauração, variante cozinha e pastelaria
e serviço de mesa e bar. O empenho e qualidade do trabalho
realizado pelos alunos foi amplamente elogiado pelos parceiros, que propuseram a dinamização conjunta de um projeto
eTwinning no âmbito da disciplina de Inglês.
Os trabalhos continuaram pela tarde fora com as apresentações dos países, regiões e escolas dos parceiros e os alunos
Bruno e Alessandro do 12ºB, sob orientação da prof. Alcina
Costa, proporcionaram um momento literário dedicado a Fernando Pessoa e José Saramago. As atividades prosseguiram
e a prof Ana Cristina Esteves apresentou as potencialidades
do uso de apps na realização de projetos de desenho 3D na
disciplina de Educação Visual. Para terminar este primeiro dia
em Sátão, a prof Cláudia Oliveira, dinamizou na sua aula um
conjunto de atividades que permitiram aos alunos terem tempo
e espaço para confraternizar e, ao mesmo tempo, desenvolver
espirito de equipa. Ao mesmo tempo os professores realizavam reuniões de coordenação do projeto.
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Na terça-feira, o destino foi Aveiro e, depois de realizadas atividades de programação e interação com robôs na Fábrica,
Centro de Ciência Viva, alunos e professores descobriram
Aveiro e as praias da Barra e Costa Nova e o navio-museu
Santo André. “Estar assim, no meio de amigos, na costa mais
ocidental da Europa não tem preço”, comentou uma aluna
enquanto tirava selfies para enviar à família e amigos em casa.
Quarta-feira foi dia de descobrir Viseu e a prof. Maria Concei-

ção Lima conduziu uma dinâmica visita guiada pelo centro
histórico da cidade, que incluiu a realização de um peddypaper e visita a alguns dos principais monumentos e ao Museu
Nacional Grão Vasco. O retemperador almoço foi já na Escola
Básica de Ferreira de Aves, onde também se assistiu a uma
palestra sobre Segurança Online conduzida em português e
inglês e aos alunos foi apresentado o Boccia, que muito apreciaram.
Vila Real e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
proporcionaram, na quinta-feira, o palco para que se realizassem atividades de alto valor científico e de relevância para o
projeto, nomeadamente visita ao Museu de Geologia, ao Data
Center, UTAD TV e Laboratório de Robótica. O passeio terminou com uma visita a S. Leonardo de Galafura, cuja paisagem
todos consideraram “de tirar o fôlego”.
(Continua na página seguinte)
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A manhã do último dia foi dedicada a criar um álbum
digital com as fotos da semana, sob orientação dos alunos da turma 11º F. De seguida, o professor Santiago
Teixeira conduziu colegas e alunos no processo de criação de uma app, fundamental para a consecução de um
dos produtos finais do projeto. De tarde, o grupo pode
usufruir de um tempo e espaço de relaxamento bem no
seio da natureza no parque botânico Arbutus do Demo,
em Vila Nova de Paiva. A envolvência apelou a uma
interação mais intensa e a aluna polaca, Ada, entoou
um “Aleluia” que a todos deixou com uma lágrima no
canto do olho, mas o coração bem quentinho.
O dia terminou com o jantar de despedida em que alunos, famílias e professores contribuíram para uma troca
gastronómica que culminou com a entrega dos certificados de presença aos parceiros visitantes e o cortar do
bolo Apps4EL, símbolo de um projeto com visão de futuro mas muito ligado ao contexto educativo presente.
As despedidas são sempre tristes e foi assim que todos
se sentiram todos ao dizer adeus no dia 17 de novembro. Mas a alegria surge renovada quando o telemóvel
continua a tocar com mensagens de agradecimento pela
estadia, pela “fabulosa oportunidade de conhecer uma
família que me recebeu como se fosse sua filha”, escreve Weronika “Esta experiencia mudou a minha vida e a
minha forma de ver as coisas. Guardarei dentro de mim
estes momentos para sempre”, escreve Pablo na sua
avaliação da semana em Portugal. “Adorámos a estadia
em Portugal! Obrigado a todos por tudo!”, escreve o
professor alemão.
Nas semanas que se sucedem tudo surge como um
pretexto para se contar “aquela história”, para relembrar
“aquele episódio”. “Pensava que não ia conseguir comunicar com a minha “filha por uma semana”, mas até acabei por lhe pedir sugestões para o jantar!, diz com um
largo sorriso uma das mães de acolhimento. “É uma
experiência a repetir. No início estranha-se. É outra cultura, são outros hábitos, mas, depois, acho que queria
cá o “meu” por mais um tempito.”, diz outra e acrescenta: “estou pronta para outra.”
“E a nós, os que ficamos, cabe-nos fazer a avaliação do
trabalho realizado e agradecemos a quem nos ajuda a
conceber o programa, a organizar e a dinamizar as atividades, a acolher os alunos no seio das suas famílias, a
no fundo, atentar a cada pormenor e a precaver imprevistos, e esperamos que cada vez mais pessoas, professores, alunos, funcionários e famílias, queiram entregarse a uma experiência Erasmus, de troca, partilha, aprendizagem e crescimento a nível humano, pessoal e profissional.”, afirma a prof. Carla Corga, atual coordenadora dos projetos Erasmus no AES.
Em março de 2019, acontecerá o último intercâmbio
com alunos previsto para este projeto, mas até lá, já
estão na forja novos desafios, novas parcerias, novas
ideias.
Carla Corga

O projeto Erasmus+ AC2/eTwinning

Mobile Applications for Effective Learning
Numa sociedade em que a sofisticação da tecnologia e a integração da inteligência artificial,
que marcam a era da quarta revolução industrial
(Schwab, 2016), terão um impacto em várias
áreas da vida das pessoas num futuro próximo,
os cidadãos devem ser dotados de competências (Binkley, et. al, 2012; Griffin & Care, 2012)
que lhes permitam, por um lado, responder aos
dilemas que se lhes deparam, tomar decisões
informadas e agir para solucionarem os desafios
do presente do futuro e, por outro, aproveitar os
benefícios que as tecnologias podem trazer nas
várias dimensões das suas vidas (pessoal, social
e profissional).
Este é o desafio ao qual o projeto Erasmus+
AC2/eTwinning “Mobile Applications for Effective
Learning (APPS4EL)”, um projeto que envolve
um consórcio entre escolas Alemanha, Espanha,
Itália, Polónia e Portugal, procura dar resposta,
trabalhando as várias áreas de competências
definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (M.E., 2017).
O projeto APPS4EL visa melhorar a motivação e
a participação dos alunos na aprendizagem,
através da introdução de mudanças no processo
de ensino aprendizagem, suportadas pelo uso
de tecnologia móvel. Ao longo da vigência do
projeto (2016-2019), são desenvolvidas várias
atividades com vista à conceção, desenvolvimento, implementação e testagem de práticas
pedagógicas inovadoras, suportadas pelo uso de
tecnologias móveis e aplicações no processo de
ensino/aprendizagem em várias disciplinas.
Ao longo dos últimos dois anos, foram elaborados e partilhados planos de aula/ unidade para a
integração de aplicações e tecnologia móvel e

Logótipo do AppsforGOOD

foram produzidas análises SWOT para facilitar a
avaliação da sua implementação.
Foi ainda, integrado o programa Apps For Good
que permitiu impulsionar os impactos que passamos a destacar:


Maior confiança no uso e na experimentação de novas aplicações e na integração
do uso da tecnologia móvel em sala de
aula.



Incremento da colaboração entre alunos
e professores.



Maior personalização da aprendizagem,
atendendo às dificuldades dos alunos e
aos diferentes estilos de aprendizagem.



Implementação das abordagens pedagógicas Project-Based Learning (Larmer &
Mergendoller, 2010 e 2015)



Desenvolvimento
de
competências
S.T.E.M. (em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e dos soft skills
(colaboração, comunicação, pensamento
crítico, resolução de problemas e criatividade).



Melhoria da motivação e envolvimento
dos alunos no processo de aprendizagem.
Maria Piedade Silva

Equipa de alunos fazendo o seu pitch na
final do AppsforGood em setembro 2017

Página 23

Dezembro 2018

Prémio Nacional eTwinning 2018 para o projeto eTwinning Grandma’s stories in 2080

O projeto eTwinning Grandma’s Stories 2080, integrado no
currículo de Inglês do 9ºF, na Escola Básica Integrada de
Ferreira de Aves, do Agrupamento de Escolas de Sátão, foi
distinguido entre os melhores projetos europeus
colaborativos, no âmbito do projeto eTwinning do Programa
Erasmus+, com o Prémio Nacional eTwinning 2018, na
Categoria Património Cultural.

Descrição do projeto
Trata-se de um projeto de parceria internacional
que envolveu 8 escolas oriundas da Arménia, Itália, Portugal,
Tunísia, Turquia e Ucrânia que colaboraram durante nove
meses com o objetivo de educar e consciencializar os jovens
para os problemas globais do seu tempo, temática materializada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), definidos pela ONU em 2015.
Numa primeira fase, de inspiração, os alunos participantes foram desafiados a fortalecerem relações intergeracionais, através da recolha em formato áudio, da transcrição,
da tradução, da ilustração e do estudo de histórias recontadas pelos seus avós. As histórias foram partilhadas entre os
parceiros e foram estabelecidas ligações entre os problemas
nelas retratados e os problemas globais do presente..
Numa segunda fase, de criação, após o estudo do
conto A Christmas Carol de Charles Dickens e dos seus elementos constitutivos, foi encetado o trabalho colaborativo
com os alunos e professores das escolas parceiras com as
quais se coescreveram, ilustraram e editaram histórias inspiradas nos ODS. Esta colaboração culminou na publicação de
uma coletânea de doze histórias que versam sobre temas
relacionados com diferentes ODS: as
'Grandma's Stories in 2080’.
Ao longo do projeto, os alunos
desenvolveram competências de leitura e
de comunicação, ao interagirem com
documentos de várias fontes e várias
tipologias textuais em língua inglesa.
Tiveram de pesquisar informação, interpretar e selecionar a informação mais
relevante para o seu trabalho e mobilizar

Página 24

de

forma

crítica

essa

informação
para produzirem apresentações

que
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publicamente
à turma e
aos

parcei-

ros.

Utiliza-

ram aplicações como Coggle, Padlet, Inklewriter, Onenote e

Edição em formato eletrónico:

Google Docs, para colaborarem com os seus parceiros na
escrita e edição das histórias.
As histórias dos avós, sejam do presente ou do
futuro, ganharam uma dimensão e um poder transformador,
levando os jovens que as ouviram e as escreveram a refletirem sobre questões sérias como a fome, a pobreza, o aquecimento global do planeta, a falta de água potável e de saneamento, a luta pela igualdade de género, a justiça social e a
paz.
Maria Piedade Silva
Para saber mais sobre o projeto:
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Dinâmica do
“Amigo Secreto”

Neste primeiro período, a disciplina de Educação Moral e
Religiosa Católica dinamizou a tão querida atividade do “AMIGO
SECRETO”, nos 5.º, 6.º e 7.º anos de escolaridade, tendo em
vista o crescimento integral dos alunos. Pretendeu-se levar os
alunos a compreender a importância das regras da vida em grupo/comunidade, a reconhecer e respeitar o outro como um semelhante e a assumir uma atitude de respeito perante a natureza e
tudo o que os rodeia. O desafio foi que, após se saber quem era
o seu amigo secreto, se começasse o processo de descoberta e
encontro com ele/a e, assim, se estreitassem novos laços de
conhecimento e de amizade.
Desta forma, o melhor presente que podemos dar é sermos
nós mesmos um presente para os outros. Apelando à criatividade, imaginação e originalidade de cada aluno, cada qual deveria
arranjar formas de se manifestar ao amigo secreto, mas mantendo o anonimato.

MAGUSTO EMRC (2018)
No passado dia 17 de novembro, realizou-se no Agrupamento de Escolas de
Nelas no âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e da
comemoração das festividades de São Martinho, um magusto/convívio entre
alunos inscritos nesta disciplina de várias escolas da diocese de Viseu e no
qual vários alunos do nosso Agrupamento também participaram.
Este convívio teve início durante a tarde deste dia, que após a receção dos
alunos dos diversos Agrupamentos participantes, todos ouvimos um pequeno
discurso sobre a importância da disciplina mas também de como este convívio seria “um primeiro passo” para atingir o grande objetivo, no caso dos alunos do 11.º ano, a viagem à comunidade de Taizé.
Após esta introdução, todos os participantes desta atividade puderam desfrutar de seções de entretenimento tais como: dança, música e claro que também houve direito a um lanche organizado por todos, onde cada um levou
alguma coisa para partilhar.
Apesar de ter sido um dia curto, a qualidade deste foi, na minha opinião e de
muitos colegas meus, incrível pois apesar de o tempo não ter sido muito,
houve a oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e
ter um dia de grande divertimento.
Ainda gostaria de realçar, a hospitalidade com que fomos recebidos e que
alguns alunos da escola que nos acolheu ficaram nos portões de saída a
despedirem-se de todos.
No final deste dia foram vários os alunos, eu incluído e amigos meus também,
que repetíamos a mesma frase: “Só queria que tivesse durado mais tempo!”
Isto não só revela o interesse dos alunos como também a qualidade destes
pequenos encontros. Com este breve artigo, não só quero relatar o que aconteceu nesse dia como também quero mostrar a outros jovens o poder que
estes eventos têm, para assim, no futuro, ainda mais alunos participarem,
dando mais valor a experiências como estas.
Diogo Gomes, 11º A

Na última semana do período, na aula de EMRC, os alunos, revelarão, finalmente o seu amigo secreto, partilhando os
episódios mais significativos de amizade especial. A ansiedade e
a alegria têm sido uma marca notória nos rostos dos alunos. Por
isso, ficam aqui algumas imagens da criatividade dos alunos.
Ana Paula Magalhães

Campanha

CABAZES DE NATAL 2018
Aproxima-se o Natal! É tempo de
Amor, Amizade, Solidariedade ...!
No Agrupamento de Escolas de Sátão,
pelo XVI ano é o momento de partilhar com os alunos mais carenciados

EBFL

do Agrupamento e respetivas famílias.
É tempo da campanha “Cabazes de
Natal”. Assim, dando continuidade ao
trabalho dos anos anteriores, vimos
solicitar e agradecer a vossa colaboração nesta campanha, através da vossa
generosa ajuda.

ESFRoV

Votos de um
Santo e Feliz
Natal para
toda a
Comunidade
Escolar!

EBIFA
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DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA
Aula digital de Filosofia
Pedro Galvão, responsável pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa, esteve com os alunos do 10.º D, via Skype, para falar
um pouco do seu livro «Ética com Razões». Foi a oportunidade para
discutir três temas fraturantes: o aborto, a eutanásia e os direitos dos
animais, exatamente aqueles que aborda criticamente no seu livro. A
importância do exercício do pensamento crítico como ferramenta imprescindível para o aluno de filosofia - e para os alunos em geral - foi
aliás o pretexto maior para esta breve aula digital de filosofia.
Além de enquadrada nas atividades comemorativas do Dia da Filosofia,
a aula com o Professor Pedro Galvão foi uma das atividades previstas
no projeto Nós de Leitura, uma parceria entre a biblioteca escolar e as
disciplinas de Filosofia e de História.

É a eutanásia moralmente permissível?
Esta é uma das perguntas inquietantes sobre a realidade humana, pelo que,
para lhe respondermos, para cada um tirar as suas próprias conclusões, primeiro
exige-se que faça uma reflexão prévia, informada e imparcial.
A eutanásia consiste na abreviação da vida de um paciente que se encontre
em estado terminal ou que esteja sujeito a extremas dores físicas ou psicológicas, numa situação de doença crónica, sem cura, geralmente envolvendo intenso sofrimento físico e mental.
Podemos falar em várias categorias de eutanásia, correspondentes aos diversos tipos de ação: a ativa, a passiva. A eutanásia ativa distingue-se pelo facto
de, ao invés de simplesmente deixar morrer, o médico faz alguma coisa para
matar, ao passo que na eutanásia passiva o médico simplesmente deixa morrer
o paciente. Para além dos diversos tipos de ação, podemos também caracterizála pela aceitação do paciente, classificada como voluntária, quando manifesta o
desejo de morrer para se libertar do sofrimento; involuntária, quando é levada a
cabo contra a sua vontade.
Suicídio assistido é o mesmo que eutanásia?
Não. O conceito de suicídio assistido é bastante diferente do de eutanásia,
sendo que neste é o próprio paciente que causa a sua morte, mesmo que precise do auxílio de outras pessoas.
O que podemos dizer contra a eutanásia?
Quem não defende a eutanásia argumenta com a inviolabilidade da vida
humana. Por outro lado, defende-se que a sua legalização pode conduzir à erosão da confiança nos médicos e em todo o sistema de saúde. Argumenta-se,
ainda, que existem formas que podem atenuar o sofrimento das pessoas – dá-se
o exemplo dos cuidados paliativos.
Quais os principais argumentos a favor da eutanásia?
O principal benefício é minimizar o sofrimento físico ou psicológico mas, para
além desta razão, ela também permite economizar recursos necessários para
manter o paciente vivo, que podem ser usados para curar pessoas com doenças
curáveis.
No nosso entender, a eutanásia traz mais vantagens do que desvantagens,
pelo que somos a favor da sua legalização, o que permitiria, em situações muito
específicas e bem avaliadas, evitar sofrimento desesperante, para o paciente e
para a sua família.
André Azevedo, Carolina Martinho, Inês Santos (10º C)
Outra das atividades consistiu na distribuição, pelas lojas da Vila, de placas de cartão com pensamentos filosóficos previamente enviados pelos alunos.
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O que faz a Google com os nossos dados?

Já

se perguntou se a sua vida online é
mesmo só sua? Alguma vez decidiu parar para
ler aqueles irritantes avisos do google, do Youtube ou até do Facebook sobre a política de privacidade ou até mesmo perguntar-se sobre o porquê de eles aparecerem?
Bem, deveria começar a fazer essas perguntas a
si mesmo sobre se a sua vida online é mesmo
tão privada quanto parece. Aceda ao link google.com/takeout. Provavelmente irá ser direcionado para uma página cuja frase que mais se
destaca é “Transferir os seus dados” e logo abaixo a frase “A sua conta, os seus dados”. Bem, se
está confuso, eu explico: a google guarda uma
cópia de todos os seus dados, nomeadamente
os sítios onde esteve, histórico do google, o seu
histórico de localizações, o seu histórico do youtube e até mesmo os seus contactos. Sabia disto?
Provavelmente está a perguntar-se sobre o porquê da google ter tudo isso guardado acerca de
si e sobre o porquê de eles guardarem tudo isto.

Ricardo Sousa, 11.º A

A resposta é simples: estatísticas e tendências.
A google e outras empresas vendem os seus
dados a outras empresas para que estás saibam
através do seu histórico de atividade online os
sítios que mais visita, os seus interesses.
Alguma vez lhe apareceu um anúncio de algo
que você procurou muito? Não achou demasiada
coincidência? Esse anúncio foi colocado lá de
forma propositada por uma empresa de marketing ou então pela própria Google, que viram no
seu histórico todas as vezes que fez essa pesquisa e aproveitaram-se dessa informação para
poderem saber dos seus interesses e convencerem-no a comprar o que tanto procurava.
Resumidamente, a google e o Facebook têm
acesso a todos os seus ficheiros pessoais, o que
inclui fotos, mensagens enviadas e recebidas, a
sua rotina de exercícios, os sites que visita mesmo que esteja em modo anónimo, tem acesso a
tudo, sem nenhuma exceção apenas porque o
usuário ignorou os avisos de privacidade que
aparecem no google e em muitos outros sites
clicando em “ok” ou então em “tomei conhecimento”.

Mas antes que desespere, mantenha a calma,
pois existem algumas dicas que podem ajudar a
preservar a sua privacidade.
Primeiro: aceda a este link https://
myaccount.google.com/, depois clique na aba
que diz informações pessoais e privacidade, e
pronto, agora é fácil, é só ir descendo a página
ate chegar a uma secção que diz “gerir a sua
atividade google”; a partir daqui e só ir escolhendo de tópico em tópico que informação pretende
partilhar com a google. O mesmo pode ser feito
no Windows, indo a definições, clicar em privacidade e já está, agora é só escolher o que pretende e o que não pretende partilhar com a Microsoft.

O desafio de “CUIDAR A CASA COMUM”
Helena Castro

Q

uando o Papa Francisco na sua encíclica Laudato
Si – sobre o cuidado da casa comum, lanço a todas as pessoas de bem o desafio de se tornarem
cuidadores da casa comum, que é a Terra, com todos os
seus ecossistemas vivos, dado que está em risco a sobrevivência da vida neste planeta, em grande parte devido à
ação predadora humana.
Numa sociedade em que todos somos incentivados a consumir sem restrições, onde o “usa e deita fora” é a imagem
de marca da nossa relação com as coisas e até com as
pessoas, onde não há quase lugar ao cuidado e à manutenção, este desafio é efetivamente um desafio à conversão do nosso modo habitual de pensar e de viver num
outro modo inteiramente novo e apoiado noutra forma de
pensar e de agir.
Isto significa que os primeiros que temos de ser reciclados
somos nós próprios. Temos de reciclar a nossa relação
habitual com a água pois ela não se pode esbanjar e perder, uma vez que a poluição das águas no planeta transformou a água num recurso perecível e nem sempre renovável. A qualidade da água e da vida nos oceanos é, hoje,
um problema de difícil solução para as chamadas
“sociedades desenvolvidas”. Mas não é apenas a água
que tem sofrido os efeitos nefastos da nossa inconsciência
consumista. Também a terra está afetada com a quantidade de produtos químicos e de lixo que sistematicamente
fazemos e nela depositamos, quer para aumentar a produção agrícola, quer para eliminar resíduos do consumo in-

dustrial e doméstico. Ainda o ar, com a poluição a aumentar diariamente, torna-se difícil de respirar em muitos pontos do planeta, já para não falar da destruição da camada
de ozono pelos diversos gases tóxicos que libertamos
através da utilização dos combustíveis fósseis, explorados
até à sua exaustão, e das explorações agropecuárias extensivas, onde foram abatidas centenas de árvores, tão
necessárias à renovação do oxigénio. A situação é de tal
modo extrema que se sabe que a não alteração de hábitos
de consumo e de vida nos próximos 100 anos irá eliminar
a possibilidade de vida no planeta.
A questão é: o que podemos fazer para alterar este diagnóstico? Não basta esperar pelas medidas a nível macro

da política nacional e internacional. É preciso que façamos
da nossa parte alguma coisa concreta que mude a nossa
relação com o mundo e com a natureza. O primeiro passo
da mudança começa exatamente na tomada de consciência de que todos somos responsáveis pela vida na terra,
até porque dependemos da terra para continuarmos a
existir enquanto espécie. Precisamos de amar a terra, que
nos dá os alimentos, a água, que nos mata a sede e o ar
que nos mantém a respirar. Estes elementos são essenciais à nossa vida. Do amor pela terra, o ar e a água nascem, depois as nossas ações em conformidade. Precisamos de descobrir e utilizar formas sustentáveis de utilizar a
água e a terra, precisamos de plantar árvores autóctones
para preservar os ecossistemas naturais, precisamos de
diminuir o nosso consumo e o lixo que fazemos em toda a
parte. Comecemos pela nossa própria casa: como utilizamos a água? Separamos o lixo? Gastamos papel indevidamente? E que tal se este ano, as prendas de natal não
fossem tantas, nem fossem embrulhadas em papel ou em
plástico? E se começássemos a poupar as embalagens e
a comprar apenas os produtos sem a embalagem? São
grandes desafios para os quais estão convocadas todas as
pessoas da comunidade escolar e educativa.
Se queremos ser considerados efetivamente uma sociedade desenvolvida temos de desenvolver rotinas e hábitos
que façam de cada um de nós membros de uma comunidade conscientemente responsável pela vida e pelo futuro
na Terra.
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Quatro listas, 40 candidatos a deputados à Sessão Escolar, apoiados pelos respetivos colegas de
turma, vão discutir o tema da edição deste ano: as alterações climáticas. A novidade é que o temaproblema vai ser trabalhado no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, pelo menos para os alunos das turmas C e D do 10.º ano.
Até ao momento, além da constituição das Listas, foi feita alguma discussão sobre as medidas que
cada uma delas sugere para reverter o aquecimento global, uma espécie de programa eleitoral que
vão sujeitar ao escrutínio dos seus colegas do secundário, por ocasião da campanha eleitoral e das
eleições para a Sessão Escolar, que decorrerão em janeiro do próximo ano.
O «Parlamento dos Jovens» é um programa da iniciativa da Assembleia da República destinado a
desenvolver nos participantes competências cívicas e políticas tais como a argumentação informada e imparcial, a reflexão crítica conducente à resolução de problemas que a todos dizem respeito,
enfim a participação democrática, construtiva e empenhada.

DEBATE COM A SR.ª DEPUTADA HELOÍSA APOLÓNIA
Está a decorrer no nosso Agrupamento o programa “Parlamento dos Jovens”. O mesmo visa incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política,
bem como desenvolver as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria.
Este ano, o tema escolhido para o ensino secundário é o das alterações climáticas e a possibilidade de revertermos o aquecimento global que se verifica no
nosso planeta. O aquecimento global é um enorme desafio que a humanidade enfrenta. Segundo o mais recente relatório do Painel Intergovernamental para as
Alterações Climáticas, se nada fizermos, atingiremos nos próximos dez anos um aumento de 1,5 graus Celsius de temperatura, com consequências catastróficas e irreversíveis.
Alguns alunos constituíram listas e apresentaram medidas que correspondem à tomada de posição sobre o tema. Estas medidas constituem o “programa eleitoral” com que se vão apresentar às eleições que vão decorrer no segundo período.
No âmbito desta iniciativa e com o objetivo de ajudar os alunos nas tomadas de posição, a Comissão Eleitoral Escolar decidiu organizar um conjunto de debates, convidando especialistas no tema em análise.
No dia três de dezembro, decorreu o primeiro debate com a presença da Sr.ª Deputada Heloísa Apolónia. Quem acompanha com algum interesse a vida política portuguesa conhece a Sr.ª Deputada, que é licenciada em Direito, jurista de profissão e que há mais de vinte anos é eleita Deputada pelo círculo eleitoral de
Setúbal. É atualmente Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, na décima terceira legislatura.
Após uma breve exposição do tema por parte da Sr.ª Deputada, os alunos tiveram a oportunidade de colocar algumas questões, dinamizando o debate que se
revelou muito interessante.
Uma das questões colocadas, relacionou-se com a requalificação das estruturas da Escola Secundária, nomeadamente a remoção das placas de fibrocimento
que contêm amianto. A Doutora Heloísa Apolónia integra o grupo de trabalho da Assembleia da República que está incumbido de promover a remoção dos
edifícios públicos dos produtos que contêm fibras de amianto. A Sr.ª Deputada respondeu que o Grupo Parlamentar de que faz parte tem vindo a interpelar
sucessivamente o Governo para o problema e que continuará a pressionar para que as obras sejam concretizadas.

No próximo dia dez de janeiro, será organizado o segundo debate que contará com a presença do Doutor Francisco Guerreiro, Assessor
Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza.
A Comissão Eleitoral Escolar
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Este é o lema da campanha, promovida pela Comissão Europeia, destinada a sensibilizar os cidadãos europeus para a
necessidade de um consumo mais eficiente de energia sem
redução dos níveis de conforto. O tema é tanto mais pertinente quanto se conheceu um estudo do Eurostat (2017)
que diz que 20% dos portugueses afirmaram não ter capacidade para aquecer convenientemente as suas casas, só
atrás de búlgaros, lituanos e gregos. Por outro lado, Portugal
é um dos países que mais tem sentido o efeito das alterações climáticas. Mudar alguns comportamentos e práticas é,
assim, um imperativo.

Dicas úteis para poupar energia
Fonte:

Uma extensão inteligente pode ajudá-lo(a) a poupar
dinheiro desligando automaticamente dispositivos
que não estão em utilização.

Ao trocar o seu banho de imersão matinal por um
duche de 5-10 minutos, utilizará entre 20% e 50%
menos água quente e poupará cerca de 43 € por
ano.

Desligar a torneira de água quente durante pausas na
sua rotina matinal reduz significativamente o seu consumo energético. Sempre que possível, use água fria,
para poupanças ainda maiores.

Precisa mesmo de ter as luzes ligadas enquanto vê
um filme? Desligue-as e poupe dinheiro.

Ao instalar uma cabeça de chuveiro económica e
um limitador de caudal, uma família de três pessoas pode poupar até um metro cúbico de água por
mês, o que significa uma poupança de 45 € por
ano.

Os ventiladores de teto podem ajudá-lo(a) a sentir-se
até 5 graus mais fresco(a) e utilizam menos eletricidade do que o ar condicionado.

Durante o verão, utilize persianas exteriores. Evite a
exposição solar direta. Mantenha uma ventilação natural durante a noite.

25% da sua fatura de eletricidade refere-se a dispositivos elétricos como computadores, estéreos e
TVs.

No inverno, abra as persianas e as cortinas para maximizar o aquecimento através da luz solar.

Não mantenha o ventilador ligado mais de 20 minutos após o duche.

Regule o termóstato do seu frigorífico para 5 ºC para
refrigeração e -18 ºC para o compartimento do congelador.

Não mantenha o ventilador ligado mais de 20 minutos após o duche.

Abra o forno apenas quando for necessário. Cada
vez que o abre perde 20 % de calor e energia.

Utilize programas de lavagem à noite e poupe dinheiro. A poupança é ainda maior se escolher um ciclo de
contagem bi-horário.

ai comprar uma nova televisão? Escolha com cuidado
Uma TV LED pode poupar-lhe 17 € por ano.

As lâmpadas energicamente eficientes iluminam tanto
como as lâmpadas tradicionais mas o custo é bastante
inferior só por mudar para lâmpadas LED pode poupar
até 10 € por lâmpada por ano.
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Agrupamento de Escolas
de Sátão comemora o Dia
Europeu do Desporto Escolar
Comemorou-se nas Escolas Básicas e Secundária do Agrupamento
de Escolas de Sátão, no dia 28 de Setembro, o Dia Europeu do Desporto Escolar integrado na Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a promover o desporto e a
atividade física em toda a Europa, através da realização de um conjunto alargado de atividades dirigidas a toda a população, independentemente da idade ou do nível de preparação física. Atualmente
estamos a viver uma crise de inatividade, em que o envolvimento no
desporto e atividade física se encontra num mínimo histórico. Em
muitos Estados-Membros, esta é uma tendência que se está a agravar tanto em jovens como em adultos.

Os alunos em idade escolar representam um segmento especialmente importante na promoção da atividade
física e do desporto, tendo em conta que é nesta etapa da vida que as crianças e jovens adquirem as bases da
sua literacia motora e adotam hábitos de vida saudáveis. O principal objetivo deste dia foi proporcionar atividades físicas e desportivas para todos os alunos, de forma a incentiva-los a adotarem um estilo de vida ativo e
saudável. Pretendeu-se que a Escolas fossem ativas durante pelo menos 120 minutos a correr, saltar, dançar
ou a fazer qualquer outro tipo de atividade física ou desportiva. Desta forma, a Escola Secundária organizou
durante todo o dia um torneio de Voleibol de Praia. A Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves promoveu
um conjunto de jogos cooperativos, jogos de tabuleiro, jogos matemáticos e jogos populares, envolvendo a
maioria da comunidade educativa, que participou nas atividades e ajudou a desenvolve-las. Na Escola Básica
Ferreira Lapa, houve uma participação massiva de todos os discentes e de todos os seus Professores, realizando-se uma caminhada na mata adjacente à escola, onde alguns docentes em determinados pontos abordaram temáticas ligadas à natureza e ambiente e algumas turmas apresentaram trabalhos que realizaram durante as suas aulas relacionados com a floresta. Finda a caminhada, todos se divertiram com os jogos tradicionais
que estavam preparados na Escola.

O propósito que levou à comemoração do Dia Europeu
do Desporto Escolar foi amplamente difundido dentro da
comunidade escolar sendo que, para o ano, o Agrupamento de Escolas de Sátão tem como objetivo alargar
esta comemoração, diversificando as suas atividades e
alargando o número de participantes.
Hélder Oliveira
(Coordenador do Desporto Escolar do Agrupamento de
Escolas de Sátão )
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Enviados pelo
Coordenador de
matemática do 2º ciclo

A beleza da Matemática!
Em cada tabela, observa os primeiros exemplos, descobre a regra e depois
completa os resultados que faltam.

1x8+1=9
1 x 9 +2 = 11

12 x 8 + 2 = 98

9 x 9 + 7 = 88

12 x 9 + 3 = 111

123 x 8 + 3 = 987

98 x 9 + 6 = 888

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 8 + 4 = 9876

987 x 9 + 5 = 8888

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 8 + 5 = 98765

9876 x 9 + 4 =

12345 x 9 + 6 =

123456 x 8 + 6 =

…

…

…

9876543 x 9 +1 =

12345678 x 9 + 9 =

123456789 x 8 + 9 =

1 x 91 = 091

37 x 3 x 1= 111

12 345 679 x 9 = 111 111 111

2 x 91 = 182

37 x 3 x 2 = 222

12 345 679 x 18 = 222 222 222

3 x 91 = 273

37 x 3 x 3 = 333

12 345 679 x 27 = 333 333 333

4 x 91 = 364

37 x 3 x 4 = 444

12 345 679 x 36 = 444 444 444

5 x 91 =

37 x 3 x 5 = 555

12 345 679 x 45 =

6 x 91 =

37 x 3 x 6 =

7 x 91 =
Qual será o produto de 9 por 91?

Por quanto devo multiplicar
Qual será o produto que dá 999?

12 345 679 para obter 888 888 888?
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Empreendedores procuram-se!

A

8.º edição do projeto Wanted foi apresentada a
professores e alunos do Agrupamento, que
foram desafiados a contribuir, com ideias inovadoras, para o desenvolvimento da região em
que habitam. A promoção do empreendedorismo local é
apenas um dos objetivos do projeto, este ano com um
novo paradigma, integrativo de saberes e de competências, mormente aquelas que constam do novo Perfil do
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. O concurso
de ideias de negócio, dirigido aos alunos do secundário, é
apenas a etapa final do projeto, que se pretende venha a
constituir uma mais-valia educativa. Neste sentido, não
deve ser encarado como mais um concurso que vai
“roubar” tempo à lecionação dos programas, mas como
uma oportunidade de desenvolvimento de competências
que essa mesma lecionação supõe. Por outro lado, Este
projeto assume-se como territorial, integrado (com diferentes programas educativos para alunos e professores),
colaborativo (com atividades que implicam trabalho em
equipa e apoio dos diferentes parceiros) e de valorização
do território, promovendo a sua identidade, cultura e tradi-

ção.
O acento tónico colocado na vertente educativa manifesta-se igualmente num leque de temáticas alargado, da
criatividade e inovação às ciências e tecnologias, do património e comunidades à cidadania e empreendedorismo, abordadas segundo a metodologia “Learning by doing” (aprender fazendo), estimulando a iniciativa, a criatividade e a inovação, a cooperação, as capacidades de
comunicação e de liderança, competências-chave para o
século XXI.
De maneira a tornar ainda mais atrativa a participação,
foram introduzidos novos incentivos, nomeadamente
mais dinheiro para as escolas com maior ratio de alunos
participantes nos projetos submetidos ao concurso, assim
como a possibilidade de alunos e professores vencedores
na fase municipal poderem integrar uma missão empreendedora internacional, no secundário, ou participarem
numa Tour Experience, no caso do 1.º ciclo.
Atividades diferenciadas para 1º ciclo e secundário

No secundário, o lema é “Cria o teu futuro” e visa desafiar
os alunos a olharem à sua volta e pensarem em qual
seria o seu contributo para tornar melhor a comunidade
onde a que pertencem. Das atividades previstas para os
participantes contam-se, entre outras, sessões em sala
de aula, palestras motivacionais, conferências Teen,
visitas ao tecido empresarial da região, um bootcamp
intermunicipal e o concurso de ideias municipal.
Inscrições até 9 de janeiro em:
https://tinyurl.com/wanted-formulario

António Jorge Figueiredo

3 de DEZEMBRO

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
assinala-se anualmente no dia 3 de dezembro, desde 1998, ano em que a Organização das Nações
Unidas avançou com a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência.
Com o objetivo de continuar a sensibilizar a
comunidade educativa para a promoção de uma
Sociedade Inclusiva, o Departamento de Educação
Especial, do Agrupamento de Escolas de Sátão,
comemorou este dia, representando a peça de teatro “Euro Quintas 2018”, escrita pelo Professor Carlos Paixão. A parte musical contou com a participação da Dona Catarina, do Professor José António,
do Professor Amaral e dos alunos do 12º F.
A atividade teve uma boa adesão por parte da
comunidade educativa tendo lotado o cineteatro.

No 1º ciclo, a motivação para o projeto é feita à boleia
das aventuras do Gaspar e da Maria, uma aplicação informática que vai ajudar a despertar competências empreendedoras nos alunos daquele ciclo, ao mesmo tempo
que conhecem a sua terra, já que os personagens vão
percorrer todos os municípios da região Viseu Dão Lafões. No final, os alunos irão apresentar à comunidade
aquilo que foi o seu percurso.

A Inclusão acontece quando "se apren-

de com as diferenças e não com
as igualdades" Paulo Freire

