
SÁTÃO 

O AES está de 

parabéns! 
 

No último biénio conseguimos  
reduzir em 30% as taxas de retenção 
no 1º Ciclo, em 57% no 2º  
Ciclo e em 66% no 3º Ciclo. 

Objetivo: Motivar para a leitura! 
As bibliotecas escolares do agrupamento, em articulação com os diferentes grupos disciplinares, têm estado particularmente 
dinâmicas no envolvimento dos alunos, especialmente dos mais novos, em atividades de promoção da leitura e da escrita. 
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Ficha Técnica 

EDITORIAL 

 Mais um número do Jornal Sacola vem a 

lume para regozijo de todos, com muita 

partilha de experiências e atividades, 

divulgando o que de bem se faz no 

Agrupamento de Escolas de Sátão.  

Deve um Jornal escolar ser um repositório 

do conhecimento ensinado e aprendido, 

vivenciado, produzido e questionado,  e 

uma evidenciação de processos de ensino-

aprendizagem significativos, substanciais, 

contínuos e inspiradores para a vida. É a 

vida da escola, são os seus valores e aquilo 

que a anima que aparece consubstanciado 

nas notícias, artigos de opinião e 

atividades propostas. É também a missão 

da escola, enquanto organização que 

prepara cidadãos para o futuro, que se 

reveste de cor e exprime a sua vitalidade 

na diversidade de imagens, contos e 

partilhas. Assim, construímos dia-a-dia o 

nosso projeto comum e concretizamos o 

sonho de um mundo melhor. Parabéns aos 

escritores e boas leituras aos leitores. 

 

 A Diretora do Agrupamento de 

Escolas de Sátão,  

 

Helena castro 

 
 

 

Deixo aqui a partilha do texto de Apresentação do 

livro da Senhora Professora Rosa Quinteiro, no 

passado dia 7/12/2018, pelas 20:30h, na Casa da 

Cultura de Sátão.  

 

A 
 nossa querida colega e amiga Rosa Quinteiro 
pediu-me para apresentar o seu livro. Um con-
vite que não poderia recusar, quer pela amiza-
de que nos liga, quer pela honra que tal convite 

representa.  Ser diretora num Agrupamento onde se 
destacam tantas pessoas pela sua inteligência, bondade 
e generosidade, a ponto de nos oferecerem a sua escri-
ta, é para mim uma bênção, uma dádiva especial da 
vida, para a qual a minha gratidão é provavelmente pe-
quena ou quase insignificante.  Agradeço, por isso, à 
Rosa o facto de me ter convidado para partilhar com ela 
este momento feliz. Esta é uma felicidade poética, que 
incluiu todos os sentimentos humanos, tal como “A poe-
sia que trago nas mãos”.  
Ao longo das suas linhas poéticas, os leitores poderão 
encontrar-se com sentimentos e sonhos, poderão rever-
se ao espelho no andamento das noites e dos dias, con-
frontando-se com uma experiência vital que nos toca no 
mais profundo do ser, cruzando-se a nossa vida com a 
da autora, de uma forma quase fusional. Esse é o poten-
cial da poesia. Identificamo-nos necessariamente com a 
experiência estética da poetisa ou não entendemos a 
profundidade da sua expressão nas palavras. 
Na Poesia da Professora Rosa Quinteiro há uma simbio-
se entre o amor, experimentado e vivido nas mais diver-
sas dimensões, e a linguagem, com a sua grandeza e 
limites. O amor, na sua presença e na sua ausência, é 
sempre o motor da poesia porque, enquanto experiência 
radical, abre o ser e o pensamento ao mundo. Como 
afirma Francesco Alberoni, na sua obra “Lições de 
Amor”, “no amor, o indivíduo abre-se, dedica-se e expõe-
se perante o ser amado e o mundo”. Rosa Quinteiro diz: 
“o amor é o que nos faz ser maiores”. Mas a experiência 
só se torna pensável e comunicável quando se define e 
conforma numa estrutura que é a linguagem. Para Em-
manuel Levinas, na sua coletânea de textos inéditos 
intitulada “Parola e Silenzio”, é o pensamento que se 
define através da linguagem, a prioridade é dada à lin-
guagem, sendo o pensamento um diálogo silencioso da 

alma consigo mesma. De vez em quando, esse diálogo é 
facilitado e construído pela poesia. Ou seja, é necessária 
“uma oposição de si a si”, um “face a face” consigo mes-
mo,  como aquele que ocorre na linguagem, para poder 
pensar e portanto, para poder poetar. Sendo a poesia, 
linguagem que exprime o amor, ela é já outra coisa, para 
além do amor, o pensamento emerge, o sentido da vida 
vivida por uma subjetividade única e criadora. 
A escrita poética tem, assim, o poder de nos transportar 
para mundos mais profundos e inesperados, onde não 
só descobrimos o outro na sua verdade, como também 
nos descobrimos a nós na nossa verdade, em espelho 
com a verdade do outro. Na poesia de Rosa Quinteiro 
somos surpreendidos pela sua profunda verdade, uma 
verdade que chega a apresentar-se nua, sem subterfú-
gios nem artifícios que não sejam a força incontornável 
das palavras. São palavras que nos deliciam e conso-
lam, palavras que nos transportam e transtornam, pala-
vras que nos surpreendem e criam perplexidade porque 
nos desafiam com a sua autenticidade.  A Professora 
Rosa Quinteiro partilha, assim, com os seus leitores, o 
seu mundo, o seu ser interior, uma poesia que traz nas 
mãos porque a traz simultaneamente no corpo e no seu 
ser profundo: um ser que se oferece sem rodeios, que 
ama e deseja com todas as suas forças, um ser que se 
dá à vida sem medo do que virá, e que recebe generosa-
mente tudo quanto a vida lhe traz. É por isso que a poe-
sia se lhe oferece nas mãos, como dádiva aberta para 
receber e também para dar.  
É esta pessoa simples, atenta, leitora de si mesma, aber-
ta à vida, com todas as suas facetas, que vamos encon-
trar na obra de Rosa Quinteiro – “A Poesia que trago nas 
mãos”, um livro que se lê quase sem parar porque a sua 
escrita nos prende ao mais profundo de nós mesmos. 
Parabéns à Professora Rosa Quinteiro por mais este 
sucesso. Esperamos continuar a beneficiar de mais e 
mais poesia vinda assim da alma porque ela nos recen-
tra na nossa humanidade, simultaneamente, vulnerável e 
grande, numa humanidade enraizada no imanente, mas 
lançada também para o transcendente como “profecia de 
um amor incondicional” como expressão da gramática 
divina.  

 

Helena Castro   

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE ROSA QUINTEIRO 

– “A POESIA QUE TRAGO NAS MÃOS”   
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H 
á anos que se debate o sucesso 
escolar como um tema que se 
esgota, por vezes, em muito de 
nada ou pouco de coisa nenhu-

ma. Desde o ano 2000 que Portugal partici-
pa em testes internacionais, nomeadamen-
te os teste PISA, e é dos poucos países 
que se pode gabar de ter vindo sempre a 
melhorar os seus resultados, tanto no gru-
po de alunos com melhores resultados, 
quanto no grupo de alunos com historial de 
retenção no seu percurso escolar. É certo 
que, hoje, mesmo os nossos alunos com 
esse historial, sabem mais do que os seus 
congéneres de há 15 anos. Como é que 
estes resultados foram conseguidos? Com 
muito trabalho, empenho e dedicação dos 
professores e colaboração e acompanha-
mento das famílias. As famílias também 
estão hoje mais aptas a apoiar os filhos 
nos estudos do que estavam há 15 anos 
atrás. A nossa escola tem sido selecionada 
para participar nos estudos PISA. Partici-
pámos nos testes PISA de 2015 e de 2018. 
Aguardam-se os resultados de 2018 para 
Maio. Mas já se sabe que Portugal mante-
ve ou melhorou os seus desempenhos. 
Como estamos a conseguir? 
O sucesso escolar é algo que se constituiu 
como aposta nas políticas educativas, mas 
que se definiu também como desígnio 
nacional no contexto das escolas e das 
práticas profissionais dos docentes. Ve-
jamos o caso do nosso Agrupamento.   
Em 2016 fomos desafiados, como todas as 
escolas do país, a definir um planeamento 
estratégico de promoção do sucesso esco-
lar. Identificadas as áreas de intervenção, a 
nossa parceria com a Câmara Municipal 
estabeleceu-se de imediato, tendo havido 
um acolhimento amplo das nossas propos-
tas no contexto das medidas de combate 
ao insucesso escolar dinamizadas pela 
Câmara Municipal de Sátão nas candidatu-
ras aos fundos comunitários do Programa 

Operacional 
Portugal 2020. 
Foi a partir des-
ta excelente 
parceria e com 
o apoio de di-
versas pessoas 
experimentadas 
que consegui-
mos chegar juntos à inauguração da Sala 
Ei@ no passado mês de outubro.  No en-
tanto, as nossas medidas de promoção do 
sucesso escolar não ficaram por aqui. Te-
mos uma medida orientada para o pré-
escolar e primeiro ano do 1º Ciclo, no sen-
tido de prevenir as limitações no desenvol-
vimento da linguagem, comunicação e fala; 
temos uma medida de criação de uma rede 
de mediadores para o sucesso escolar, 
onde se inscreve o projeto EPIS, que se 
iniciou no 2º e 3º Ciclos e, este ano, foi 
alargado ao primeiro ciclo. Também nestas 
duas medidas tivemos o apoio dos fundos 
europeus e da Câmara Municipal com a 
atribuição, a tempo inteiro, de uma tera-
peuta da fala e de uma mediadora EPIS 
para o Agrupamento. Reforço que além 
desta mediadora, o projeto EPIS tem tam-
bém duas mediadoras escolares a quem 
estão atribuídas horas para o projeto. Nes-
te momento temos todo o ensino básico 
coberto com este projeto, cuja taxa de 
sucesso de intervenção ronda os 95%, 
porque aborda a problemática da constru-
ção do projeto de vida, acompanhando os 
alunos individualmente ou em pequenos 
grupos. Além destas medidas, o agrupa-
mento formulou ainda uma medida de pro-
moção do trabalho colaborativo entre do-
centes, com diversas estratégias de articu-
lação do currículo, quer dentro das mes-
mas disciplinas, quer entre diferentes ní-
veis de ensino. Finalmente, a última medi-
da, liga-se à inclusão cultural e à cidada-
nia, assumindo a escola a sua parte na 

responsabilidade pelo incremento de ativi-
dades culturais que envolvem alunos e 
suas famílias.  
O sucesso destas medidas, que foi monito-
rizado pelo grupo de trabalho do Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Esco-
lar, do Ministério da Educação. Foi publica-
do na página online desse mesmo progra-
ma (http://pnpse.min-educ.pt/)  e enviado 
para a escola um simulador onde é possí-
vel aceder aos resultados da escola nos 2 
anos de implementação do projeto, compa-
rando o biénio 2014-16 com o biénio 2016-
18.  

O gráfico anterior permite concluir que no 
último biénio conseguimos reduzir em 30% 
as taxas de retenção no 1º Ciclo, em 57% 
no 2º Ciclo e em 66% no 3º Ciclo. É tam-
bém possível perceber que as nossas ta-
xas de retenção em todo o ensino básico 

foram reduzidas em 55%.  Ao mesmo tem-
po, é notório que os nossos resultados 
superam aqueles que foram alcançados a 
nível nacional e a nível da região Viseu 
Dão Lafões. Deste modo, podemos con-
gratular-nos com o sucesso das nossas 
medidas e dos nossos alunos, sem pejo de 
dizer que fizemos bem e de forma consis-
tente o nosso trabalho como escola. De-
sempenhámos bem a nossa missão, agora 
o desafio é continuar e melhorar. 
Deixo aqui publicamente registada a minha 
gratidão pelo esforço e dedicação do corpo 
docente e dos alunos com as suas famílias 

na obtenção destes excelentes resultados, 
incluindo neste abraço todos os assistentes 
técnicos e operacionais do Agrupamento, 
no contributo silencioso e diário para o bem 
estar e a qualidade do serviço das escolas 
do Agrupamento. Bem hajam! 

De como se pode  

ter sucesso na escola 

Figura 1 - Taxa de variação das retenções 

Helena Castro 

N os dias 21 e 22 de março, os alunos da turma do 
12ºF, acompanhados pelos Professores Maria 

João Albuquerque, Susete Esteves e Fernando Amaral 
realizaram a sua visita de estudo na zona de Lisboa. A 
viagem teve início pelas 8 da manhã e por volta da uma já 
estavam a almoçar nos jardins de Belém. Durante a tarde 
passearam pelo terraço do MAAT (Museu de Arte, Arquite-
tura e Tecnologia), onde puderam desfrutar de uma das 
mais belas vistas da capital e tirar umas belas fotos para 
mais tarde recordar. De seguida, fizeram uma visita guiada 
à fábrica – museu da eletricidade que eletrificou Lisboa 
essencialmente durante a primeira metade do século pas-
sado. Está situada em Belém e o seu período de atividade 
produtiva está compreendido entre 1909 e 1972, se bem 
que a partir de 1951 tenha sido utilizada como central de 
reserva, produzindo apenas para completar as necessida-

des das centrais hídricas. Ao longo da exposição perma-
nente, o visitante percorre os vários espaços da Central 
Tejo ficando a conhecer a história do edifício, desde quan-
do era uma fábrica de eletricidade, aos dias de hoje. É 
uma visita interessante e onde se dá o tempo por bem 
empregue. 
No segundo dia, a manhã foi de relaxe, com um passeio 
por Cascais, Boca do Inferno e Praia do Guincho. À tarde 
realizou-se a visita à empresa “OCUBO”, no Cacém, que 
direciona a sua atividade (artística, desportiva, recreativa e 
de espetáculo) para grandes eventos de vídeomapping a 
nível nacional e internacional. Esta empresa está ligada à 
multimédia, indo, assim desde modo, ao encontro das 
expectativas dos alunos. Foi uma visita muito interessante 
e profícua para os alunos e segundo os mesmos era uma 
boa empresa para iniciarem as suas carreiras profissio-
nais. Valeu a pena! 
 

Prof. Fernando Amaral 

Visita de Estudo do 12ºF a Lisboa 

http://pnpse.min-educ.pt/
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OS JOVENS ARTISTAS 

DA NOSSA ESCOLA 

 

Na última semana de Janeiro, os nossos jovens artistas, 

alunos da EB Ferreira Lapa (6ºA, 6ºB, 6ºD) e da EBIFA 

(6ºF), exibiram nas suas escolas obras visuais bidimensio-

nais (pintura acrílica sobre tela de cortiça) realizadas na 

disciplina de Educação Visual. Nestas obras, aliando a téc-

nica/habilidade, os nossos alunos criaram valores estéti-

cos, como beleza, equilíbrio, harmonia, que representam 

um conjunto de valores e procedimentos únicos e diferen-

tes utilizados para realizar obras artísticas. Em cada mani-

festação artística realizada pelos nossos alunos estão pa-

tentes diferentes “leituras”, reinterpretações de arte, cópias, 

ilustrações de obras de arte de autores, como Picasso, 

Miró, Kandinsky entre outros. 

 Estão de parabéns os nossos jovens artistas! 

Sandra Santos 

Para comemorar a “Semana dos Afetos” de 11 a 15 de fevereiro, na EBIFA os alunos da 

turma 6ºF, na disciplina de Educação para a Cidadania em interdisciplinaridade com as 

disciplinas de EV e ET, elaboraram a árvore dos afetos. A árvore foi ornamentada com co-

rações pintados, decorados, recortados, e adornados com bonitas palavras relacionadas 

com os afetos. Os alunos da turma também decoraram o átrio da escola com longos cor-

dões enfeitados com corações e bandeiras com vocábulos relacionados com o tema. Com 

esta atividade pretendeu-se contribuir para a reflexão e tomada de consciência da diversi-

dade de sentimentos e afetos, promovendo nos nossos alunos a autoestima, a tolerância, a 

ternura, a assertividade, o respeito por si próprios e pelos outros.  
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No Universo, num lugar muito distante, no reino da Via Láctea, vivia 

um príncipe, filho do rei. O seu nome era Sol e era muito atraente, pois todas 

as princesas do reino, a Mercúrio, a Vénus, a Terra, a Marte, a Júpiter, a 

Saturno, a Úrano, a Neptuno e a princesa anã, a Plutão, gostavam dele. 

Mas a Terra, que nesta história é a personagem principal, gostava 

dele de uma maneira diferente e, sempre que o Sol piscava o olho na sua 

direção, ela girava, girava e girava, pois não sabia se ele estava a piscar o 

olho à Vénus, a ela, à Marte ou à sua melhor amiga, a Lua. 

O Sol, que gostava da Terra e lhe piscava o olho, queria falar com 

ela, mas não sabia como. 

Por isso, foi ter com a sua mãe, a Ursa Maior.  
— Mãe, gosto de uma princesa, chama-se Terra. 

— Sim, estou a ver, parece-me uma boa escolha! 

— Bem, o que achas que devia fazer? Quer dizer, não deveria 

guardar segredo?  

 — Filho, se queres a minha opinião, devias contar-lhe… 

— Mas se falar com ela, sem mais nem menos, todas as princesas 

vão ouvir e, claro, ficam ciumentas. Se pedir para as outras princesas se 

afastarem, ficam sem calor e desconfiam. 

— Descansa, enquanto estavas a falar, pensei num plano! Poderia 

organizar uma festa para princesas com nomes começados por M,V,J, S,U,N 

e P, perto de outra estrela. Depois, tu ficarias sozinho com ela e contavas-

lhe tudo o que querias. 

— Fazias isso por mim? 

— Claro! 

E tudo correu como planeado! 

 Mais tarde, quando as outras princesas já não se importavam que 

eles andassem juntos, casaram e todas as princesas e príncipes, satélites 

naturais, asteroides e cometas do Universo foram convidados. 

A cerimónia aconteceu no dia 14 de fevereiro, no inverno, e, a partir 

daí, esse dia passou a ser o Dia dos Namorados, não só no planeta Terra, 

como também no Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martim Amaral Gaspar, 4.º A 

UM NAMORO À DISTÂNCIA Um namoro escaldante 

Era uma vez o planeta Terra que andava sempre à volta de uma 
estrela, o Sol. 

A Terra, enquanto girava à volta dele, ouviu uma voz que lhe 
perguntou: 

— Por que é que andas sempre à volta de mim?  
— Eu, à volta de ti?! Tu é que andas!  
— Os astrónomos da Terra já provaram que tu é que giras à minha 

volta. 
Os outros planetas, que estavam a escutar a conversa entre os dois, 

disseram: 
— Não foste tu que nos disseste que gostavas do Sol? 
— Isso não é verdade – respondeu a Terra, muito corada. 
O Sol, que também gostava da Terra, corou ainda mais. Os dois 

olharam um para o outro e o Sol, cheio de vergonha, perguntou: 
— Queres namorar comigo? 
— Eu, namorar contigo?! Claro que quero, fui sempre apaixonada por 

ti! 
Já eram namorados e a Terra falava das suas características ao Sol 

radioso que brilhava cada vez mais. 
— Sabes porque é que eu rodo sobre mim própria? 
— Não, explica-me, estou curioso! 
— A minha rotação dá origem às noites e aos dias. E sabes que eu 

também tenho um movimento chamado de translação? 
— Não. O que é isso? 
— Deste movimento surgem as quatro estações do ano. 
— Olha que eu não sabia nada disso! 
Então o Sol aproveitou também para falar das suas características.  
— Ó Terra, sabes que eu sou a estrela que está mais próxima de ti e 

sou muito, muito quentinho! Foi por isso que te apaixonaste por mim? 
— Foi mesmo por causa disso e és tu a razão da minha vida.  
Apesar de sempre estarem longe um do outro e de não se poderem 

abraçar, vão ser sempre eternos namorados! 
 
 

 
Mariana Rodrigues / 4º A 
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Na vida podem existir muitos, 

mas nenhum será como tu. 

Passamos por vários circuitos, 

para mim, amor não é tabu. 

 

Contigo, amor, é de verdade 

e é proibido falar em traição, 

porque só existe bondade 

dentro do nosso coração. 

 

Tu és um erro 

que não me importo de cometer. 

às vezes, parece um desespero 

e, no fim, acabamos por sofrer. 

 

                    Inês e Jéssica, 10ºF 
 

No meu coração, 

eu posso perceber 

que há um sentimento 

que não consigo esquecer! 

 

Sentimento verdadeiro 

que deve ser estimado, 

pois tu serás sempre 

quem quero ao meu lado. 

 

Escondido no silêncio, 

os teus olhos cruzam os 

meus. 

vejo neles o brilho 

que não vejo nos altos céus. 

 

O teu sorriso brilha 

como estrelas cintilantes, 

alegra o meu dia 

como rimas hilariantes. 

 

Quando vejo os teus olhos,  

sinto-me no céu. 

Imagino-me no altar 

a levantar o teu véu. 

    

                      Catarina e João, 10ºE 

“Amor é fogo que arde sem se ver”, 

já dizia o grande Camões. 

Para mim, é sentimento profundo 

acredito que mova multidões. 

 

As tuas belas palavras  

eram pura diversão 

só mais tarde percebi 

que tinhas outra intenção. 

 

Mesmo não sendo amor 

aquilo que dizes sentir 

nada nem ninguém me muda 

E o sentimento continua a existir. 

 

                           Filipa e Telmo, 10ºF  
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A 
ssim, para entendermos o amor, hoje, é 
fundamental remontarmos à Idade Média, 
momento em que surgem a literatura portu-

guesa e as cantigas trovadorescas.  
Nas cantigas de amor, o trovador dirige-se à mulher 
amada, sendo ela uma figura totalmente idealizada e 
distante, reverenciada como verdadeira deusa, a 
quem rende a homenagem de vassalo. Desta forma, 
instala-se a “coita” de amor, que o faz “ensandecer” e 
“morrer”.  
Nesta esteira, Camões, na lírica, foi mestre a retratar 
o amor platónico, ideal e espiritual, bem como a mu-
lher petrarquista, dotada de todas as perfeições e, 
portanto, inalcançável. 
N’Os Lusíadas, o poeta oferece outra visão do amor. 
Serve-se da mitologia e do simbolismo, sendo Vénus, 
deusa com pleno domínio da sua feminilidade e da 
sua sensualidade, quem prepara a Ilha dos Amores, 
cenário para o encantamento dos sentidos e para o 
deleite espiritual de um encontro amoroso entre as 
ninfas e os marinheiros portugueses. 
Falar em amor n’Os Lusíadas é não esquecer o amor
-paixão de Pedro e Inês, a “Rainha que foi coroada 
depois de morta”. O seu amor e as suas lágrimas são 
a celebração e a reabilitação de um amor que está 
para além dos tempos.  
Numa das mais eternas histórias de amor da literatu-
ra portuguesa, Amor de Perdição, Camilo Castelo 
Branco apela à liberdade do amor contra as exigên-
cias sociais do século XIX. Simão Botelho e Teresa 
de Albuquerque lutam pela concretização dos seus 
sentimentos, passando por todo o tipo de dificulda-
des. Este é o amor ideal, verdadeiro, ilimitado, objeto 
de trabalho dos românticos, mas que só poderá ser 
concretizado na morte, uma vez esgotados todos os 
recursos em vida.  
Pelo contrário, Eça de Queirós acaba com a idealiza-
ção do amor e adota uma corrente realista, retratando 
a paixão e o amor carnal e adúltero, onde a mulher é 
representada no seu lado mais humano, logo imper-
feito. É disso exemplo Maria Eduarda na relação, 
avassaladora e sem limites, a que se entrega a Car-

los da Maia. 
Já o desassossegado Fernando Pessoa sintetiza, 
assim, esta temática: “Amo como o amor ama./Não 
sei a razão pra amar-te mais que amar-te./Que que-
res que te diga mais que te amo./Se o que eu quero 
dizer-te é que te amo?”.  
Inês Pedrosa assevera que “pensamos nele sempre 
como o filósofo da solidão, do desespero, da lucidez, 
do vazio da vida (…) mas é também um poeta do 
amor carnal, do amor sensual e um ironizador muito 
grande do amor”. Poucos como ele conseguiram tra-
duzir em palavras esse sentimento que alimenta a 
vida humana. 
E na obra saramaguiana? Ao longo de Memorial do 
Convento opõem-se as vivências amorosas de dois 
casais: Blimunda e Baltasar e D. João com D. Maria 
Ana. Através de Baltasar e Blimunda, mergulhamos 
num amor intuitivo, natural, pleno e verdadeiro. O 
casal partilha um amor sem limites, entendendo-se 
apenas através do olhar. Contrapõe-se a este o amor 
contratual, vivenciado pelo casal real. Une-o um ca-
samento de conveniência que tem como objetivo a 
obtenção de herdeiros para a coroa portuguesa. 
Por seu turno, na sua obra O Ano da Morte de Ricar-
do Reis, Lídia, homónima da musa mais referida nas 
Odes de Ricardo Reis, simboliza o amor incondicio-
nal, desinteressado e libertador, enquanto Marcenda, 
nome fatídico (“aquela que deve murchar”), represen-
ta o amor imaterial e impossível de se concretizar. 
Em Ensaio Sobre a Cegueira, Saramago mostra a 
humanidade que, completamente cega perante valo-
res essenciais, caminha para o caos. A obra focaliza 
o amor que sobrevive ao tempo, porque outras são 
as suas bases, a começar pela estruturação de cada 
individualidade. Recuperar a lucidez e resgatar o 
afeto são dois princípios fundamentais desta obra 
que é, também, uma reflexão sobre a ética do amor e 
a solidariedade. 
No fundo, o amor sempre foi um tema profícuo. A 
visão e interpretação que dele se tem, na literatura, 
varia de acordo com cada época, corrente literária e 
autor. E muitos foram os que se arriscaram nessa 
difícil arte de decifrar o intangível tema.  

O amor em Memorial do 
onvento 

Professora Alexandra Gonçalves 

O amor na literatura... 

O amor tem servido de mote a 

inúmeros escritos. Na literatura 

portuguesa, por exemplo,  

é quase impossível não  

perceber esta temática nas  

páginas impressas de grandes 

escritores. De D. Dinis a  

Saramago, o amor fervilha,  

frequentemente, entre versos e 

personagens, repetindo-se e 

reinventando-se. 
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Chegou a  

Primavera! 

Na EBIFA, para dar as boas vindas e homenagear a 
estação mais florida do ano, os alunos dos 5ºE e 6ºF, nas 
aulas de EV e ET, criaram um enorme painel com moti-
vos alusivos à Primavera.  
Ao comemorar o esplendor da chegada da Primavera 
pretende-se alertar e chamar a atenção, não só dos alu-
nos, mas de todos, para a preservação do meio ambiente 
uma vez que é fundamental manter a saúde do nosso 
planeta e de todos os seres vivos que nele habitam.  
Nesta luta para salvar o nosso planeta, todos podem e 
devem participar. E nunca é tarde demais, nem nenhum 
gesto é de menosprezar, por mais pequeno que seja. Se 
em tua casa fizeres a simples separação dos lixos para a 
reciclagem, vais contribuir para que vivamos num mundo 
mais saudável e mais belo! 

Também na EBIFA, os alunos do 5ºE realizaram uma exposição de tra-

balhos bidimensionais nos quais aplicaram formas constituídas por um 

conjunto de elementos que as configuram, sendo estes essenciais para a 

sua representação, como por exemplo o ponto e a linha. 

A Andorinha Da Primavera 

Andorinha de asa negra aonde vais? 

Que andas a voar tão alta 

Leva-me ao céu contigo, vá 

Qu´eu lá de cima digo adeus ao meu amor 

Ó Andorinha da Primavera 

Ai quem me dera também voar 

Que bom que era, Ó Andorinha 

Na Primavera também voar 

(Madredeus) 

No passado dia 7 de fevereiro, nós, os alunos da turma 5ºE, fomos visitar uma fábrica de queijos local 
chamada Lactovouga. 

Fomos acompanhados pela professora Elisabete Pina e pelo assistente operacional Tó Zé Cardoso; 
os alunos do 3ºF e 4ºF também se juntaram a nós. 

O tema do nosso projeto de DAC - Domínios de Articulação Curricular - é a “Água Potável e o Sanea-
mento”. Assim, fomos ver como é que as águas são tratadas depois de serem usadas na fábrica. 

A Engenheira Odete Duarte mostrou-nos como as águas são tratadas antes de serem devolvidas à 
natureza e, assim, evitar-se a poluição do rio Vouga. 

Podemos dizer que o cheiro era muito desagradável mas ficámos contentes por ver que há a preocu-
pação ambiental por parte desta fábrica!       

Alunos do 5º E 

Aula de campo 

5º E (EB Ferreira de Aves) visita Lactovouga  

https://www.letras.com/madredeus/
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No dia 14 de fevereiro fomos ao teatro. Eu 
gostei muito da peça e por isso vou fazer um resumo da 
história. 

Um dia, foram três príncipes ao castelo, porque 
Beatriz não tinha um príncipe. Os príncipes entraram no 
Castelo, mas um de cada vez. Como a princesa não 
gostou de nenhum, eles foram embora. 

O rei tinha uma empregada francesa. 
A princesa Beatriz entrou e foi ao pé do pai (ela 

estava com o telemóvel). O pai disse: 
- Beatriz, Beatriz! 
Ela não olhou nem respondeu para o pai dela, 

por isso o pai tirou-lhe o telemóvel. Passado um pouco, 
chegou outro príncipe. Ela também não gostou dele, 
mas o rei disse-lhe para se sentar ao lado dele. O rei 
disse-lhe que o príncipe sabia tocar viola. Então, ele 
tocou e cantou à frente do rei e da Beatriz. Mas ela não 
gostou dele. Depois o rei disse ao príncipe para ir trocar 
de roupa para a Beatriz não o conhecer. E ele foi. Depois 
veio de novo e ela já gostou dele. 

A Beatriz não sabia descascar uma batata. 
Entretanto, encontrou uma vizinha, a Bita, e ela 
descascou-lhe a batata. Nisto, o príncipe chegou a casa 
e começou a chamar pela Beatriz. 

- Beatriz! Beatriz! 
Ela não se mostrou, mas a Beatriz falava. Ele 

ouvia-a e olhava para um lado e para o outro. Até que 
olhou para o chão e encontrou um cesto. Ele pensava 
que ela se tinha transformado nesse cesto e beijou-o. 
Ela apareceu atrás do príncipe e ralhou com ele. Disse a 
Beatriz: 

- Dás um beijo ao cesto e a mim não? 
E ele disse: 
- Mas eu pensei que te tinhas transformado 

num cesto e por isso, dei-lhe um beijo. 
Por fim, a Beatriz e o príncipe deram um beijo 

na boca. 
Isto foi um amor de verdade, os dois estavam 

muito apaixonados. 
 

Lara Alves, 5ºD 

IDA AO TEATRO 
A MINHA MANHÃ DE 14 DE 

FEVEREIRO 

No dia 14 de fevereiro 
comemora-se o dia dos 
namorados, e para comemorar 
esse dia, eu, juntamente com a 
minha turma e com as outras 
turmas do 5º ano, fui ao 
cineteatro ver a peça “O príncipe 
nabo”. 

Esta peça conta a 
história de uma princesa vaidosa 
que queria arranjar um príncipe, 
mas nenhum era do seu agrado: 
ou era alto demais ou novo 
demais… O rei estava a ficar tão 
farto que decidiu dar a mão da 
sua filha ao próximo homem que 
lá aparecesse, e assim foi. O 
resto da história passa-se na 
terra deste seu amado que era 
pobre, onde a princesa aprende 
que não se deve ser vaidosa. 

Eu gostei desta peça de 
teatro, porque eles interagiam 
muito com o público e os atores 
tinham imensa piada. 

 

Rodrigo Ferreira, 5ºD 

     A minha manhã começou muito bem, uma vez 
que nesse dia, para além do dia de São Valentim, 
também foi o meu dia de anos (fiz 11 anos). A 
minha chegada à escola aconteceu 
normalmente, por ser quinta-feira e se fosse uma 
manhã normal iria ter dois blocos de 50 minutos 
de Ed. Física. Mas como não era uma manhã 
normal, apenas estivemos no átrio, 
acompanhados pelos professores de Ed. Física, 
até às nove da manhã. 
     A essa hora, partimos em direção ao 
Cineteatro Municipal do Sátão para assistirmos à 
peça de teatro “O Príncipe Nabo”. Pelo caminho, 
que foi muito divertido, os meus colegas 
cantaram-me os parabéns. 
     Quando chegamos ao Cineteatro, uma vez 
que ainda era cedo, fomos brincar e tirar 
fotografias para o Jardim da Praça Paulo VI. 
    Por volta das nove e meia lá fomos nós para o 
cineteatro para assistir à peça já referida.  
    A peça falava sobre uma princesa chamada 
Beatriz que era muito vaidosa, arrogante e 
mimada. O rei, seu pai, queria que ela casasse, 
mas a princesa rejeitava todos os pretendentes 
vindos de outros reinos longes. Por ser tão 
mimada, aos olhos dela ninguém era perfeito, até 
que o seu pai, um dia, a obrigou a casar com um 
músico pobre vindo de uma aldeia. Depois de 
casar foi obrigada a ir viver para a aldeia e 
passou a fazer tudo o que uma dona de casa faz, 
o que a fez dar valor à vida. O marido músico 
“pobre” era o príncipe a quem ela tinha dado o 
nome de Nabo. O rei, o seu pai e o príncipe, seu 
marido, inventaram esta história para ela deixar 
de ser uma menina mimada e que não sabe nada 
da vida. 
    Terminada a peça regressámos à nossa escola 
e também ao nosso dia normal de aulas.  
 

Mariana Teixeira 5ºD nº14 

DIA DE S. VALENTIM 
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N 
o dia 25 de março, para comemorar a chegada da 
“Estação das Flores”, as turmas do 2.º ano da EB1 de 
Sátão visitaram o «Parque Botânico Arbutus do De-
mo», situado na Freguesia de Queiriga, no concelho 

vizinho de Vila Nova de Paiva. 
Durante a manhã, todos participaram em diferentes oficinas 

experimentais: na oficina no «dança das cores» e no «arbustos 
vistos à lupa», foram uns verdadeiros pequenos cientistas; na ofici-

na «desportivo» e com música tiveram a oportunidade de experienci-
ar uma aula de zumba bem animada; na oficina «pintura facial» 
foram presenteados com uma pintura facial relacionada com a pri-
mavera. 

Durante a tarde, foi feita a visita guiada ao parque, para 
observar e conhecer a flora bem caraterística daquela zona, aprofun-
dar conhecimentos e observar melhor o despertar da Natureza, sen-
tir e ouvir os sons e cheiros que esta estação nos oferece. 

Turmas do 2º ano da EB1 de Sátão 

Visita de campo ao “Parque Botânico Arbutus do Demo” (V. N. Paiva) 

 

Como na disciplina de Estudo do Meio, um dos conteúdos estudados foi as serras e os rios, proporcionou
-se aos alunos do 4º ano da EB1 de Sátão, a possibilidade de observarem a nascente do rio Vouga, um dos maio-
res rios da nossa região. Para o efeito deslocaram-se à Lapa nos dias 22, 25 e 27 de fevereiro. 

Lá visitaram o Santuário da Lapa e ficaram maravilhados com a gruta e com o crocodilo. 
De seguida, a Dr.ª Ana (guia de turismo do Santuário) orientou os alunos no Museu do Ex-Voto e ficaram 

a conhecer melhor a história e a cultura daquela localidade. 
Por volta do meio-dia foi o regresso à escola com alegria e mais sabedoria! 

4º ano, EB1 de Sátão 
 

Visita de Estudo à SERRA 

DA LAPA e à NASCENTE DO 

RIO VOUGA 
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Há muitas maneiras de “escrever” histórias e, desta 

feita, a professora Alexandra Almeida trouxe até nós, 

alunos de 5º ano e respetivas professoras de Portu-

guês, uma proposta diferente de as construir e de as 

contar, denominada “Histórias de Cordel”. 

A convite das professoras Sandra Figuei-

redo, Isabel Almeida e Rosa Quinteiro a 

nossa colega Alexandra Almeida, uma ótima contadora 

de histórias e sempre cheia de ideias, acedeu ao pedi-

do e veio até à nossa escola dinamizar quatro sessões 

com os alunos das turmas de quinto ano.  

Esta atividade teve lugar na Biblioteca Escolar da Es-

cola Básica Ferreira Lapa e surpreendeu-nos a todos.  

É interessante como, a partir de um cordel, de uma 

caixinha de cartão, diferentes objetos e muita imagina-

ção se conseguem contar  bonitas histórias. 

 

Pelo grupo, a coordenadora de Português,  

Rosa Quinteiro 

Depois da Leitura… 
 

O Projeto de Leitura que é proposto a cada aluno que reali-

ze, em cada período, tem-nos levado a admirar a grande 

criatividade dos nossos alunos! 

É muito gratificante verificar que os alunos, depois de le-

rem as obras da sua preferência, ainda conseguem ir um 

pouco mais além e apresentarem trabalhos muito bem 

elaborados e com muita imaginação. 

Surgiram, tanto nas turmas do quinto como do sexto, traba-

lhos encantadores, desde baús do tesouro, biografias dos 

autores, descrições de personagens preferidas, marcado-

res de livros, capas diferentes, ilustrações de personagens 

e de partes das histórias…enfim, uma variedade muito 

grande de trabalhos, que surgiram a partir da leitura e das 

sugestões que foram dadas pelas professoras.   

Não queremos deixar de referir o trabalho de colaboração 

dos encarregados de educação na concretização de alguns 

destes projetos e de divulgar o que de bem se faz em prole 

da leitura. 

Parabéns aos nossos alunos, 

boas leituras e nunca desis-

tam de procurar um livro que 

vos faça sonhar. Que este 

entusiasmo se prolongue! 

 
Pelo grupo de Português do 

2º Ciclo, a coordenadora, 
Rosa Quinteiro 

Escola Básica Ferreira Lapa 

Feira do Livro 2019  

Decorreu na Escola Básica Ferreira Lapa a habitual feira do livro, integrada 

nas atividades da Semana da Leitura, entre os dias 11 e 15 de março. 

À semelhança do ano anterior tivemos como parceiro a livraria “Cruzeiro 

das Letras” que procedeu à montagem e desmontagem da feira e forneceu 

o material para venda. 

As docentes de Português asseguraram as vendas, em horário não letivo 

para que todos tivessem oportunidade de manusear, observar, conhecer e 

adquirir livros diversificados ou jogos didáticos que se destinavam a miúdos 

e graúdos que por lá foram passando ao longo dos cinco dias da feira. 

As professoras de Português agradecem a disponibilidade da Direção para 

nos facultar o uso da sala de trabalho para a realização desta atividade, 

bem como a colaboração da assistente operacional que nos ajudou nas 

vendas, nos tempos em que não havia disponibilidade das docentes.  

 Os objetivos foram plenamente alcançados, registando-se a constante 

presença dos alunos, professores, assistentes operacionais e alguns en-

carregados de educação neste espaço e o considerável volume de vendas, 

que nos motiva a continuar a promover estes eventos, só possível de reali-

zar com a cooperação de todos. 

O nosso lema continua a ser “ontem leitor, hoje leitor, amanhã leitor”. 

Gratas pela envolvência e apoio na realização desta atividade! 

 
A coordenadora de Português do 2º Ciclo, Rosa Quinteiro 

“Histórias de Cordel” 
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Notícias das bibliotecas do agrupamento 

Oficina de Escrita Criativa 

Sob a orientação de Rui Fonte, da Fundação Lapa do Lobo, os alunos do 10º ano 

participaram nas atividades promovidas nos dias 9 e 10 de janeiro, na biblioteca 

da Esfrov. Foram muitas as pistas, sugestões e ângulos de abordagem da ativida-

de de escrever com criatividade apresentados pelo animador convidado. Os alu-

nos foram motivados para a escrita e no decorrer da própria sessão elaboraram 

individualmente alguns textos.  

Sessão de trabalho  

Às voltas com a poesia 
Com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura de poesia e sensibilizar para a sua compreensão antes de realizar uma leitura inter-

pretativa dos textos, a equipa da biblioteca promoveu uma sessão com a atriz Raquel Costa, do Teatro Trigo Limpo Acert, para todos 

os alunos do 9º ano. Nesta aula de leitura expressiva, os alunos aperfeiçoaram a sua capacidade de interpretação, colocando em 

prática as orientações concretas que a formadora apresentou para cada leitor e os textos propostos. 

«Chá com livros» 
No âmbito da Semana da Leitura, antecedendo a atividade “Xiu estamos a ler”, as 

turmas do 2.º ano da EB1 de Sátão preparam chás de sabores diferentes, que sabo-

rearam durante a leitura silenciosa. 

Foi sem dúvida uma leitura aconchegante e em tudo saborosa! 
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Sob o lema “Hoje Leitor, Amanhã Leitor”, decorreu de 11 a 15 de março, a se-
mana da leitura. Numa grande diversidade de atividades festejou-se a leitura 
como ato comunicativo, de liberdade e responsabilidade, um diálogo entre a 
literatura, a arte e a ciência, um espaço de encontro, criativo e colaborativo que 
congregou elementos da comunidade educativa. 
O Sr. Presidente da Câmara de Sátão, Paulo Santos, foi convidado para o Co-
mício dos Miúdos a Votos – Quais os Livros Mais Fixes, que marcou a abertura 
da semana da leitura na EBIFA, com a apresentação de livros feita por alunos 
de 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. Também na E B Sátão, o comício e a apresentação de 
livros marcaram o primeiro dia, sendo o último dia reservado ao ato eleitoral. 
Durante a semana foram planificadas horas do conto, apresentação de livros, 
leituras silenciosas e concursos. De referir a segunda edição do concurso 
“Património Cultural, nisto sou mesmo bestial” e a inauguração do “English Cor-
ner” na EB de Sátão. Os pais receberam aceitaram o convite e ao longo da 
semana apresentaram os seus livros, histórias e poemas. 
Os alunos e docentes do 2º ciclo participaram numa sessão de leitura com 
Cláudia Sousa e foram convidados a refletir sobre o modo como nos relaciona-
mos com os outros e habitamos o planeta.  
A participação de docentes de diversas áreas disciplinares e encarregados de 
educação constituiu para os alunos do agrupamento um exemplo fundamental 
de valorização e apreço pela leitura. 

Maria do Céu Cunha 

          Na semana de 11 a 15 de março, comemorou-se no 
Agrupamento de Escolas de Sátão a Semana da Leitura.    
        Na nossa escola foi criado um espaço para que toda a 
comunidade escolar pudesse participar com leituras. Para 
o decorar, fizemos um estendal onde pendurámos dese-
nhos de capas de livros e as letras da frase “Semana da 
Leitura”. Também fizemos uma pequena exposição de 
livros. 
       Ao longo da semana, tivemos a visita de vários pais 
que vieram ler histórias e, como forma de agradecimento, 
oferecemos-lhes um marcador de livros feito por nós. 

 Na terça-feira fizemos a atividade “xiu… estamos 
a ler”, durante 30 minutos. 

No dia 13 de março fomos ao Cine-Teatro Munici-
pal onde assistimos e participámos no concurso 
“Património cultural nisto sou mesmo bestial” e a nossa 
escola, mais propriamente, o nosso colega Martim, ganhou 
o 1º lugar, no grupo dos alunos do 3º ano. Nesse mesmo 
dia, no período da tarde, houve partilha de atividades entre 
turmas. Os alunos dos 3º e 4º anos apresentaram a história 
“Toca a trocar as histórias de encantar”, os alunos dos 1º e 
2º anos leram a história da sementinha e os pequeninos do 
jardim Infantil fizeram e apresentaram rimas com o nome 
de cada um deles. 

Nos restantes dias tivemos a ”Hora do Conto” 
feita pela professora bibliotecária, leitura de uma história 
em inglês feita pela professora da disciplina de inglês e a 
apresentação do livro “A Terra do Arco-íris ou do Arco-da-
Velha” do professor Carlos Paixão. 

Foi uma semana de muitas e boas leituras e, 
como diz o lema desta semana, “Hoje leitor, Amanhã lei-
tor”, queremos ser, para sempre, excelentes leitores!  

EBI de Abrunhosa 

Semana da Leitura na EBI da Abrunhosa 
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Alunos de Expressão Dramática/ Teatro 

participaram na Semana da Leitura 

 

Ao longo da Semana da Leitura, foram vários os alunos de Expressão Dramática/Teatro que 
prepararam pequenas atividades e as levaram às turmas da EBFL, nas respetivas salas de aula.  

Na E.B. Ferreira Lapa, de 11 a 15 de março, três alunas do 5ºA e B apresentaram uma pequena 
dramatização sobre a importância da leitura; cinco alunas do 6ºB e E prepararam duas fábulas recri-
adas por Daniel Marques Ferreira, “O Lobo e o Pedro” e “O Cigarro e a Formiga”, com a colaboração 
de outros colegas do 6ºB; e quatro alunas do 7ºC e D vestiram a pele de personagens de livros e 
foram visitar as turmas dos colegas, convidando-os a adivinhar a sua identidade.  

Na ESFRoV, também as quatro alunas do 8ºC que participam nas atividades de Expressão Dra-
mática prepararam um pequeno momento poético e musical inspirado em Fernando Pessoa, em que 
envolveram outros colegas da sua turma. 

Parabéns pelo empenho e pela participação! 

 

As docentes do Complemento de Expressão Artística, 

Ângela Bártolo, Isabel Almeida e Rosa Quinteiro 

LEITURAS DA OBRA “PEDRO ALECRIM” 

À semelhança dos seus colegas do 6º ano, os alunos do 6ºB leram “Pedro 

Alecrim”, de António Mota e fizeram as suas apreciações a meio da leitu-

ra. Aqui ficam algumas impressões para te convencer a lê-la, caso ainda 

não a conheças. 

“A (personagem) que eu mais gostei de conhe-
cer foi o Pedro Alecrim. Penso que ele é um rapaz 
com muita responsabilidade para a sua idade. Como 
o pai ficou doente, o Pedro teve de passar a fazer as 
suas tarefas, como cuidar do gado. É difícil imaginar-
me a fazer o trabalho do meu pai e estudar ao mes-
mo tempo! (…) 

O Nicolau é o melhor amigo do Pedro. Como a 
família dele também tinha dificuldades económicas, 
os dois amigos passavam muito tempo juntos, com 
muitas aventuras. Na minha opinião, o Nicolau tam-
bém é um menino muito especial, porque teve de 
crescer muito depressa. Foi trabalhar muito novo, 
para ajudar a sua família.  (…) 

Penso que esta história retrata a vida de algu-
mas pessoas que, tal como o Pedro Alecrim  e a sua 
família, vivem cheias de preocupações e com sacrifí-
cio. Eu não consigo imaginar o meu dia a dia desta 
maneira, mas esta história fez-me pensar sobre a 
verdadeira importância que os meus pais têm na 
minha vida. As coisas que eu tenho e os momentos 
de felicidade que me dão, são muito importantes 
para mim! Consegui perceber que sou uma criança 
muito sortuda e feliz, com muita vontade de ajudar!” 

Inês Sá, 6ºB 

“A minha personagem favorita é realmente Pe-
dro, pois além das aventuras que ele conta é, na 
minha opinião, a personagem mais divertida. 

Estou a gostar muito desta obra, mas o meu 
momento favorito foi quando Luís, o “inimigo” de 
Pedro, lhe contou o porquê de estar muito em bai-
xo. Nesse momento, senti que ele demonstrou que 
considerava Pedro seu amigo, ao contrário do que 
as suas atitudes davam a entender. (…) 

Na minha opinião, esta história é semelhante a 
muitas vidas reais, pois conta a de um menino da 
minha idade que tem problemas na escola, em 
casa… E esses problemas interferem nas suas 
atitudes para com a família e amigos!” 

Beatriz Caiado, 6ºB 

 “(…) 
São várias as personagens que me fizeram 

refletir sobre a vida e chegar à conclusão de que a 
vida de algumas pessoas é bem diferente da mi-
nha. 

O Pedro é a minha personagem favorita: ele é 
um jovem sensível com sentimentos bons para com 
os colegas. Pedro mostrou ser um verdadeiro ami-
go ouvindo o seu colega Luís sobre a separação 
dos pais. Ele, que tinha sido gozado pelo Luís no 
autocarro e mesmo assim preocupou-se com ele. 
Este livro tem muitos momentos parecidos com os 
que nós vivemos na escola, este tipo de coisas 
também acontece na nossa escola. 

O Pedro parece um homenzinho, pois ajuda os 
pais nas tarefas do campo, mesmo antes de fazer 
os seus trabalhos da escola e quando o pai fica 
doente dá o seu máximo em casa para ajudar a 
mãe em tudo o que pode.(…) 

Este livro está a fazer-me refletir na minha vida. 
Existem vidas muito difíceis e penso que tenho 
muito a agradecer, pois não tenho que trabalhar 
tanto como o Pedro nem fazer caminhadas enor-
mes até chegar a casa.” 

Maria João, 6ºB 

Esta história fez-me pensar que há famílias que 
precisam da ajuda dos filhos para sobreviver, apesar 
de estes serem pequenos. E que existem famílias 
que têm uma vida muito difícil e que apesar das 
dificuldades, as pessoas ajudam-se umas às outras. 
É curioso e faz-me pensar que, mesmo nos dias de 
hoje, o acesso ao telemóvel ou tablet e até à internet 
é tão fácil para uns meninos e impossível para ou-
tros. 

Eu acho que tenho muita sorte em ter os meus 
pais junto de mim, sem estarem no hospital. Valorizo 
a vida que eles me dão e a oportunidade de poder 
estudar e aprender. Eu sei que eles trabalham para 
me dar, a mim e aos meus irmãos, muitos momentos 
felizes em família.  

Tenho vontade de, quando crescer, ajudar meni-
nos como o Pedro Alecrim! 

Maria Sá 
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A finalíssima do Concurso “Património Cultural, nisto sou mesmo besti-
al”, concebido e dinamizado pelo Professor Carlos Paixão e pela Pro-
fessora Lurdes Figueiredo, decorreu na semana da leitura e apurou os 
grandes bestiais no tema património. 
Os grandes vencedores do 3.º ano foram: 
 

3.º lugar - Lucas (3.B) 
2.º lugar - Francisca (3.ºC) 
1.º lugar - Martim (3.ºD) 
 

Os grandes vencedores do 4.º ano foram: 
 

3.º lugar - Sara (4.ºF) 
2.º lugar - António (4.ºC) 
1.º lugar - Francisca (4.ºC) 
 

Na segunda edição, o concurso manteve como objetivo principal pro-
mover um maior conhecimento sobre património cultural, através da 
leitura. Desenvolveu-se em duas fases em que os alunos tiveram que 
responder a quatro perguntas sobre o livro “Sátão, retratos da nossa 
história” e identificar a região a que correspondia uma expressão e uma 
imagem de "O vento bateu à porta". 
Em fevereiro realizou-se a primeira fase do concurso, em que foram 
selecionados os alunos que em cada turma de 3.º e 4.º anos mostraram 
maiores conhecimentos sobre património local e nacional. 
Nesta fase, os vencedores foram os que a seguir se nomeiam. Na cate-
goria do 3.º ano: EB de Sátão: 3.º A – Alice e Lucas; 3.º B – Leonor e 
Lucas; 3.º C – Francisca e Letícia; EB1 Abrunhosa: 3.º D – Martim; EB1 
Casal de Cima: 3.º E – Armando; EBI Ferreira de Aves: 3.º F – Carolina; 
EB1 Rãs: 3.ºG – Renato. Na categoria do 4.º ano: EB1 de Sátão: 4.º A 
– Martim e Mariana; 4.º B – Rodrigo e Alexandre; 4.º C – António e 
Francisca; EB1 Abrunhosa: 4.º D – Beatriz; EB1 Casal de Cima: 4.º E – 
Martim; EBI Ferreira de Aves: 4.º F – Sara. 
A finalíssima foi disputada no dia 13 de março, no Cineteatro Municipal 
de Sátão, perante todos os alunos e professores de 3.º e 4.º ano.  
Os vencedores ergueram as taças e receberam um livro da autoria do 
professor Carlos Paixão. Todos os finalistas foram contemplados com 
um convite duplo para irem ao cinema, oferta da Câmara Municipal. 
 
Parabéns a todos! 

Concurso “Património Cultural, nisto 

sou mesmo bestial” – 2.ª edição 

Comício “Miúdos a Votos 2019” 

A 11 de março decorreu a abertura oficial da 
semana da leitura 2019, na EBI de Ferreira de 
Aves e na EB de Sátão, com um comício no 
âmbito da iniciativa “Miúdos a votos” que pre-
tende eleger os livros mais fixes, num processo 
em tudo semelhante ao de umas eleições de-
mocráticas.  
O Sr. Presidente da Câmara de Sátão, Paulo 
Santos, deu o pontapé de saída no Comício de 
Ferreira de Aves com um excelente discurso 
sobre leitura, campanhas eleitorais e seus parti-
cipantes. Seguiram-se as apresentações/
defesas dos livros: “A Girafa que Comia Estre-
las” – 2.ºF, “A Maior Flor do Mundo” – 3.ºF, “O 
elefante cor-de-rosa” – 4.ºF, “Ulisses” – 6.ºF, 
“Harry Potter e a Pedra Filosofal” e “O Cavaleiro 
da Dinamarca” – 7.ºE. 
Na EB de Sátão também não faltaram argumen-
tos para apelar ao voto e defender os livros 

preferidos dos alunos: “A Girafa que Comia 
Estrelas” – 2.ºA, “A Flor vai ver o Mar” – 2.ºB, “O 
Principezinho” – 2.ºC, “A Fada Palavrinha e o 
Gigante das Bibliotecas” – 3.ºA, “O Nabo Gigan-
te” – 3.ºB, “A Maior Flor do Mundo” – 3.ºC, “Não 
Abras Este Livro” – 4.ºA, “O Segredo do Rio” – 
4.ºA, “A Maior Flor do Mundo” – 4.ºB, e “A Fada 
Oriana” – 4.ºC. 

Ato Eleitoral - Dia 

de eleger os livros 

mais fixes 

O último dia da semana da leitura, 15 

de março, foi o de ir às urnas para ele-

ger os livros preferidos dos miúdos 

portugueses. 

"Miúdos a Votos 2019" é uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, com o 

apoio da Comissão Nacional de Eleições, do Plano Nacional de Leitura, da Pordata, da Rádio Miú-

dos e da Fundação Calouste Gulbenkian.  

A iniciativa promoveu, em simultâneo, a leitura, os livros e a cidadania. Os livros preferidos, entre 

os alunos da EB de Sátão, foram, por esta ordem: "O Nabo Gigante"; "A Fada Oriana"; "A Maior 

Flor do Mundo"; "Não abras este livro"; "A Flor vai ver o mar"; O Principezinho"; "O Segredo do 

Rio"; A Girafa que Comia Estrelas". Entre os alunos da EBI de Ferreira de Aves, os livros vencedo-

res foram: "a Girafa que Comia Estrelas", do 2.º ciclo foi "Ulisses": e do 3.º ciclo foi Harry Potter e a 

Pedra Filosofal". 

Apresentação do livro “A 

Terra do Arco-Íris ou do Ar-

co-da-Velha”  

 

A 11 de março, primeiro dia da Semana da Leitura, o 
professor/autor Carlos Paixão dinamizou duas sessões de 
promoção da leitura com a apresentação do seu novo 
livro “A Terra do Arco-Íris ou do Arco-da-Velha” com as 
crianças do JI de Sátão. As crianças foram conduzidas 
numa viagem aos significados das cores, mas a oportuni-
dade também foi aproveitada para um mergulho nas “Lengalengas de aprender a ler”, outro livro do 
mesmo autor.  
O JI de Cruz e a EB1 e JI de Abrunhosa também contaram com a presença do autor no último dia da 
Semana da Leitura.     
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“Tongue Twisters”, Scones e Chá não faltaram na inauguração do novo 
espaço de leitura na biblioteca da EB de Sátão, o "English Corner". Foi 
o resultado de um trabalho colaborativo entre a professora Fátima e a 
equipa da biblioteca escolar e tem-se mostrado do agrado dos alunos 
que gostam de ver os seus trabalhos expostos e de ter livros em inglês 
para ler. 

"English Corner" Recreio – Rádio Escolar 

Na EB1 de Sátão, os intervalos da manhã, às 
quintas-feiras, continuam a ser preenchidos com a 
emissão da Recreio - Rádio Escolar.  
São emissões muito animadas, com música, dan-
ça e cantorias...  
Em 14 de fevereiro, a emissão foi preenchida com 
discos pedidos, dedicatórias e leitura de poemas: 
era Dia dos Namorados! 
No dia 21, o tempo de antena foi da responsabili-
dade dos candidatos ao “Miúdos a Votos”. 
No dia 28 de fevereiro, os alunos das Literacias 
(AEC) entrevistaram o senhor comandante da 
Guarda Nacional Republicana do Sátão. Entre 
muitas coisas interessantes, ficámos a saber que 
uma das suas músicas favoritas é Cavalgada das 
Valquírias de Richard Wagner. 

A 7 de março tivemos uma emissão muito especi-
al, dedicada às Mulheres, que foi conduzida pela 
educadora Ângela Bártolo.  
No dia 14, os alunos do 1º ano mostraram que já 
são uns azes da leitura; leram em direto e foram 
muito aplaudidos pela assistência. 
A 21 tivemos a visita das simpáticas enfermeiras 
do Centro de Saúde que falaram sobre a importân-
cia da água e colocaram diversas questões duran-
te um animado um concurso sobre o tema. 
A 28 de Março, os alunos das turmas de 2º ano 
contaram-nos como foi a sua visita ao Arbutus do 
Demos em Vila Nova de Paiva. 
Como veem, a nossa Rádio é sempre boa onda! 
 

Hora do Conto 

A professora bibliotecária, ao longo deste período, continuou a dinami-
zar a Hora do Conto com os tradicionais livros e, como novidade, fez-se 
acompanhar por três pequenos robots do Espaço Educativo Inovador. 
As crianças foram convidadas a ajudar a contar a história "Chibos Sabi-
chões" com exercícios linguísticos e vestindo a pele das personagens. 
Depois da dramatização, foram apresentados os pequenos robots e 
todos puderam programar diferentes itinerários. Tanto na dramatização 
como na programação, o interesse foi notório e reinou a boa disposi-

Convidados de leitura 2019 

 

Durante a semana de 11 a 15 de março, comemoramos a 

Semana da Leitura com atividades que festejam a leitura co-

mo ato comunicativo, de liberdade e responsabilidade: um 

espaço de encontro, criativo e colaborativo. Neste sentido, 

convidaram-se pais, encarregados de educação ou outros 

familiares a participar na celebração e virem à escola contar 

uma história ou ler um livro ou um poema.  

Abertas as portas, muitos irmãos, pais, mães, avós e até bisa-

vós quiseram partilhar as suas leituras. Criatividade não faltou! 
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O autor Fernando Marques Pereira esteve no nosso Agrupamento de 
Escolas para quatro encontros com os alunos de 1.º Ciclo e as crianças 
de JI, nos dias 21  e 22 de janeiro de 2019. No dia 21, de manhã, este-
ve na EBI de Ferreira de Aves com os alunos desta escola e os da EB1 
e JI de Rãs; de tarde, esteve no Cineteatro de Sátão com os alunos de 
3.º e 4.º anos da EB1 de Sátão. Na Terça-feira, de manhã esteve na 
EBI de Abrunhosa com os alunos desta escola e da EB1 e JI de Casal 
de Cima e JI de Mioma; de tarde o encontro estava marcado no Cinete-
atro de Sátão, mas devido ao mau tempo decorreu na EB1 de Sátão 
com os alunos de 1º e 2.º anos. 
Foi apresentado o seu livro "O Menino de Vento“ que conta a forma 
como este Menino, só através da força da inteligência, consegue trans-
formar um homem ambicioso e mau num homem solidário e amigo de 
ajudar. Ao longo de toda a história é feita a promoção de valores como 
a vontade, a justiça, a amizade, a partilha, a solidariedade... 
O encontro foi preparado e vivido com grande entusiasmo, tanto pelos 
professores e educadores, como pelas crianças que fizeram ilustrações 
e textos para o Concurso Cata-ideias do Menino de Vento. Apesar de 
haver muitos bons trabalhos, apenas um trabalho por categoria pôde 
ser premiado com um cata-vento. Aos premiados foi atribuída a missão 
de procurar ventos favoráveis para semearem a vontade, a justiça e 
a amizade, para um novo mundo colher. Estas sementes foram lança-
das, também, com a canção do Menino de Vento que todos aprende-
ram. 
Os alunos assumiram um papel de destaque com a leitura dos seus 
textos, com perguntas ao autor e com a dramatização de excerto do 
livro “O Menino de Vento” que ensaiaram com a ajuda da equipa da 
biblioteca. 

Encontro com o autor Fernando 

Marques Pereira  

Entrega de prémios  

A dezassete de janeiro realizou-se a sessão de entrega de certificados e prémios aos alunos que partici-
param nas atividades desenvolvidas pela biblioteca escolar durante o primeiro período: Concurso Nacio-
nal de Leitura, Palavras Estrambólicas, TransFORMA-TE em reviSTAR, Concurso de Ilustração, Amigos 
da Biblioteca e Os Pontos da Leitura – O Melhor 
Leitor. 
Reconhece-se e valoriza-se, desta forma, o traba-
lho que os alunos fazem com a ajuda dos professo-
res e também de forma autónoma. Os que subiram 
ao palco sentiram-se orgulhosos e muitos outros 
ficaram com vontade de participar também.  
Parabéns a todos os participantes e vencedo-
res! 
Continuem a ler e a participar nas atividades 
que a equipa da biblioteca vos prepara. 

Concurso de 

Leitura Expressiva 

 

Três alunos de cada turma desloca-

ram-se à biblioteca para fazer a leitu-

ra de um texto narrativo, em voz alta, 

e receber a avaliação do júri. Este 

aproveitou para dar conselhos e para-

benizar os jovens leitores pelo seu 

exemplar desempenho. 

Sendo 2019 o ano do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, foram seus a 

maioria dos textos selecionados para este Concurso de Leitura Expressiva. 
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Carnaval, Carnaval…..  

para um mundo mais igual 

No dia 1 de março, os alunos, docentes e assistentes operacionais, do Centro de Apoio à 

Aprendizagem, do 1º Ciclo de Sátão e Ferreira Lapa, juntaram-se ao desfile de Carnaval dos alunos da 

Escola Básica nº1 de Sátão. O nosso tema, “Os jardineiros”, foi de encontro ao tema aglutinador do 

nosso Agrupamento: “Cuidar da Casa Comum”. Enquanto jardineiros fomos semeando valores que 

necessitam ser constantemente relembrados: inclusão, respeito, participação, cooperação, amizade e 

tolerância imprescindíveis para uma cidadania democrática. 

Numa era de desigualdades sociais é cada vez mais necessário sensibilizar e incutir nas cri-

anças a solidariedade, de modo a desenvolver cidadãos solidários, capazes de promover a intercultura-

lidade, valorizar a diferença e aceitar a igualdade.        

 

M. Fernanda Paixão Lopes 
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Só há alegria no ar 

No Dia de Carnaval 

É festa cheia de cor, 

Um dia muito especial. 

 

Vamos lá ser criativos 

E os nossos fatos criar 

Pintar a cara a rigor 

Isto é para festejar. 

 

É muito divertido, 

No Carnaval poder brincar 

Aos feiticeiros, reis, animais… 

A correr, até cansar. 

 

Músicas e Carros Alegóricos 

No desfile estão a passar 

É giro ver as danças, 

E aos bailarinos acenar. 

 
 

 

 

Nunca ninguém sabe 

De que estamos disfarçados 

Pregamos partidas a toda a gente, 

Somos tão engraçados! 

 

Os palhaços trapalhões 

Lá na festa a animar 

Com balões e serpentinas 

Pôr as crianças a gritar! 

 

Palhaços, bruxas, fantasmas, 

Reis, piratas, ladrões… 

Viva o Carnaval 

E todos os foliões! 

 

 

 

TURMA 4ºA 

Ecopontos no Carnaval 

Integrado no tema de Domínio de Articulação Curricular, a RECICLA-

GEM, os alunos das turmas do 2.º ano da EB1 de Sátão foram disfarçados de 

Ecopontos: a turma A de «embalão», a turma B de «vidrão» e a turma C de 

«papelão».  

. Durante o desfile pela Vila de Sátão, sensibilizaram toda a Comunidade para 

a importância da separação do lixo e sua importância para a preservação do nosso 

Planeta. 

CARNAVAL 
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“MÁSCARAS E MASCARILHAS” 

 

“Máscaras e Mascarilhas” foi o nome 

da exposição da autoria dos alunos do 

5ºE e 6ºF que se realizou na EBIFA  

durante uma semana, com início no dia 

21 de fevereiro. Os trabalhos foram  

realizados em cartolina Eva sobre os 

temas “animais” e “caveiras  

mexicanas”. 

  

Sandra Santos 
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ENTRUDO ou CARNAVAL?  

Antigamente como hoje, ninguém leva a mal! 

O Entrudo veio à escola 

Os alunos de Expressão Dramática/Teatro empenha-
ram-se em mais uma apresentação à comunidade escolar. 
Desta vez, recuperando e fazendo reviver as tradições mais 
esquecidas do Carnaval “do tempo dos nossos avós”. 

A peça foi apresentada no dia 7 de março, logo após a 
interrupção do Carnaval, no átrio da E.B. Ferreira Lapa, em 
duas sessões, a todas as turmas do 6º ano da escola, três 
turmas do 5º ano (A, B e D) e duas do 7º (C e D). Quando 
ainda ecoavam os batuques e as cores das serpentinas e das 
fatiotas - dos desfiles mais ou menos portugueses que se 
viram por todo o país - na Escola Básica Ferreira Lapa recua-
va-se ao passado e às tradições do tempo em que o Carnaval 
era mais “o Entrudo”. 

Fomos até Rio de Moinhos e às Silvãs, mas podíamos ter 
ido a outros pontos do nosso concelho e certamente os es-
pectadores mais velhos fariam uma viagem à sua infância e 
juventude: recordariam os “Casamentos dos Compadres” 
feitos na escuridão da noite e as discussões e queixas mati-
nais das noivas “mal casadas” e sem voto na matéria; iriam 
“berrar aos ratos” de madrugada, para garantir as boas colhei-
tas no quintal; assistiriam ao Tio Manel a passear o pobre 
Entrudo e suas misérias pelas ruas lá da terra, perante o olhar 
trocista e pouco solidário dos transeuntes; talvez entrassem 
na dança de roda ao som da concertina do tio Serafim ou no 
Jogo do Cântaro; mas não faltariam ao enterro do Entrudo, às 
lamúrias das carpideiras, nem à discussão mais ou menos 
civilizada entre viúva e amante, sob as bênçãos apaziguado-
ras do “sacerdote” de serviço…  

De todas estas cenas se fez o nosso Carnaval, que deu a 
conhecer, a atores e espectadores, brincadeiras e modos de 
festejar de outros tempos, em que as pessoas se divertiam de 
forma mais genuína e em comunidade. Felizmente, em algu-
mas freguesias ainda se mantêm muitas destas tradições e 
folguedos. 

Estão de parabéns os vinte alunos do 5ºA, B e C, do 6ºB, 
D e E, do 7ºC e D e do 8ºC (4 alunas da ESFRoV) que se 
empenham e preparam as suas atividades às sextas-feiras, 
na sala 21 da E.B. Ferreira Lapa. Desde o talento para a re-
presentação, passando pela escrita (o texto da peça teve a 
colaboração de todos), pela música, pelo canto e terminando 

na dança, todos os alunos e docentes têm contribuído de 
forma valiosa para enriquecer as sessões de trabalho, numa 
abordagem integrada (e muito divertida) das várias artes que 
podem coexistir no teatro.  

Agradecemos ao Clube Reciclar com Imaginação, à Bibli-
oteca Escolar e aos assistentes operacionais que empresta-
ram adereços, vozes, instrumentos e ajudaram na preparação 
do espaço. Acima de tudo, salientamos a colaboração dos 
docentes que levaram as suas turmas “ao teatro”, pois sem 
público esta arte não existiria e todo o trabalho teria sido em 
vão.   

As docentes responsáveis, 

 

Participar nesta peça de teatro foi 

muito divertido: todas as personagens foram 

bem atribuídas e interpretadas, os cenários 

e até o público foram espetaculares.  

A personagem que me foi atribuída, a 

viúva do Entrudo, sem dúvida foi bem 

entregue, pois tem algumas semelhanças 

comigo: é chorona e ciumenta. 

Todos os atores cometem erros, 

como aconteceu com a nossa peça em 

alguns momentos, mas para quem tem amor 

pelo teatro, como eu, tudo é uma 

aprendizagem. O teatro é uma arte 

espetacular, onde se conseguem expressar 

todos os sentimentos. Confesso que senti 

um pouco de nervosismo antes de entrar 

“em palco”, mas depois percebi que já 

estava suficientemente preparada para o 

fazer. (…) 

Adorei participar nesta peça, foi mais 

uma experiência espetacular, inesquecível, 

divertida e, sobretudo, emocionante! 

FALA UMA ATRIZ... 
BEATRIZ CAIADO, 6º B 
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A  definição do tema organizador das Jornadas teve 

como ponto de partida uma estratégia de ação ancorada 

no contexto atual com a adesão ao Projeto de Autonomia 

e Flexibilidade Curricular e no tema englobante do Agru-

pamento “Cuidar da casa comum”. 

O programa das jornadas teve como objetivos olhar para 

a sustentabilidade das nossas práticas e refletir o proces-

so de avaliação dos alunos e de autoavaliação.  

Esta iniciativa teve muito êxito e uma excelente adesão, 

contando com cerca de 150 docentes, tendo sido um 

momento que se pretendeu de partilha e de aprendiza-

gem.  

Desta feita, no dia 9 de março, no período da manhã, o 

painel de oradoras abordou os temas “Para uma ecologia 

das relações humanas”, pela Dr.ª Helena Castro, Diretora 

do Agrupamento de Escolas de Sátão e “Cuidar do Siste-

ma Terra: o desafio do Antropoceno – uma perspetiva 

geológica”, pela Dr.ª Helena Sant’Ovaia. 

Assim, a Dr.ª Helena Castro, iniciando por esclarecer os 

temas da ecologia e das relações humanas, asseverou 

que toda a ação humana se desenrola dentro da natureza 

e da sociedade e que as comunidades devem unir-se em 

torno da construção de comunidades duradouras, saudá-

veis e sustentáveis. Mesmo que existam forças negativas 

que, por vezes, minem as relações humanas, há que 

mostrar resiliência. O mesmo acontece com o planeta. 

Insistiu que, mais do que com as palavras, comunicamos 

com o corpo, sendo as emoções fundamentais no proces-

so de aprendizagem. 

Relatando aquilo em que realmente acredita, foi com o 

poema “É urgente”, de Eugénio de Andrade, que a Dr.ª 

Helena Castro terminou a sua inspiradora comunicação.   

Por sua vez, a Dr.ª Helena Sant’Ovaia, dividindo a sua 

apresentação em duas partes, começou por diferenciar 

recursos de reservas minerais, provando que estamos 

completamente dependentes dos recursos minerais para 

a produção de energia, dando como exemplo os minerais 

extraídos da terra para podermos ter um telemóvel. Mos-

trou, ainda, as condições sub-humanas e a degradação 

ambiental que se vive na República Democrática do Con-

go, para extrair o chamado ouro “cinzento” ou ouro “azul”, 

o coltan. 

As grandes indústrias começam a preocupar-se com esta 

situação, certificando-se que os minerais não vêm de 

zonas de conflito. 

Numa segunda parte, argumentou que a influência huma-

na no planeta teve um impacto sobre a Terra, a ponto de 

justificar a adoção de uma nova época geológica que 

caracterize assim a sua atividade, o Antropoceno. 

Termina, referindo que é preciso pensar a outra escala, 

dando a conhecer a associação “Casa comum da huma-

nidade”, sediada no Porto, com a missão de construir um 

novo modelo que permita uma governação global, justa e 

sustentável, em harmonia com a soberania dos estados. 

À tarde, os palestrantes foram o Dr. Manuel Fiolhais, com 

o tema “Do micro ao macro em termos ambientais” e a 

Dr.ª Florbela Soutinho que abordou “Os efeitos colaterais 

da avaliação: avaliar para conhecer ou para excluir”.  

O Dr. Manuel Fiolhais começou por referir que a ciência é 

a responsável pelos problemas ambientais, todavia tam-

bém é ela a responsável pela sua resolução. 

As pessoas querem ter cada vez mais tecnologias, têm 

carência de bens de conforto, o que conduz à produção 

em larga escala de eletricidade. 

Com a primeira Revolução Industrial, a dependência pela 

queima de combustíveis fósseis provocou o aumento das 

emissões de dióxido de carbono, afetando o clima global 

ao interferir no mecanismo natural de aquecimento do 

efeito estufa. 

Esta revolução industrial deu lugar à segunda revolução 

industrial em que o motor elétrico transformou as fábricas 

a vapor em fábricas elétricas, agravando os problemas 

ambientais. 

Já no século XX, com a terceira revolução industrial, o 

desenvolvimento da informática deu lugar à robotização 

dos processos de produção, mas a eletricidade tem de 

ser produzida e distribuída, o que é bastante poluidor. 

Sintetiza, referindo que estamos numa sociedade em que 

os recursos energéticos nos fazem tanta falta quanto os 

recursos alimentares. 

Por fim, a Dr.ª Florbela Soutinho alertou para a necessi-

dade de abordar um tema que tem sido bastante polémi-

co, a avaliação. Iniciou com uma dinâmica de observação 

ao espelho com o objetivo de nos avaliarmos e de sermos 

avaliados, de forma a descobrirmos as nossas fragilida-

des para ser mais fácil sabermos para onde queremos ir. 

Salienta que avaliar não é classificar. Assim sendo, a 

avaliação deve servir para que o aluno saiba o caminho 

que deve percorrer, estando associada a ideia de mudan-

ça. Só assim estará ao serviço da aprendizagem. Deste 

modo, é a avaliação formativa a que verdadeiramente 

acompanha e interfere no processo de ensino e a que 

contribui para a obtenção de melhores resultados ou, por 

outras palavras, para um melhor cumprimento dos objeti-

vos de ensino. 

III Jornadas de Formação do Agrupamento de Escolas 

O Cineteatro Municipal de Sá-

tão acolheu, nos dias 9 e 16 de  

março, as terceiras Jornadas 

de Formação do Agrupamento 

de Escolas de Sátão, organiza-

das em parceria com o Centro 

de Formação EduFor, com o 

tema “Pensar globalmente, 

agir localmente”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
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O 
 segundo dia dos trabalhos começou com a inter-
venção do Dr. José Carlos Sousa, Diretor dos 
Serviços de Projetos Educativos da Direção Geral 

de Educação. Ancorou a necessidade de uma Estratégia 
Nacional para a Cidadania na mudança do paradigma 
mental que tornou possível Auschwitz ou, mais recente-
mente, a crise dos refugiados (e outros temas como a 
violência doméstica e a violência no namoro, cujo quadro 
mental, permissivo e desculpabilizador, a aposta na educa-
ção para a cidadania pretende ajudar a alterar). Lembrou 
os principais objetivos da Estratégia Nacional de Educação 
para a Cidadania, que passam pelo desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais, pela promoção do pen-
samento crítico e criativo, pela promoção de competências 
de participação ativa e pelo desenvolvimento de conheci-
mentos em áreas não formais, conectando o currículo à 
cultura e à comunidade.  
Nuno Archer de Carvalho continuou a falar-nos de cidada-
nia, desta feita colocando a tónica na vertente relacional. 
Concetualmente, Cidadania deve ser entendida enquanto 
estatuto, enquanto identidade e enquanto atitude (forma de 
viver em conjunto, forma como reajo à realidade que me 
desafia). A convivência supõe uma tensão ou conflito entre 
a regulação/normatividade e a emancipação/liberdade. 
Esta tensão manifesta-se no dia-a-dia da escola, que deve 
procurar um ponto de equilíbrio entre os dois extremos, 
difícil sem dúvida, mas desejável. 
A atenção aos três eixos relacionais, comigo, com os ou-
tros e com o mundo, deve fazer a escola formar para além 
do seu espaço e do seu tempo, informando-a de uma fina-
lidade ética: ajudar os alunos na construção de um projeto 
de vida. Para tal, deve recorrer a um conjunto de ferramen-
tas, que vão desde as metodologias ativas à promoção da 
cultura de grupo, numa lógica de envolvimento – de alu-
nos, professores, comunidade -, de cooperação, de articu-
lação, de trabalho laboratorial, plurianual.  
O professor Nuno Archer terminou a sua comunicação com 
a referência a alguns projetos experimentados na sua es-
cola, o colégio Pedro Arrupe. 
A manhã terminaria com a palestra de Ariana Cosme sobre 
«as implicações do Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular na organização das escolas e das práticas». 
Começou por salientar que a escola portuguesa foi cons-
truída ao longo dos últimos quarenta anos, referindo três 
datas importantes nesse percurso: 1986, ano da publica-
ção da Lei de Bases do Sistema Educativo, 2009, ano em 
que a escolaridade obrigatória é alargada até aos dezoito 
anos, 2017, publicação do Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade Obrigatória. Foi neste documento e no alcan-
ce dos princípios que o informam que passou a centrar a 
sua atenção, desde logo apontando à sua base humanista. 
Uma escola humanista tem como centro a aprendizagem, 
não a «ensinagem», ensina a interpelar, discutir, argumen-
tar a informação, prepara para além do seu tempo, estimu-
la o pensamento inovador, que liberta, não espartilha, uma 
escola que tem que perceber como deve constituir-se co-
mo oportunidade (num mundo em que sobejam ofertas 
aliciantes que concorrem com ela). Esta escola humanista 
é, ainda, uma escola que não exclui, integra, adaptativa e 
ousada, nas práticas, nos sonhos, capaz de aprender com 
os alunos. A ambição de um tal projeto, que não é senão 
uma condição do tempo em que vivemos, exige uma mu-
dança na avaliação, mais formativa, equitativa, assente em 
fontes de informação diversificadas. 
Foi também a partir de uma breve viagem pela história que 
o Dr. Eusébio André Machado (Universidade Portucalense) 
haveria de indicar o caminho que a avaliação deve tomar 

no paradigma educativo emergente. Olhando para o per-
curso da avaliação, percebe-se a persistência de uma 
função seletiva, que remonta à escola meritocrática do 
século XIX, mas que chegou quase intacta aos nossos 
dias. As notas medem, quantificam e, sobretudo, discrimi-
nam os mais e menos educáveis. Hoje, como ao tempo do 
ministro da Instrução Pública salazarista, Eusébio Tamag-
nini – anos trinta do século XX -, naturalizou-se a ideia de 
que há uma franja de alunos que está à margem, os piores 
numa pirâmide que tem também os razoáveis e os melho-
res. Podemos encontrar fartos sinais desta visão nos crité-
rios segundo os quais os professores avaliam, tipificados 
pelo Dr. Eusébio André Machado em quatro categorias: a) 
internos explícitos, que sustentam as principais tomadas 
de decisão dos professores e da escola, e que, defende, 
estão em contradição com o objetivo do sucesso; b) inter-
nos não conscientes, exemplificados pelo «efeito de halo», 
em que as notas dos testes são enviesadas pelas primei-
ras impressões causadas pela produção do aluno; c) exter-
nos explícitos (ex. dimensão socioafetiva/comportamental); 
d) externos não explícitos, como a origem social, género, 
etc. 
Face a este panorama, o Dr. Eusébio André deixou algu-
mas notas para uma avaliação flexível, equitativa e eficaz, 
uma avaliação para aprender. Assim, urge garantir o ano-
nimato social, controlar o processo de estigmatização na 
forma de profecias autorrealizadas, substituir a avaliação 
normativa por uma avaliação criterial, combater a ideia de 
insucesso naturalizado, usar critérios explícitos, diversificar 
os instrumentos de avaliação e reverter o modelo psicomé-
trico. 
As jornadas terminaram com o discurso do Professor San-
tana Castilho que, ao estilo dos artigos que assina no Pú-
blico, foi mordaz, acutilante, certeiro. Toda a sua comuni-
cação assentou na ideia de que tudo o que se tem feito em 
Portugal no domínio da educação tem tido uma intenciona-
lidade política, sacrificando a intencionalidade pedagógica. 
Os males da educação, demonstrou-nos com fartas pro-
vas, têm culpados: maus políticos, fabricantes de más 
políticas educativas. A indisciplina, que se banalizou e 
colocou em barricadas opostas professores e pais, a des-

motivação de alunos e professores, a organização de es-
colas em mega-agrupamentos, a redução dos tempos 
letivos das disciplinas fundamentais, a diminuição do finan-
ciamento da Ação Social Escolar, o êxodo dos professores 
mais competentes, a extensão dos programas, o centralis-
mo burocrático do ministério da Educação, o encerramento 
de escolas, a municipalização da educação, … é vasto o 
cenário de catástrofes que, segundo o professor Santana 
Castilho, tem na sua origem a incompetência dos políticos. 
Traçado este cenário pouco animador, deixou-nos algumas 
notas sobre o que devemos esperar do sistema educativo: 
deve promover o valor intrínseco do conhecimento, assim 
como o desenvolvimento de cada ser nas suas diversas 
dimensões; deve dar prioridade à equidade; deve promo-
ver a exigência e o rigor, ao mesmo tempo que combate a 
exclusão e as desigualdades; deve promover a discussão 
em volta de questões fundamentais como a motivação e a 
formação dos professores, a organização do sistema (ex. 
Que ciclos de ensino?); a conciliação da escolaridade obri-
gatória com a liberdade. Como consegui-lo? Através da 
obtenção de consensos duradouros entre as diversas for-
ças políticas sobre o rumo a dar à educação, que não se 
coaduna com reformas constantes feitas à medida dos 
interesses políticos dominantes. 
Estas Jornadas proporcionaram um espaço privilegiado de 
reflexão e aprofundamento da prática pedagógica, no sen-
tido de congregar esforços que conduzam a novas estraté-
gias e iniciativas, uma vez que, felizmente, ainda são mui-
tos os que acreditam que vale a pena lutar por uma Escola 
Pública de qualidade. 
De referir, por fim, que O Agrupamento pôde contar com 
os alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia 
na cobertura fotográfica e do som das Jornadas, já tão 
solícitos e responsáveis no exercício do cargo, e com os 
alunos dos Cursos Técnicos de Cozinha/Pastelaria e Res-
taurante/Bar, que confecionaram e serviram o coffee break 
e que demonstraram bem todo o valor das aprendizagens 
que conseguimos juntos! 

 

Texto: Alexandra Gonçalves 
António Jorge Figueiredo 

“Pensar globalmente, agir localmente” 
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Happy Valentine’s Day 

 No dia 14 de fevereiro, no Agrupamento de Escolas de Sátão, o grupo 
220 assinalou o Dia de São Valentim. Foram dinamizadas algumas atividades 
que tornaram este dia mais especial. 
 São Valentim e o seu fiel Cupido, quando chegaram ao Sátão, ficaram 
muito surpreendidos e felizes ao encontrarem uma criativa e magnífica exposi-
ção de prendas. Os dois mensageiros do Amor não queriam acreditar…os 
alunos do 2º ciclo aceitaram o desafio lançado pelas professoras de Inglês e, 
recordando que o dia de São Valentim é o dia dos afetos, idealizaram e cria-
ram prendas lindíssimas e originais, feitas com material exclusivamente reci-
clado. 
 Os alunos participaram ativamente e com gosto nesta atividade que lhes 
permitiu dar azo à sua imaginação e também à expressão dos seus sentimen-
tos. Sem qualquer dúvida os trabalhos estavam magníficos. Seria interessante 
perguntarmos a cada um dos participantes em quem pensaram quando cria-
ram as suas verdadeiras obras de arte.   
 Para celebrar melhor o momento, as professoras de Inglês continuaram 
a espalhar a alegria pelas salas entregando as mensagens que não pararam 
de entrar na caixa de correio durante a semana. 
 O Grupo agradece e elogia os alunos e os encarregados de educação 
pelos excelentes trabalhos executados. 
 Agradecemos a todos os que permitiram que os sentimentos do Amor, 
da Amizade e do Respeito se espalhassem pela escola.   
 Seguem-se algumas fotos que documentam a beleza de todos os 
“miminhos” criados pelos alunos. 
 As prendinhas e os vencedores premiados são as seguintes: 

 
Happy Valentine’s Day forever!!! 

 
Pelo grupo de Inglês do 2º ciclo, a coordenadora,  

Ana Cristina Costa 

Escola Básica Ferreira Lapa 
 
1º lugar: Matilde Veiga, 6º C 
2º lugar: Leo Almeida, 6ºE 
3º lugar: Mariana Correia, 5ºA 

EBI  de Ferreira de Aves 
 

 1º lugar: Sara Rodrigues, 6F 
 2º lugar: Letícia Duarte, 6F 
 3º lugar: Benedita Santos, 6F 

1º Lugar 

2º Lugar 

3º Lugar 
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Ao longo de toda a costa de Portugal con-
tinental e das ilhas, os faróis marcam presença, 
iluminando os navegantes e indicando às em-
barcações a proximidade de locais perigosos, 
da costa ou de um porto.  

São verdadeiras obras de arte a nível ar-
quitetónico e carregam consigo séculos de his-
tória de um país ligado ao mar que iluminam. 

Um exemplo disso é o farol da Barra, o 
maior farol de Portugal. 

 

Para assinalar a importância dos faróis, os 
alunos da turma do 4ºA, da EB1 de Sátão, cons-
truíram pequenas “obras de arte”. 

Ao longo de toda a costa de Portugal continental e das 

ilhas, os faróis marcam presença, iluminando os navegan-

tes. 

Estes sinais de aviso são altas torres que emitem luz 

potente e sons muito fortes, quando há nevoeiro, para pre-

venir as embarcações da proximidade da costa ou de um 

porto. 

São verdadeiras obras de arte a nível arquitetónico e 

carregam consigo séculos de história de um país ligado ao 

mar que iluminam. 

Um exemplo disso é o farol da Barra, o maior farol de 

Portugal, situado na praia com o mesmo nome. É visitado, 

anualmente, por milhares de turistas que, após uma subida 

de 288 degraus (em pedra e em forma de caracol), deparam

-se com uma das melhores paisagens costeiras do País. 

Fica localizado na Barra, freguesia da Gafanha da 

Nazaré, concelho de Ílhavo e distrito de Aveiro.  

Datado de 1879, o projeto do farol de Aveiro foi da 

autoria do engenheiro Paulo Benjamim Cabral. 

Exibe uma imponente torre cilíndrica com 62 metros 

de altura, onde se situa a principal componente do farol. A 

sua potente lâmpada projeta um feixe luminoso visível a 22 

milhas náuticas de distância (cerca de 40 quilómetros). 

Inicialmente, a principal fonte luminosa era obtida por 

incandescência do vapor do petróleo e só em 1950 passou 

a ser alimentado por energia elétrica. 

Foi, à data da sua construção, o sexto maior do mun-

do em alvenaria de pedra, continuando a ser atualmente o 

segundo maior da Península Ibérica, estando incluído nos 

26 maiores do mundo. 

Em 2018 foi o farol português mais procurado pelos 

visitantes. 

 

Miguel Pinto Pina / 4.º A 

A IMPORTÂNCIA DOS FARÓIS 

 “Pequenos Gestos, Grandes Abraços” – JI Cruz 

Em janeiro visitamos o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sátão, os soldados da paz que estão sempre prontos a ajudar. Conhecemos as camaratas, a sala das fardas e também os 
carros - a ambulância que transporta os doentes, o carro tanque que vai apagar os fogos e o carro que vai socorrer quando há acidentes. Gostámos muito de fazer esta visita e depois 
também quisemos ser bombeiros… a brincar! 
E como no Carnaval ninguém leva a mal... 
 fomos os Bombeiros da Cruz, sempre a ajudar e a cuidar de quem precisa! 

Aurora Figueira 

https://escola.britannica.com.br/artigo/porto/481456
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Caracol_(arquitetura)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gafanha_da_Nazar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gafanha_da_Nazar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dlhavo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_maiores_far%C3%B3is_do_mundo
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N ão sabia o que esperar de Taizé, 
sinceramente. 

Já tinha ouvido dizer que tudo era incrível, a comida 
era boa, as pessoas eram incríveis e que se encontra-
va lá uma paz de espírito inigualável. Porém, todas as 
pessoas a quem perguntei disseram-me que não podi-
am revelar demais pois Taizé não se explica vive-se. 
 O primeiro impacto é marcante, após deixarmos as 
malas no sítio experimentamos pela primeira vez a 
comida. Nada demais, comida simples acompanhada 
com pão, água e dependendo do dia, queijo, doce, 
bolachas, … porém, as pessoas que nos servem fa-
zem-no com uma felicidade gigante, tão grande que 
nos põem um sorriso na cara. 
 A primeira oração é incrível, o tamanho da igreja cho-
cou-me mas o que é mesmo espantoso é a harmonia 
que existe nos cânticos e nas pessoas que os cantam 
e à medida que a semana progride e o espírito de Tai-

zé se infiltra em nós começamos a sentir as orações 
de maneira diferente, escrevemos pensamentos pro-
fundos nelas, choramos nelas, e refletimos imenso 
nelas. 
 Eu fui com poucos amigos para Taizé e sabia que eles 
já tinham os seus grupos e por isso estava com receio 
de ser “posto de parte” mas em pouco tempo tinha 
imensos amigos novos que vão ficar na minha memó-
ria por muito tempo. 
 Nas camaratas, o convívio é incrível. Os "vizinhos" 
conhecem-se, e depois de um dia ou dois convivem 
entre si, partilham comida, fichas, etc. 
 O lago do silêncio é um sítio lindíssimo para visitar, 
tranquilo onde uma pessoa pode pensar ou escrever, 
chorar e até aprender a apreciar a companhia do outro 
sem falar com ele. 
 Há muito mais para dizer de Taizé porém tal como me 
disseram a mim, Taizé não se explica vive-se.  
Taizé é simplesmente um local único no mundo onde 
uma pessoa pode encontrar paz e crescer como uma 
pessoa e acho que vale muito a pena ir. 

É  realmente difícil 
tentar expressar 

toda a gratidão que devo àquele 
sítio mágico, ao nosso sítio feliz, 
mas ainda mais difícil é tentar 
descrever aquele sítio a todos 
aqueles que não têm a oportuni-
dade de o viver. 
Defini-lo como "o nosso sítio 
feliz" pode talvez estranhar al-
guns que ouvem esta designa-
ção, mas não há melhor expres-
são para aquele sítio, é realmen-
te o nosso sítio feliz porque lá, 
somos realmente felizes, lá so-
mos nós próprios, lá somos feli-
zes e fazemos felizes os outros 
com a maior das simplicidades. É 
o meu segundo ano a viver aque-

le espírito incrível, e sinceramen-
te, não há comparação possível 
entre as minhas duas vivências, 
apesar de não conseguir consi-
derar uma melhor que a outra, a 
verdade é que cada uma me 
marcou de maneira diferente, 
cada uma delas me ensinou dife-
rentes lições para a vida, cada 
uma delas me proporcionou uma 
tamanha felicidade que não dá 
realmente para explicar. 
Taizé é isto. Taizé é felicidade 
proveniente da maior simplicida-
de. 
Há muito que se possa falar so-
bre Taizé: a comida que se estra-
nha ao início, mas que sem nos 
apercebermos se torna uma igua-
ria da qual passamos um ano 
cheios de saudades, desde os 
pequenos almoços com barrinhas 

de chocolate até aos jantares 
diversos e até  as camaratas que 
com a maior das simplicidades se 
acabam por tornar num hotel de 
luxo! Há realmente muito que se 
possa dizer acerca daquele sítio 
mágico... E sem poder esquecer 
estes momentos que nos mar-
cam a todos, as orações, são três 
as orações que nós temos todos 
os dias; são três os momentos 
em que 2000 pessoas se unem e 
com as suas vozes produzem 
uma harmonia de arrepiar qual-
quer um; são três os momentos 
em que o silêncio se instala e nos 
faz pensar, nos faz refletir sobre 
tudo o que nunca pensamos 
refletir.  
Em Taizé há tempo para tudo, há 
tempo para refletir, há tempo 
para pensar em nós e nos outros, 
há tempo para criar novos laços, 
há tempo para criar amizades 
que nos vão marcar para toda a 
vida, há tempo para irmos dançar 
e cantar todos juntos para o 
Oyak, há tempo para realmente 
tudo o que quisermos! É simples, 
entramos em Taizé com um sorri-
so de orelha a orelha porque 
finalmente pisamos o solo que 
esperávamos já há um ano, e 
saímos de lá com uma lágrima no 
canto do olho por nos despedir-
mos daquela paz, mas saímos de 
lá realmente enriquecidos e com 
um sorriso que nos vai acompa-
nhar todos os dias das nossas 
vidas. 

Em Taizé é realmente fácil ser 
feliz, o espírito daquele lugar 
mágico envolve-nos como um 
abraço de pura confiança que 
nos marca a todos nós, sem ex-
ceção. 
Há tanto, mas tanto para dizer, 
mas é verdade, faz hoje duas 
semanas, há duas semanas está-
vamos nós a chegar ao nosso 
sítio feliz, à nossa fonte, prestes 
a iniciar o que seria uma das 
semanas mais simples e felizes 
das nossas vidas! É realmente a 
paz e simplicidade que fazem 
daquele sítio especial e único, 
que nos deixa imensas saudades 
e vontade de voltar para lá, onde 
estávamos em harmonia, tanto 
uns com os outros como com nós 
próprios. 
Se é difícil deixar Taizé e esperar 

um ano até lá voltarmos? Claro 
que é, não há maior saudade do 
que esta, mas saímos de lá com 
uma luzinha imensa dentro de 
nós! Saímos de lá prontos a inici-
ar um novo caminho, saímos de 
lá com respostas...saímos de lá 
com a bagagem cheia, tanto de 
amizades como de momentos 
felizes e novas lições para a vida. 
Saímos de lá com vontade de 
voltar, mas é verdade, o nosso 
cantil está cheio e todos sabe-
mos que ainda não é altura de 
voltar, não, por enquanto. 
"Taizé é como uma fonte, o via-
jante para, mata a sede e conti-
nua o seu caminho." 
 
Para o ano lá estaremos para 
matar a nossa sede, até já... 
 

A minha primeira experiência em Taizé 

 

Ricardo Cardoso (11º B) 

Voltar a Taizé... 

 

Joana Pinto (11º B) 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Abril 2019 

Página  29 

T endo presente a 
fundamentação 

bíblica, inaugurou o papa Paulo VI 
uma expressão muito importante, a 
civilização do amor. No dia 17 de maio 
de 1970, na festa de Pentecostes, 
disse que a Igreja nascia com a Festa 
da descida do Espírito Santo sobre os 
Apóstolos, os quais receberam a vivifi-
cação do Espírito de Deus e o Seu 
corpo místico que é a Igreja. O pensa-
mento volta-se ao fenómeno histórico, 
social e misterioso que é a Igreja de 
Cristo Jesus. A civilização possui um 
significado de um progresso de estado 
de vida para outro, mais evoluído, de 
respeito, de dedicação, de doação e 
de amor. Todas as instituições deveri-
am evoluir para algo melhor, surgindo 
novos pensamentos, novas culturas 
em vista de uma convivência fraterna, 
de amor. Por isso houve esta expres-
são inaugurada pelo Papa Paulo VI da 
civilização do amor, desejando que 
todas as pessoas superem as divi-
sões, os conflitos de guerra, de convi-
vência humana para uma nova civiliza-
ção.  
É de facto algo muito importante para 
os cristãos a tentativa de conseguir-
mos viver nesta civilização, mas como 
tudo na vida, é algo muito difícil de ser 
concretizado e há vários obstáculos a 
ultrapassar.  
O Professor da disciplina, Carlos Sa-
les, dividiu a turma em pares e a cada 
um dos pares foi atribuído um obstácu-
lo a esta tentativa de realizar a Civiliza-
ção, e cada par teria que procurar ar-
gumentos e apresentar solução(ões) 
para ultrapassar o obstáculo. Foi uma 
aula de reflexão que não deixará nin-
guém indiferente, não só devido ao 
espírito crítico de cada um e na sua 
determinação, como também devido 
às soluções apresentadas por cada 
par. 
O diálogo entre todas as grandes reli-
giões para que se empenhem num 
bem comum e no reconhecimento e 
construção de pontes entre povos e 

culturas, para todos serem “vacinados” 
contra o ódio e a guerra é de facto um 
desafio dos mais importantes e priori-
tários a ter em conta. Os alunos res-
ponsáveis por este tópico sugeriram a 
educação das crianças desde muito 
novas a aprender a aceitar, ver e tratar 
as pessoas como iguais, extinguindo 
assim pensamentos racistas e/ou idei-
as preconceituosas. O par mencionou 
o “exemplo dos ovos”, que consiste no 
seguinte: se tivermos um ovo mais 
escuro e outro mais claro, se partirmos 
ambos os ovos, teremos o mesmo no 
interior, forçando assim a ideia de ser-
mos todos iguais. Ninguém nasce ra-
cista! 
Um outro desafio, já se ocupa mais 
com questões ambientais. A natureza 
também precisa de cuidados, precisa-
mente por se tratar da nossa casa, por 
nos dar todos os recursos necessários 
à vida humana e porque um dia será a 
casa das gerações futuras. Coisas 
simples como reciclar, diminuir a polui-
ção, optar por energias e recursos 
renováveis, diminuir o consumo, ter 
atenção ao desperdícios de água, isto 
tudo se for feito por cada ser humano, 
as melhorias seriam rápidas mas mais 
que tudo, iriam assegurar casa, para 
os nossos filhos, para os filhos deles e 
por aí em diante. Há que tomar medi-
das rapidamente pois estamos a lidar 
com problemas que antes não existi-
am, como o aquecimento global. Isto 
só prova que o próprio ser humano 
está a caminhar para a sua destruição, 
mas não é tarde.  
Se foi feito por nós, teremos que assu-
mir as responsabilidades e corrigir. 
Então, todos juntos, de certeza que 
estaríamos no caminho certo para a 
concretização desse objetivo. 
Para combater a desigual distribuição 
de riqueza, as migrações em grande 
escala, o desemprego, o consumismo 
e todos os problemas relativos ao sis-
tema económico, outro par apresentou 
diversas soluções. As migrações em 
grande escala são bastante visíveis 
principalmente os refugiados, não de-
veriam ser vistas como um problema 
mas uma oportunidade, oferecendo 

abrigo a quem não tem condições ne-
cessárias. Ao fazermos isto, estamos a 
pôr em prática um dos principais requi-
sitos na construção da Civilização do 
Amor, que é o amor ao próximo e a 
entreajuda entre todos. Um dia pode-
mos ser nós a precisar, por isso é nos-
so dever ajudar também. Para comba-
ter o desemprego, foi sugerida a cria-
ção de novos postos de trabalho em 
todos os setores, pois este problema 
afeta principalmente os jovens em 
cada país. Quanto ao problema da 
riqueza e dos sistemas económicos, 
os alunos apresentaram a ideia de que 
todos os países do mundo, em conjun-
to, deveriam considerar aprovar medi-
das que possam ter em conta aqueles 
menos favorecidos e que são descen-
dentes de famílias com menores possi-
bilidades e poder económico. 
Um outro desafio, que perdurou duran-
te muito tempo e que é ainda muito 
atual, é relacionado com a desigualda-
de de direitos entre os sexos, tendo 
também em conta as suas diferenças 
específicas e a ausência de direitos 
das minorias étnicas e religiosas. O 
par indicado para tratar este tópico 
referiu e bem que o sexo não deve 
influenciar a forma como cada um é 
visto na sociedade, mas infelizmente 
por vezes isto ocorre, por exemplo, 
nos salários. Deveriam existir com 
mais ocorrência campanhas de sensi-
bilização e serem aprovadas leis como 
formas de lutar contra este problema, 
bastante tóxico para o bem da socie-
dade e da Civilização do Amor. Acima 
de tudo, as pessoas têm de ter uma 
mente aberta, aceitar as diferenças e 
começar a mentalizar-se de que todos 
somos iguais e não devemos excluir 
ninguém devido ao sexo, raça, etnia e 
até mesmo condições e possibilidades 
económicas. 
Abrir um centro de voluntariado, onde 
as pessoas se dispõem a ir às casas 
dos idosos que se encontram mais 
isolados é uma possível solução e 
uma boa arma ao combate da exclu-
são dos idosos na sociedade. Fazer 
companhia aos “velhinhos”, ajudar 
nalgumas tarefas, fazer umas compri-

tas, pode ser bastante gratificante, 
para essas pessoas que se disponibili-
zam, mas para as pessoas que neces-
sitam de ajuda, pode ter um efeito 
bastante benéfico e pode dar um novo 
sentido à vida. Não esquecer que é 
graças aos mais velhos que hoje pode-
mos usufruir do maior presente de 
Deus, a vida, portanto não perdemos 
nada em fazer o que é preciso para os 
mais idosos. De vez em quando esbo-
çar um sorriso para não se sentirem 
sozinhos na nossa sociedade. 
Por fim, o último dos maiores obstácu-
los, a fome e a ausência de condições 
para uma vida digna (saúde, educa-
ção, habitação) continuam a ser um 
problema de uma parte da população 
global.  
Em relação à fome, os alunos propu-
seram que todos deviam ajudar os 
agricultores de modo a que estes pro-
duzam mais com menos, ou seja, que 
conseguissem produzir mais comida 
fazendo poucas despesas; combate à 
desnutrição, através de programas de 
emergências rápidas numa grande 
dispersão geográfica, tornando assim 
a ajuda mais rápida e eficaz. Uma 
outra medida é a promoção de consci-
encialização e mudanças através de 
análises recolhida por todos os cantos 
do mundo, fazendo com que chegue 
ao máximo de pessoas, fazendo assim 
com que mais gente contribua e ajude 
esta causa. Em relação aos outros 
tópicos, nomeadamente falta de saú-
de, educação, entre outros, os alunos 
propuseram a construção de infraes-
truturas nos países de índice menos 
desenvolvido, fazendo chegar condi-
ções a pessoas nesses países e ofere-
cendo também empregabilidade e 
consequentemente, salários para po-
derem ser usados para as pessoas 
poderem adquirir materiais necessá-
rios para uma qualidade de vida mini-
mamente satisfatória. 
Estas foram as medidas no combate 
aos obstáculos na construção da Civili-
zação do Amor apresentas pelos alu-
nos, mas é claro que há muitas mais 
que podemos e devemos optar por 
tomar, não só para evitar que os pro-
blemas já existentes se tornem ainda 
mais graves, como também nos permi-
tem ajudarmo-nos uns aos outros e 
vivermos numa sociedade repleta de 
generosidade, paz, amor pelo próximo, 
bondade e cooperação coletiva, ou 
seja, a entreajuda de todos, que são 
as bases necessárias numa Civiliza-
ção do Amor! 
 

Tiago Magalhães 12.ºB 

O amor tudo pode! 
Os alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica do 11.ºA e 12.ºB abordaram numa das suas aulas temas refe-

rentes à Civilização do Amor e os respetivos obstáculos na concretização da mesma. 
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No Centro de Apoio à Aprendizagem 1, insta-
lada na EB1 de Sátão, decorre a atividade de “Cinema 
Sensorial”.  

Esta atividade vai ao encontro do Decreto-Lei 
número 54/2018 que veio trazer uma nova dinâmica aos 
contextos educativos e à promoção da inclusão em contex-
to escolar. No nº 6 do 13º artigo estipulam-se como objeti-
vos dos CAA: a qualidade da participação dos alunos nas 
atividades da turma e nos outros contextos; a criação de 
recursos de aprendizagem; desenvolvimento de processos 
de adaptação ao contexto escolar; criação de ambientes 

ricos em interação fomentadores da aprendizagem, entre 
outros. Assim, tendo em consideração os equipamentos 
disponíveis no Centro de Apoio à Aprendizagem 1 e à 
própria dinâmica do Agrupamento, têm vindo a realizar-se 
atividades inclusivas em que participam os alunos apoia-
dos nesse CAA e alunos das respetivas e de outras tur-
mas, com os quais interagem no dia-a-dia nos contextos 
escolares.  

As sessões de Cinema Sensorial, com uma dura-
ção aproximada de 30 minutos, constam de um filme de 
animação de curta-metragem, com elevada componente 
sensorial (som, imagem) e baixa componente cognitiva, 
associados ao ambiente Snoezelen da sala e à interativi-
dade proporcionada pelos professores, auxiliares, terapeu-
tas CRI da APPACDM. A este nível a sensibilização para a 
interação com o outro e para a perceção das necessidades 
e capacidades de cada um, num ambiente prazeroso, se-
rão também objetivos desta atividade. 

Desde o dia 31 de janeiro até ao dia 18 de mar-
ço, já entraram na nossa sala, 182 pessoas.  

Esta atividade integra-se também na Medida 5, “ 
Inclusão Cultural e Cidadania”, do PNPSE e pretende ser 

mais um meio facilitador de inclusão. 
Convidamos todos aqueles que se queiram juntar 

a nós para uma experiência diferente. 
Fernanda Paixão 

Visita de  

Estudo à Lapa 
 

Durante o mês de fevereiro, os alunos do 4º ano, 
da EB1 de Sátão, visitaram a nascente do rio Vouga, loca-

lizada na Serra da Lapa, na freguesia de Quintela da Lapa, 
mais propriamente no Chafariz da Lapa, do concelho de 
Sernancelhe, distrito de Viseu. 

Na ida para a Lapa, passaram pelo Tojal, Fontai-
nhas, Afonsim e por uma ponte, sob a qual passa o rio 
Vouga. Seguiram por Lamas, Águas Boas, Quintas de 
Santo António, Lamosa e chegaram à Lapa. 

Entretanto, seguiram a pé, em direção à nascente 
do rio Vouga e, ao chegar, desiludiram-se um pouco, pois 
viram apenas uma pequena nascente e pensavam que 
seria muito maior. Ao lado dessa nascente, estava um 
monumento fálico e também um marco da Universidade. 

Depois foram à igreja de Nossa Senhora da Lapa, 
também conhecida como igreja do Santuário Mariano da 
Lapa. Ao entrar, viram, de imediato, uma gruta com a ima-
gem de Nossa Senhora da Lapa que a pequena pastora 
Joana encontrou. 

Quando saíram da igreja, dirigiram-se ao pelouri-
nho da Lapa, datado do século XVIII, sobre o qual estava 
um catavento muito antigo, e ao Museu do Ex-Voto, para 
fazerem uma visita guiada. 

Já dentro do museu, alguns alunos leram a lenda 
da pastora Joana, que tinha nascido muda, e a história do 

lagarto. Viram moedas, uma imagem do Menino Jesus 
napoleónico e outras imagens, os ex-votos e alguns obje-
tos deixados por pessoas da igreja. 

Esta viagem de estudo foi muito interessante e 
contribuiu para que os conhecimentos dos alunos acerca 
da nascente do rio Vouga e da Lapa se alargassem ainda 
mais. 

. 
Mariana Rodrigues, 4ºA 

Vamos  

ao cinema? 

N 
o dia dez de janeiro de 2019, decor-
reu no auditório da escola secundária 
mais um debate organizado pela Co-
missão Eleitoral do programa 

“Parlamento dos Jovens”. Como sabem, o tema escolhido 
para o ensino secundário é o das alterações climáticas e 
a possibilidade de as mesmas serem revertidas.  

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 
os vinte anos mais quentes do último século registaram-
se todos desde 1996 e as temperaturas médias globais já 
subiram cerca de um grau Celsius desde a era pré-
industrial. Os cientistas temem que as temperaturas su-
bam ainda mais já em 2040 e que esta subida mais que 
duplique até ao final do século. A catástrofe pode parecer 
longínqua, mas é já uma fatalidade para muitos habitan-
tes do planeta. 

Na abertura da Cimeira do Clima, que decorreu 
em dezembro na Polónia, o Secretário-Geral da ONU, Dr. 

António Guterres, afirmou, de forma dramática, que a luta 
contra as alterações climáticas passou a ser uma questão 
de vida ou de morte. 

Para este segundo debate foi convidado o As-
sessor Parlamentar do partido Pessoas, Animais e Natu-
reza, Dr. Francisco Guerreiro, que atualmente exerce as 
funções de assessor político no Parlamento e que é o 
cabeça de lista do P.A.N. às eleições europeias de 2019. 

Foi interessante ouvir as ideias do Dr. Francisco 
Guerreiro, que explicou aos alunos que o fenómeno das 
alterações climáticas pode ser revertido, se todos nos 
empenharmos nesse sentido e se houver uma mudança 
de hábitos, pensamentos e posturas. Os alunos presen-
tes, todos participantes no programa “Parlamento dos 
Jovens”, tiveram a oportunidade de questionar o convida-
do sobre o tema em análise. 

Encerrou-se desta forma um ciclo de debates 
que teve o condão de lançar a discussão e despertar os 
alunos para uma problemática que ameaça o nosso futu-
ro coletivo. 

 
A Comissão Eleitoral Escolar 

Alterações climáticas 
 

Francisco Guerreiro, Assessor parla-

mentar do PAN (Partido Animais e Na-

tureza) discutiu o problema com os 

candidatos ao Parlamento dos Jovens 
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Durante o 1º período, as tur-

mas do 5ºC e 5ºD desenvolveram o seu 

projeto comum, que se relacionou com 

a alimentação saudável e a reciclagem 

dos resíduos que se produzem na nos-

sa escola. Tinha como objetivos: me-

lhorar a nossa saúde e o ambiente que 

nos rodeia, contribuindo para uma es-

cola e um planeta mais limpos. 

A partir do tema da alimenta-

ção, surgiu a ideia de, no 2º período, 

criarmos uma horta onde produziría-

mos legumes, frutos e outras plantas 

comestíveis e aprenderíamos a cultivá-

los. A isto chamamos: “Horta Pedagó-

gica”. 

Tudo começou pela escolha 

do terreno: decidimos dar uma nova 

utilidade a um canteiro da nossa esco-

la, que estava abandonado e que tinha 

apenas o tronco seco de uma palmeira. 

Depois de os serviços da 

Câmara Municipal terem retirado o 

referido tronco, foi a nossa vez de pôr 

mãos à obra, ou melhor, à terra. Limpá-

mos o terreno dos restos da palmeira, 

retirando cascas, pedras e outros detri-

tos. Entretanto, a autarquia forneceu-

nos terra nova para preencher o cantei-

ro. 

Após termos espalhado a 

terra, alisando-a e nivelando-a para 

receber os seus habitantes especiais, 

fizemos a primeira plantação: uma 

tangerineira, da variedade 

“Clementina” (oferta do pai de uma 

colega), estreou a nossa horta triangu-

lar. 

De seguida, preparámos tudo 

para a plantação das batatas, cortando

-as cuidadosamente para não danificar 

os grelos que irão dar origem a novas 

plantas, fazendo os regos e colocando 

o estrume para revigorar a terra. De-

pois do nosso mini-batatal, plantámos: 

alfaces, batata doce, couves, cebolo, 

pimenteiros, tomateiros e moranguei-

ros. Ainda semeámos feijão. A maior 

parte destas plantas e sementes trou-

xemos de nossas casas, outras com-

prámos. 

Quem vier à nossa horta tem 

de ter cuidado com a sebe que fizemos 

em redor, aproveitando pequenas esta-

cas. Das batatas, ainda não há vestí-

gios, apenas se veem os socalcos dei-

xados pelos regos; no canteiro das 

alfaces, saltam à vista as folhinhas 

verdes, em covinhas formadas pela 

água da rega; o cebolo, as couves, os 

morangueiros e as restantes plantas 

deixam esvoaçar os seus cabelos ao 

sabor do vento e abrem os bracinhos 

ao sol! 

Sentimo-nos muito orgulhosos 

pelo trabalho que realizámos até ao 

momento. Um espaço que estava 

abandonado tem agora nova vida. Te-

mos aprendido muito sobre o cultivo da 

terra, com a ajuda dos nossos profes-

sores. 

Estamos ansiosos por provar 

os alimentos deliciosos, que da terra 

irão brotar! 
 

Texto coletivo do 5ºC 

Sigam-nos em http://ac5satao.blogspot.com/  

Cuidar da Casa Comum 
 

Assim Nasce Uma Horta! 

http://dac5satao.blogspot.com/
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Decorreu no passado dia 5 de feverei-
ro, no Cineteatro Municipal de Sátão, o Semi-
nário “Mundo Virtual e Dependências”, associa-
do às comemorações do Dia Internacional da 
Internet Segura. Esta iniciativa, integrada no 
Projeto “Futuro em Construção” da Câmara 
Municipal de Sátão/CIM Viseu Dão Lafões, 
incluído no Programa Nacional de Promoção 
do Sucesso Escolar, em articulação com os 
Serviços de Psicologia e Orientação do Agru-
pamento de Escolas de Sátão, pretendeu pro-
mover a saúde mental da comunidade estudan-
til, nomeadamente do 10º e 11º anos de esco-
laridade, e, em particular, prevenir os compor-
tamentos aditivos e as dependências associa-
das às novas tecnologias. 

Ao longo do Seminário, os alunos 
foram alertados para riscos de uma utilização 
abusiva da internet e incentivados a adotarem 
comportamentos e hábitos de vida saudáveis e 
em segurança. Para o efeito, abordaram-se as 
seguintes temáticas: “Os comportamentos 
aditivos e as novas dependências (ex.: internet 
e videojogos) ”, pela Drª. Rute Almeida, psicó-
loga do Projeto “Futuro em Construção”; 
“Prevenção da violência - Bullying e Cyberbul-
ling”, pela Dr.ª Natália Cardoso, representante 
da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à 
Vitima e gestora do Gabinete de Apoio à Vitima 
de Coimbra; “Higiene do sono: práticas saudá-
veis na era digital”, pela Profª. Doutora Ana 
Allen Gomes, docente da Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra e membro da Associação Portu-
guesa do Sono; “Utilização da Internet em 
segurança: cuidados a ter, comportamentos 
ilícitos e consequências legais”, pelo Cabo 
José Lopes, militar da Guarda Nacional Repu-
blicana - Secção de Programas Especiais/ 
Escola Segura. 

A escolha destas temáticas deveu-se 
ao facto de, nos tempos atuais, os adolescen-
tes (e a sociedade em geral) terem uma vida 
cada vez mais “digital”, em que grande parte 
dos seus comportamentos, opções de escolha, 
redes sociais, lazer e entretenimento são ace-
didos eletronicamente, sendo muito difícil estar 
completamente “desligado”. A boa utilização 
das Tecnologias de Informação e Comunicação 
pode ser uma oportunidade para inovar e capa-
citar a os indivíduos, mas o inverso torna os 
adolescentes mais expostos a adições, provo-

cações (cyber-bullying), intimidações e assé-
dio, assim como a consequências, imprevisí-
veis, associadas a um “rasto digital” que pode 
ser explorado indevidamente, por estar fora do 
seu controlo. 

É no decorrer da adolescência que se 
sente a necessidade de afirmação e de reco-
nhecimento, pelo que o consumo substâncias 
psicoativas e outros comportamentos aditivos e 
dependências são uma tentação e uma forma 
de pressão para muitos adolescentes. Estes 
comportamentos com características impulsi-
vas‐compulsivas em relação a diferentes ativi-
dades ou condutas, não devem ser ignorados, 
nem desvalorizados, por se pensar que são 
fases passageiras, na medida em que é um 
fenómeno complexo e multidimensional, que 
inclui fatores genéticos, neurobiológicos, psico-
lógicos e ambientais, sendo transversal à soci-
edade. Os comportamentos aditivos e depen-
dências mais frequentes são o consumo de 
substâncias psicoativas (ex.: álcool, tabaco e 
canábis), o jogo/videojogos, o telemóvel e a 
internet.  

Repetir constantemente o mesmo 
comportamento em busca de prazer ou de 
alívio tensional, é um fator de risco para o 
desenvolvimento de competências sociais, 
para a transição para vida adulta e para a pró-
pria socialização dos adolescentes, uma vez 
que se limita o leque de vivências, as estraté-
gias de comunicação e de resolução de proble-
mas. Quando se verifica uma perda de controlo 
do comportamento, com prejuízo nas rotinas da 
vida quotidiana, tanto a nível familiar, como a 
nível académico, laboral ou social, estamos 
perante uma situação de risco acentuado de 
dependência sem substâncias. 

Salienta-se a importância do papel da 
comunidade escolar e da família na vida das 
crianças e dos adolescentes em reconhecer 
precocemente os sinais de alerta da depen-
dência de substâncias psicoativas e, em espe-
cial, as adições sem substâncias (ex., videojo-
gos, telemóvel e internet). Os mais evidentes 
são:  

- Necessidade de estar sempre a jogar 
ou de estar on line; 

- Desinteresse por outras atividades e 
troca de prioridades (família, amigos, estudos, 
desporto, música, etc., são trocados pela inter-
net/videojogos);  

- Isolamento social (que ocorre gradu-
almente e naturalmente sem que a pessoa se 
aperceba); 

- Mal-estar, inquietação ou desconforto 
e, até, irritabilidade ou agressividade, quando o 
acesso a videojogos/telemóvel/internet é inter-
dito (sinais de abstinência); 

- Necessidade de jogar cada vez mais 
e por períodos mais longos de tempo (sinais de 
intolerância); 

- Diminuição do rendimento escolar;  
- Momentos de euforia alternados com 

momentos de tristeza (labilidade emocional);  
- Alteração das rotinas de sono, mani-

festando-se através da falta de sono e sonolên-
cia durante o dia;  

- Maus hábitos alimentares e/ou perda 
de apetite;  

- Problemas de ansiedade, dificulda-
des de concentração e de tomada de decisão; 

- Problemas de coração (ex., taquicar-
dia). 

É primordial uma intervenção preventi-
va e proativa junto das crianças e dos jovens, 
para a minimização da ocorrência de proble-
mas de comportamento no futuro e para a 
promoção da saúde psicossocial e mental, 
assim caso se identifique algum dos sinais 
acima descritos é importante procurar ajuda, 
junto do(a) diretor(a) de turma ou da psicóloga 

dos SPO. 
Por último, ficam algumas recomen-

dações do psicólogo Pedro Hubert, especialis-
ta na área da adição sem substância, sobre o 
que os pais devem fazer para prevenir a de-
pendência dos videojogos, do telemóvel ou da 
internet: 

- É importante que os pais eduquem 
os filhos com democracia, mas com autoridade 
e firmeza (saber dizer: “Não”); 

- O computador não deve ser instalado 
no quarto da criança/adolescente, mas num 
local a que toda a família tenha acesso; 

- Deve certificar-se que a criança/
adolescente desliga o telemóvel quando se vai 
deitar e que só o liga de manhã, após a acor-
dar; 

- É necessário criar horários e limites 
de utilização pela criança/adolescente, instalar 
bloqueadores para sites de adultos, explicar os 
perigos de certos conteúdos e o que fazer face 
aos mesmos; 

 - É importante jogar com os filhos 
para gerir o entusiasmo excessivo; 

- Os pais devem dar o exemplo e 
evitar estar sempre ao telemóvel, nas redes 
sociais e na internet.  
     Rute Almeida - 

Projeto “Futuro em Construção“ 
Teresa Fernandes - SPO/EPS 

Seminário: “Mundo Virtual e as Novas Dependências” 
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No mês de fevereiro celebrou-se o 
Dia dos Namorados. É uma época do ano 
em que se comemoram os afetos, em que 
muitos celebram e declaram o amor a quem 
tanto amam... Onde se oferecem presentes 
dos mais simples aos mais luxuosos, em 
que o amor é alimentado por bens materiais 
e superficiais. Estas atitudes levam a refletir 
ou a (re)definir do conceito de amor, princi-
palmente pelos mais jovens/adolescentes, 
uma vez que se encontram numa fase vul-
nerável, em que desperta a curiosidade face 
à vida, face ao mundo, face ao corpo que 
adquire novas funções e que muda de for-
ma, pois é quando surgem as grandes mu-
danças ao nível das interações familiares e 
sociais, bem como ao nível neurobiológico.  

É durante a adolescência que gran-
des paixões são sentidas e os romances 
são vividos com profunda intensidade. Os 
adolescentes “mergulham de cabeça” nas 
relações afetivas íntimas. Quando se aper-
cebem que nem tudo é perfeito, surgem os 
sentimentos de frustração, de mágoa, de 
tristeza, de raiva. Devido há pouca maturi-
dade, tomam decisões erradas que, por sua 
vez, levam a relações tóxicas e a um namo-
ro tortura, que por muitos são aceites e 
tolerados como prova de amor. Pelo que 
importa alertar para a necessidade de man-
ter relações saudáveis e não abusivas entre 
namorados.  

O problema da violência no namoro 
é grave, quer entre os mais novos quer na 
idade adulta! Apesar de ser um crime pre-
visto e punido no Código Penal, é muito 
frequente entre os jovens portugueses. 
Porém o número de queixas apresentado 
pelas vítimas às autoridades é muito reduzi-
do, não só porque os jovens não reconhe-
cem sequer alguns dos comportamentos 
como abusivos, considerando-os aceitáveis 
num relacionamento íntimo, mas também 
porque as vítimas não os denunciam por 
medo de represálias feitas pelos agresso-
res, quer contra as vítimas quer contra as 
pessoas que lhes são próximas.  

A violência do namoro assume 
vários comportamentos, dos quais se 
destacam os seguintes:  

- Violência psicológica, tal como 
insultar durante uma discussão, amea-
çar, humilhar e rebaixar, inferiorizar e 
desvalorizar o outro;  

- Violência através das redes 
sociais, manifestada pelo abuso verbal 
online, a partilha sem autorização de 
fotos, mensagens ou conteúdos íntimos, 
entre outros;  

- Violência sexual nas relações 
de intimidade apresentada, geralmente, 
sob a forma de coação, abuso ou viola-
ção; 

- Violência física, isto é, várias 
formas de agressão corporal que pode 
ou não deixar marcas ou feridas (ex.: 
empurrar; esbofetear); 

- Situações de controlo, tal co-
mo proibir sair sem o(a) companheiro(a), 
de estar a falar com um(a) amigo(a) ou 
colega, obrigar ou proibir vestir uma de-
terminada peça de roupa ou obrigar a 
fazer algo que não se quer, por exemplo;  

- Perseguições, durante ou após 
um relacionamento íntimo. 

Segundo o Estudo Nacional sobre 
a Violência do Namoro de 2019, realizado 
pela UMAR - União de Mulheres Alternati-
va e Resposta, num universo de cerca de 
5000 jovens e uma média de idades de 
15 anos, de todos os distritos de Portugal 
(continente e ilhas), 67% do total dos 
jovens aceita como natural pelo me-
nos um comportamento de violência e 
58% dos jovens reportou já ter sido 
vítima de pelo menos uma das formas 
de violência na intimidade. O tipo de 
violência mais aceite é o controlo (27%), 
seguido de perseguição (24%), da violên-
cia sexual (24%), da violência através 
das redes sociais (23%), da violência 
psicológica (16%) e, finalmente, da vio-
lência física (9%). A forma de violência 
mais vivenciada é a violência psicológica 

(34%), seguida de perseguições (31%), 
da violência através das redes sociais 
(21%) - resultado inquietante, na medida 
em que estes comportamentos abusivos se 
tornam públicos e persistentes ao longo do 
tempo -, de situações de controlo (19%) 
e, por último, da violência física (11%). 

A partir destes resultados, conclui
-se que a violência no namoro está efeti-
vamente presente, quer pela legitimação 
e naturalização destes comportamentos 
pelos jovens, quer pela experiência vivi-
da nos relacionamentos íntimos. Estes 
dados são bastante alarmantes, uma vez 
que esta legitimação da violência no namo-
ro poderá permanecer nas relações íntimas 
em idade adulta.  

Assim, é prioritário prevenir compor-
tamentos abusivos entre os jovens, desen-
volver competências para gerir uma situa-
ção de violência pelo(a) companheiro(a), 
identificar e produzir mudanças nas crenças 
socioculturais que sustentam esse tipo de 
violência, assim como informar acerca dos 
recursos na comunidade.  

Na página eletrónica da APAV - 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(http://apavparajovens.pt/pt/go/relacoes-
saudaveis-e-nao-saudaveis) encontram-se 
ferramentas que permitem avaliar a “saúde” 
da relação de namoro e o bem-estar que 

proporciona a cada um. 
É importante incentivar os jovens 

para, no caso de reconhecerem algum pro-
blema na relação com o(a) namorado(a): 

- falarem com um adulto da sua 
confiança sobre o que se está a passar (ex.: 
pais, a psicóloga dos SPO, um(a) professor
(a)), pois só o poderão apoiar e proteger se 
souberem o que está a acontecer; 

- contactarem linhas de apoio onde 
vão encontrar técnicos especializados que 
os poderão ajudar a lidar com a situação e 
resolver o problema, de forma gratuita e 
confidencial, nomeadamente a Linha de 
Apoio à Vítima: 116006 (dias úteis 09h-21h) 
ou apav.sede@apav.pt. 

É também urgente intervir o mais 
precocemente possível junto dos jovens de 
uma forma continuada, no sentido de preve-
nir a violência sob todas as formas e as 
suas consequências ao nível biopsicossoci-
al no individuo.  

É ainda primordial formar os encar-
regados de educação, docentes e não-
docentes de modo a investir na educação 
para a igualdade de género. 

 
Rute Almeida - Projeto “Futuro em 

Construção“ 
Teresa Fernandes - SPO/EPS 

A violência não condiz com o amor 

Claro que descobriram quem é este famoso atleta paralímpico! O seu nome é 

Fernando Ferreira e é carinhosamente conhecido por FF. É oriundo de Lamas, 

Ferreira de Aves, e conta no seu palmarés com inúmeras medalhas ganhas, 

destacando-se duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Seul e Atenas 

e muitas outras medalhas de ouro, prata e bronze e participações em Jogos 

Paralímpicos, Campeonatos da Europa e do Mundo e Taças do Mundo desde 

1988 *1. Tem sido homenageado por diversas entidades e em novembro 2016 

recebeu o título de comendador da ordem de mérito, concedido pelo Presidente 

da República, por ter obtido a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio 

de janeiro. *2  

Na EB1 de Sátão realizámos, no final do 1.º período, o I Torneio Interturmas. Os 

alunos inscritos organizaram-se e formaram equipas: os Gloriosos e os Incríveis 

(3.ºA), os Falcões e Leões (3.ºB), os Guerreiros (3.ºC) e os Falcões do 4.º B.  

Os jogos foram disputados com muito entusiasmo e…os campeões deste 

primeiro encontro foram os alunos da equipa dos Guerreiros, do 3.º C. A en-

trega de medalhas decorreu na última sessão da Rádio Escolar. Foi muito 

divertido! 

Ao longo do 2.º período continuámos com os treinos e preparámo-nos para o 

segundo torneio que se realizará em maio.  

Parabéns para os campeões e para todos os que têm comparecido nos trei-

nos! Que continuem a aprender e a divertir-se, praticando desporto! 

 

(*1https://deficiente-forum.com/eventos-206/fernando-ferreira-homenageado); 
(*2ferreiradeavesparatodos.blogspot.com/2016/11/ 
Maria Isabel Rodriguesfernando-ferreira-foi-condecorado-como.html) 

 
Maria Isabel Rodrigues 

I torneio interturmas na EB1 de Sátão 

http://apavparajovens.pt/pt/go/relacoes-saudaveis-e-nao-saudaveis
http://apavparajovens.pt/pt/go/relacoes-saudaveis-e-nao-saudaveis
mailto:apav.sede@apav.pt
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Da visita que fizemos ao sítio internetsegura.pt retirámos algumas regras básicas que nos ajudam a garantir a segurança dos nossos dispositivos móveis: 
 

 Proteger o nosso telemóvel com uma password. Esta é provavelmente a medida de segurança mais fácil de implementar e o melhor obstáculo ao roubo; 

 Ativar o autobloqueio para quando o telemóvel está inativo. Esta ação deverá ser complementar à colocação de uma password no dispositivo; 

 Nunca fazer download de aplicações fora dos mercados próprios dos sistemas operativos (Google Play, App Store, Microsoft Store), uma vez que estes têm um controlo rigoroso sobre 

 as aplicações distribuídas; 

 Evitar dar o número de telefone a desconhecidos ou disponibilizá-lo na Internet. Há empresas/websites que recolhem os dados pessoais e os vendem a terceiros para fins de publicida

 de e, ainda, indivíduos que os desviam para fins ilícitos; 

 Utilizar um antivírus no nosso telemóvel e fazer análises regulares ao conteúdo do smartphone; 

 Manter o bluetooth desligado e utilizar apenas quando necessário; 

 Usar a leitura de códigos QR apenas em fontes de qualidade reconhecida. Sempre que possível e especialmente em lugares públicos, verificar se há indicações visuais de que um  

 código QR foi adulterado (por exemplo, com um autocolante); 

 Verificar se existem atualizações para o sistema operativo do telemóvel e das aplicações instaladas; 

 Desativar a pré-visualização das mensagens. Pode ser útil ver imediatamente uma mensagem recebida no telemóvel quando está bloqueado, mas aumenta os riscos da violação de 

 privacidade; 

 Instalar software de limpeza remota de smartphones. Aplicações como o Find My Phone ou o Android Device Manager da Google permitem localizar o nosso telemóvel remotamente 

 apagar tudo o que tem dentro, em caso de roubo; 

 Não utilizar a aplicação de notas para guardar informação sensível como passwords, dados bancários ou outro tipo de informação pessoal. É um dos locais onde os ladrões de informaç

 ão procuram em primeiro lugar; 

 Não clicar em todos links publicados nas redes sociais, mesmo quando publicados por amigos. Trata-se de uma forma muito comum de passar malware e spywar. 

 Os dispositivos digitais, nomeadamente o smartphone, tornaram-
se ferramentas de utilização quotidiana, sobretudo pelos mais jo-
vens. Mais do que simples dispositivos de comunicação, são com-
plementos do próprio corpo, de tal modo que a sua privação os 
faria cair numa espécie de vazio existencial. A sua utilização mas-
siva, muitas vezes descuidada e ou desconhecedora das mais ele-
mentares regras de segurança, expõe-nos a vários perigos, para os 
quais nunca é demais alertá-los. 

Alguns conselhos básicos  

 

 Não disponibilizar informação privada inadvertidamente; 

 Não partilhar informação pessoal ou íntima, em especial através dos canais TIC; 

 Não fornecer a sua palavra-passe a ninguém; 

 Guardar registos de todas as mensagens que recebe; 

 Alterar a(s) sua(s) conta(s) de correio eletrónico caso uma situação persista; 

 Não aceitar pedidos de amizade de um perfil com conteúdos inapropriados e/ou que o deixe  des-

confortável. Aceite apenas pedidos de utilizadores que conhece pessoalmente; 

 Modificar o estado dos seus perfis para privados; 

 Não publicar informações relacionadas com outros utilizadores; 

 Dirijir-se aos seus contactos sempre de forma respeitosa, tal como faria num contacto direto; 

 Não responda a nenhuma ameaça ou incitação ao ódio. 
 

Fonte: Internetsegura.pt 

 Por definição, o ciberbullying é uma 
forma de violência virtual, em que 
alguém mal intencionado pratica 
assédio - moral, psicológico, sexual 
- sobre outra pessoa, que, tal como 
o agressor (ou agressores), navega  
na internet. Com a proliferação de 

dispositivos de comunicação digital, o fenómeno tem vin-
do a adquirir contornos cada vez  mais problemáticos, 
sobretudo entre os jovens, que, pela sua curiosidade, 
imaturidade e  credulidade, associada a uma utilização 
massiva das redes sociais e dos dispositivos móveis, 
mais probabilidade têm de serem “apanhados na rede”. 
Torna-se, assim, necessária uma vigilância constante do 
fenómeno, não apenas dos próprios jovens, mas também 
dos pais, educadores e autoridades policiais. 
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O Agrupamento de Escolas de Sátão está bem de saúde e recomenda-se. Prova disso mesmo são os 

resultados desportivos que os “atletas” do agrupamento têm alcançado nas mais diversas modalidade e 

competições. 

 

Série 1 

EQUIPAS E2 (2 RTP + 1) 

1º Ferreira de Aves 

2º Vila Nova Paiva 

INDIVIDUAIS I3 (Em pé) 

1º Vítor Matos (Ferreira de Aves) 

2º Ricardo Costa (Penalva do Castelo) 

3º Vera Sousa (FR Viterbo) 

INDIVIDUAIS I2 (Cadeira Rodas) 

1º Diogo Loureiro (FR Viterbo) 

---------------------- 

A equipa de Boccia da Escola Básica de Ferreira de Aves alcançou o 1º lugar por equipas e individual, Fase Local, e irá dis-
putar o acesso à Fase Regional na Escola Básica do Viso;

A Equipa de Boccia da Escola Secundária Frei Rosa Viter-

bo alcançou um honroso 3º lugar por equipas (E2) e indivi-

dual (I3) na Fase Local; na Categoria I2 (cadeira de rodas) 

obteve o 1º lugar, o que lhe permitirá estar representada na 

Fase Regional, também no Viso. 

O aluno Rafael Ferreira (9º E) obteve o 2º lugar no Me-
gasprint, realizado no Fontelo, em Viseu, lugar que dá aces-
so aos Nacionais. 

Desporto Escolar 

Mas, mais  

importante que os  

resultados, será sempre a entrega e 

a vontade de elevar o mais alto pos-

sível o nome do nosso  

agrupamento e nisso ...  

SOMOS CAMPEÕES! 

 

João Tiago Abreu 

Basquetebol 3X3 

O “Projeto Basquetebol 3x3 nas Esco-

las” é uma parceria estratégica do 
Desporto Escolar com a Federação 
Portuguesa de Basquetebol. O projeto 
aposta na revitalização do Basquete-
bol nas escolas básicas e secundá-
rias, levando deste modo a modalida-
de às crianças e jovens dos 10 aos 21 
anos. Está direcionado especificamen-
te para ser implantado nas aulas de 
Educação Física, propondo uma sim-
plificação da abordagem ao jogo, 
constituindo deste modo um instru-
mento de formação e educação. O 
projeto prevê um desenvolvimento 
estruturado em duas vertentes distin-
tas mas complementares: uma, visan-
do a dinamização do maior número de 
turmas, professores e alunos de uma 
mesma escola; outra, o Campeonato 
Escolar de Basquetebol envolvendo 
todas as escolas aderentes. A Escola 
Secundária Frei Rosa Viterbo 

(ESFROV), no dia 14 de Março, em 
Tondela, fez-se representar por uma 
equipa no escalão, iniciado masculino, 
pelos alunos Gustavo Gomes, Francis-
co Pina, Francisco Lírio do 9ºB e To-
más Nunes do 9ºA. Integrados num 
grupo de cinco equipas, onde passa-
vam à segunda fase os dois primeiros 
classificados, a equipa da ESFROV 
ficou em terceiro lugar, não conseguin-
do desta forma a qualificação para a 
segunda fase do torneio. Os alunos da 
ESFROV tiveram uma prestação bas-
tante aceitável revelando todavia, 
serem bastante inexperientes neste 
tipo de competições entre escolas. 
Ficou contudo a entrega dos alunos à 
competição e sobretudo a vontade de 
regressar para o ano seguinte para 
fazer melhor. 

Hélder Oliveira 

Ténis de  

Mesa  

A modalidade de Ténis de Mesa, 
atualmente ocupa uma posição rele-
vante dentro da oferta desportiva do 
Desporto Escolar no Agrupamento 
de Escolas de Sátão (AES). As três 
escolas que compõem o Agrupa-
mento oferecem esta modalidade 
desportiva que tem como principais 
benefícios para a saúde: melhorar a 
coordenação óculo-manual e a mo-
tricidade fina; melhora os reflexos e 
o equilíbrio; desenvolver o trabalho e 
espírito de equipa, entre outros. No 
segundo período, deram início as 
competições entre escolas do Des-
porto Escolar, começando pela ver-
tente da competição por equipas. 

Para o AES os resultados foram 
satisfatórios, tendo em conta que 
uma parte dos nossos alunos está a 
fazer a iniciação à modalidade, apre-
sentando níveis de jogo aceitáveis e 
com alguma margem de progressão, 
caso continuem empenhados no 
treino semanal. A melhor prestação 
ficou a cargo da equipa, juvenil mas-
culino, da Escola Secundária Frei 
Rosa Viterbo (ESFROV), que se 
apurou para a segunda fase da com-
petição, mas naturalmente acabou 
por não conseguir o apuramento 
para o campeonato regional, porque 
a experiencia da forte equipa da 
Escola Secundária de Oliveira de 
Frades bateu toda a concorrência. 
Na competição individual, os alunos 
da ESFROV, em juvenis masculinos, 
tiveram um desempenho bastante 
satisfatório, tendo um número rele-
vante de alunos conseguido atingir 

uma fase bastante avançada da 
competição. Todavia, quando se 
defrontaram com os atletas mais 
fortes e mais experientes, acabaram 
por ser eliminados. Em iniciados 
masculinos, a ESFROV, apurou dois 
alunos para a segunda fase, a qual, 
ainda não se disputou. Nos escalões 
mais jovens a competição individual 
será realizada no terceiro período e 
o AES será representado pelos alu-
nos da Escola Básica Ferreira Lapa.  

 

Hélder Oliveira 
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Dar o exemplo... pelo ambiente! 

 

No dia 15 de Março, exatamente às 09:25, altura em que 
tocava para o início das atividades letivas, os alunos da EBI-
FA foram convidados a pegar em luvas e sacos de lixo e a 
recolher todo o lixo que encontrassem dentro da escola e nos 
espaços envolventes. Foram acompanhados nestas ativida-
des pelos professores. Lembramos que o tema aglutinador do 
Agrupamento é "Cuidar da Casa Comum" e, assim, este foi 
um pequeno passo numa caminhada para cuidarmos da nos-
sa grande casa comum que é o Planeta! Os alunos juntaram-
se, com esta iniciativa, à grande causa mundi-

al #FridaysForFuture, e nacional  #Fazpeloclima.  

No dia dezoito de março, decorreu a Sessão Distrital 
do Parlamento dos Jovens, na Aula Magna do Instituto Politéc-
nico de Viseu. A escola foi representada pelas alunas Ana 
Santos, Beatriz Sales e Maria Albuquerque que apresentaram 
e defenderam o projeto de recomendação da escola, aprovado 
na sessão escolar realizada no dia vinte e dois de janeiro. 

Participaram trinta escolas do distrito, numa sessão 
que foi organizada pelo Instituto Português da Juventude e 
que contou com diversas personalidades da vida política do 
país. 

Os trabalhos decorreram ao longo do dia e foram 
orientados em função de regras semelhantes às que são se-
guidas nas sessões parlamentares da Assembleia da Repúbli-
ca. 

O projeto de recomendação mais votado obteve 
trinta e seis votos da parte dos sessenta Deputados presen-
tes, enquanto o projeto do nosso Agrupamento foi sufragado 
com vinte e dois votos. 

No período da tarde foram constituídas comissões 
que procuraram melhorar o projeto de recomendação base, 
sugerindo novas propostas e aditamentos ao mesmo. 

No final da sessão, os Deputados escolheram um 
novo tema para debate na próxima edição do programa, sen-
do de salientar que o tema selecionado foi o da corrupção. 

A Comissão Eleitoral Escolar 

 O s alunos da turma E do 7º ano da Escola 
Básica Integrada de Ferreira de Aves elege-

ram, na aula de Educação para a Cidadania, após debate 
sobre os problemas que consideram mais importantes, o 
tema “bullying ou violência em contexto escolar”, para ser 
trabalhado em várias disciplinas, no âmbito da autonomia 
e flexibilidade curricular. A escolha prende-se com o facto 
de os alunos já terem vivenciado ou presenciado situa-
ções de bullying e considerarem um problema que preci-
sa de ser abordado na escola. 
Segundo um estudo divulgado pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef, 2017), no relatório "Um 
Rosto Familiar: A violência nas vidas de crianças e ado-
lescentes", Portugal é o 15º país com mais relatos de 
bullying na Europa, ficando mesmo à frente dos Estados 
Unidos. O mesmo relatório revela que entre 31% e 40% 
dos adolescentes portugueses, com idades entre os 11 os 
15 anos, disseram ter sido intimidados na escola pelo 
menos uma vez em menos  
 Para podermos “Cuidar da Casa Comum”, é essen-
cial criarmos ambientes de aprendizagem seguros que 
garantam que todas as crianças sejam protegidas contra 
todas as formas de violência. Acabar com a violência, na 
e à volta das escolas, é essencial para assegurar os direi-
tos de todas as crianças e para o desenvolvimento sus-
tentável do planeta. 
 O projeto da turma foi integrado no âmbito do pro-
jeto de parceria Asia-Europa da ASEF ClassNet, intitulado 
“ASEF Teens Actions for Change”, uma iniciativa interna-
cional que pretende dar a conhecer os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) e promover uma cida-
dania global ativa e uma maior consciencialização do 
papel de cada um na construção de um mundo mais se-
guro, mais saudável.  
  Para ajudar a compreender o problema e as suas 
consequências, no dia 30 de janeiro, “ Dia Escolar da Não 
violência e da Paz”, realizou-se na Escola Básica Integra-
da de Ferreira de Aves, uma sessão sobre o ‘bullying’. A 
ação foi dinamizada pelo Cabo Fernando  Figueiredo e 

pela Guarda Principal Sandra Fernandes, da Escola Se-
gura. No dia da sessão, os agentes falaram aos alunos 
das causas que levam os jovens a agredirem outros, quer 
verbalmente quer fisicamente. Aprenderam que existem 
várias formas de bullying, como por exemplo: chamar 
nomes, gritar, gozar, ameaçar, deixar de fora dos traba-
lhos de grupo ou dos jogos e inventar mentiras. Ainda se 
falou das consequências que estas formas de violência 
podem trazer tanto aos agressores como às vítimas, co-
mo por exemplo: perturbações psicológicas, dificuldades 
em estabelecer um relacionamento saudável com os 
outros, podendo conduzir ao homicídio e suicídio, em 
situações extremas. Os alunos gostaram particularmente 
do momento em que puderam expor as suas dúvidas e 
em que lhes foi explicado, com casos reais, como o 
bullying pode afetar a vida dos jovens. A diretora de turma 
perguntou se possuíam dados estatísticos sobre a violên-
cia em contexto escolar nas escolas portuguesas, ao que 
os agentes responderam que aí estava uma ideia a explo-
rar.  

Neste sentido, e tal como planificado inicialmen-
te, a turma está a realizar um estudo sobre o bullying, 
através da aplicação de um questionário a alunos do 5º 
ao 12º anos. Os resultados serão tratados na disciplina 
de matemática e apresentados durante a semana cultural, 
no terceiro período e na próxima edição do jornal Sacola. 

Estejam atentos! 
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