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EDITORIAL
Mais uma vez é publicado o Jornal
Sacola, com o contributo da
comunidade escolar, sendo assim,
a expressão do seu dinamismo,
empenho e vivacidade.
Grata a todos pelos artigos e
d em ai s c ol ab or aç õe s q u e
enriquecem o Jornal Escolar,
aproveito para estender a toda a
comunidade educativa, em
particular àqueles que terminam
mais um ano escolar, umas
excelentes férias e o retempero
das energias para o próximo ano e
os seus novos desafios.
A Diretora
Helena Castro

A equipa representante do Sátão deu
cartas na comunicação
A 8ª edição do concurso de ideias de
negócio teve o seu corolário com a realização da final intermunicipal, na aula
magna do IPV, em Viseu. Os catorze
projetos, representantes de outros tantos
municípios da CIM Viseu Dão Lafões,
foram apresentados a um júri “residente”,
cujo peso na decisão final era de 70%, e
aos autores das ideias, com um peso de
30%.
O município de Sátão esteve representado pelo Ricardo Sousa e pelo Diogo Gomes (11º A), orientados pelo professor
António Jorge Figueiredo, autores do RM-1 - uma solução inovadora
para a mobilidade elétrica - , o projeto vencedor na final municipal.
Antes da festa final propriamente dita, o Diogo e o Ricardo passaram
dois dias num Bootcamp a conviver com os seus pares, a afinar pormenores, nomeadamente no que concerne à comunicação da ideia, a
trocar experiências e a desenvolver competências na área do empreendedorismo.
Depois de um ensaio prévio, já no palco do evento final, chegou a
hora de mostrarem ao “grande público” e aos jurados o trabalho que

tinham desenvolvido ao longo de meses.
Em mais ou menos cinco minutos, tempo
fixado para “venderem” a sua ideia,
recorreram à arte de persuadir pela palavra e pela imagem, num exercício de
retórica á maneira do logos e do pathos
aristotélico. A lição parecia estar tão bem
estudada que, não tendo ficado nos três
primeiros lugares, lhes valeu a admiração
de alguns elementos do júri, nomeadamente do próprio responsável pela Gesentrepreneur, empresa que dinamiza as
várias atividades que integram o projeto
Wanted, Dr. Francisco Banha.
Valeu a pena? Sem dúvida que valeu, pelas competências pessoais,
relacionais, comunicacionais, de criação e de trabalho cooperativo que
desenvolveram, a complementar as competências académicas promovidas pelo ensino formal. Valeu por tudo isso e pela missão empreendedora a Madrid a que têm direito por terem vencido a fase concelhia.
António Jorge Figueiredo

Concurso LITERACIA 3Di

Participação meritória do Filipe
Almeida (5º A) e da Beatriz Caiado (6º B)

A

LITERACIA 3Di é uma iniciativa da responsabilidade da Porto Editora que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os respetivos professores e estabelecimentos de
ensino, com o propósito de avaliarem as suas competências em quatro dimensões do saber: Matemática, Ciência,
Leitura e Inglês.
Este desafio pelo conhecimento decorreu durante o ano
letivo em três fases – local, distrital e nacional –, com
base em provas interativas disponibilizadas através da
plataforma online Escola Virtual.
O Grupo 230 do Agrupamento de Sátão aderiu a este
concurso acreditando que este desafio beneficiaria os
nossos alunos, ajudando-os a consolidar as aprendizagens, a desenvolver competências em várias áreas, a
elevar os níveis de conhecimento num contexto similar ao
das avaliações internacionais, assim como contribuía para
o desenvolvimento educativo, pessoal e social dos jovens.
As provas exigiam que os alunos tivessem conhecimento
das matérias lecionadas no respetivo ano em cada uma
das áreas, a avaliação não aferia diretamente conhecimentos curriculares, mas antes se os alunos conseguiam
aplicar em contextos práticos as aprendizagens escolares.
Os dois alunos vencedores da 1ª fase, Filipe Almeida
(5ºA), na literacia de Matemática, e Beatriz Caiado (6ºB),
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na literacia das Ciências, representaram o Agrupamento
na 2ª fase (distrital), realizada no dia 29 de março, na
Escola Secundária de Viriato, em Viseu.
Após a realização das provas, os alunos receberam os
prémios da 1ª fase.
O aluno Filipe Almeida, por ser o vencedor a nível do
distrito, ficou apurado para a grande Final do Concurso da
Literacia 3Di que se realizou no dia 17 de maio, no Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, em Lisboa.
De salientar que este ano, na quarta edição da LITERACIA 3Di, participaram 160 mil alunos, provenientes de
1000 estabelecimentos de ensino, de norte a sul do país,
incluindo as regiões autónomas dos Açores e Madeira.
Na final só estava previsto estarem presentes 101 alunos,
a competir pelos títulos de Campeão Nacional de Matemática, Ciência, Leitura e Inglês.
A participação do Filipe não lhe permitiu o título de campeão nacional.
Segundo a opinião deste e da encarregada de educação,
embora não tenha vencido a final, a participação foi muito
positiva. O aluno teve contacto com uma prova a nível
nacional, contacto com alunos a nível nacional, a possibilidade de visitar o Pavilhão do Conhecimento, receber
prémios (entre os quais um smartphone Samsung), foi

muito divertido, valeu a pena.

Parabéns aos vencedores, mas também a todos
os que voluntariamente participaram no concurso.
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escola é hoje uma encruzilhada de culturas
sociais, étnicas, religiosas. Escola inclusiva é
aquela que garante a qualidade de ensino educacional a
cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a
diversidade e respondendo a cada um, de acordo com
suas potencialidades e necessidades. Assim, uma escola
só poderá ser considerada inclusiva quando se organizar
de forma a favorecer cada discente, independentemente
da sua etnia, sexo, idade, deficiência ou condição social.
Um modelo de escola inclusiva permite, assim, desenvolver atitudes positivas face à diversidade, promovendo a
interação e a comunicação, proporcionando o desenvolvimento da sensibilidade e o respeito pela diferença, porque

ção positiva, no incentivo pela tolerância e pela solidariedade.
Conceber uma escolaridade obrigatória para doze anos, é
criar uma outra escola, cujos princípios e valores são completamente diferentes. É uma escola que tem de estar
organizada para acolher a todos e garantir o sucesso de
todos, até porque a obrigatoriedade escolar não se dirige
apenas aos mais dotados.
Para que uma escola se torne verdadeiramente inclusiva é
urgente a participação consciente e responsável de todos
os atores que permeiam o cenário educacional. Sem dúvida que a escola inclusiva é um dos maiores desafios em
educação, mas é possível se, unidos, eliminarmos algumas
barreiras. Consideramos que os docentes são os principais
sujeitos desta mudança, mas se todos forem envolvidos na

“Não há, não,
Duas folhas iguais em toda a criação.
Ou nervura a menos ou célula a mais,
Não há de certeza, duas folhas iguais”
(António Gedeão, 1958)

SIM, SOU ESPECIAL…,
MAS TU TAMBÉM ÉS

as crianças não precisam ser protegidas umas das outras
e, como advoga o Prof. Dr. José Afonso Baptista, incluir “é
sempre uma questão de afeto, de justiça social e de humanidade”.
É, desta feita, necessário educar na convivência, na intera-

reflexão sobre a escola, sobre a comunidade da qual se
originam os seus alunos, sobre as necessidades dessa
comunidade, sobre os objetivos a serem alcançados, a
escola passa a ser sentida como sendo de todos e para
todos.
A inclusão pode começar na escola, mas não faz sentido
se não transpuser os seus muros. As conexões entre os
diversos atores que interagem na escola e a forma como
as mesmas são orientadas são de crucial importância.
É indispensável que família e escola se olhem como parceiras de caminhada, pois ambas são responsáveis pelo
que produzem, podendo reforçar ou contradizer a influência uma da outra. Família e escola precisam conceber,
através da educação, uma energia para superar as suas
dificuldades, construindo uma identidade própria e coletiva,
atuando juntas como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno.
Um provérbio africano sabiamente preconiza que “para
educar uma criança, é necessário o esforço de toda uma
aldeia”, mas, indubitavelmente, que são os pais os primeiros educadores dos filhos, os mais influentes e cuja pre-

sença tem maior permanência. Não podemos esquecer
também que uma das profissões mais difíceis é a de ser
pai, e é a única para a qual não há formação.
Reflitamos…em educação, que pais é que queremos: coadjuvantes ou apenas figurantes? Tiraremos muito mais
vantagens se tivermos pais responsáveis, colaboradores e
parceiros. E se a escola não pode tudo, pretende-se que
seja efetuado um trabalho conjunto e planeado entre pais e
professores, uma vez que ambos se constituem como
pilares-base da formação das nossas crianças/jovens,
mas, em momento algum, substitutos uns dos outros. Existindo esta complementaridade, será muito mais fácil desenvolver métodos de estudo, capacidade de autonomia, e
sentido de responsabilidade e independência dos nossos
alunos com medidas seletivas ou adicionais.
Pode ainda não ser a participação desejável, mas é a possível. Assim, neste contexto de colaboração conjunta, é
fundamental “apetrechar” os professores e os pais, sendo
necessário que ambos definam atitudes e estratégias, uma
vez que a corresponsabilidade entre eles é irrenunciável.
Se assim não fosse, poderíamos instruir e até formar, mas
nunca educar.
Professora Alexandra Gonçalves

Jardim de Infância de Pedrosas: Visita de idosos do
Centro de Dia da Casa do Povo de Sátão
No dia 14 de maio, o Jardim de Infância de Pedrosas recebeu a visita de sete utentes do Centro de Dia da Casa do
Povo de Sátão, acompanhadas pela assistente social Sofia.
Juntos, crianças e idosas, coloriram flores, enquanto entoavam canções de agora e de tempos idos, que serviram para
revestir uma imagem da “D. Primavera”, resultando num
lindo painel que decora a sala do jardim-de-infância.
Depois de um pequeno lanche, foi o momento da despedida, com a promessa de novos encontros.
O nosso agradecimento à assistente social Sofia, do Centro
de Dia da Casa do Povo, por esta iniciativa, que vem ao
encontro do projeto desenvolvido no jardim-de-infância:
"Pequenos gestos, Grandes abraços”.
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Comemoração da atribuição do Foral de Sátão
pelas turmas E e F do 10º ano (Cursos Profissionais)
No dia 9 de maio, as turmas E e F do 10º ano do ensino profissional realizaram um
conjunto de atividades no âmbito da comemoração da atribuição do foral de sátão.
Como sabem, em nove de maio de mil cento e onze foi atribuído ao nosso concelho
o seu primeiro foral. Esta atribuição pretendeu recompensar e agradecer as gentes
de sátão, pela lealdade e generosidade evidênciadas para com o Conde D. Henrique e a sua esposa D. Teresa, pais do primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques.
“Por nos terdes recebido e agasalhado na vossa casa”, é a expressão patente no
foral que comprova que os precursores da fundação da independência nacional
estiveram no nosso concelho.
O foral de sátão foi um dos primeiros a ser concedido em toda a beira alta e foi atribuído no mesmo ano em que foi dado o foral à cidade de Coimbra. Estes factos
demonstram que o nosso concelho é um dos mais antigos de Portugal. A atribuição
da carta de foral, diploma de autonomia e símbolo de laços de ligação com o poder
central, visava estabelecer um concelho e regular a sua administração, deveres e
privilégios. Era determinante para assegurar as condições de fixação e prosperidade da população.
Para falar acerca do Foral, foi convidado o Dr. Hugo Baptista, licenciado em História
e arqueólogo do município, com vários trabalhos de prospeção no nosso concelho.
O orador explicou aos alunos a importância do documento e apresentou as condições necessárias para a atribuição do mesmo. Os alunos tiveram a oportunidade de
observar alguns vestígios arqueológicos recolhidos na nossa região.
Para além disso, os alunos do curso de multimédia organizaram uma exposição
fotográfica subordinada à valorização e preservação do património histórico e apresentaram uma dança tradicional.
O único inconveniente do dia, foram as condições meteorológicas que inviabilizaram
uma caminhada ao local denominado “Santos Idos”, onde se julga ter existido uma
fortificação ou estrutura fundamental para a atribuição do Foral.
Esta agradável tarde culminou com um repasto servido pelos alunos de restauração.
Os alunos das turmas E e F do 10º ano
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TEXTURAS POR
IMPRESSÃO E FRIÇÃO

FORAL DE SÁTÃO

Na disciplina de Educação Visual, através da perceção do aspeto
da superfície de formas naturais (folhas de árvore), os alunos do
5ºE retiraram texturas por impressão e frição com o objetivo realizar
composições formais bidimensionais que se encontram expostas na
EBIFA.

A 9 de maio, dia da comemoração da atribuição do Foral de Sátão, os alunos do 6ºB (EBFL) e 6ºF (EBIFA)
deslocaram-se ao Cineteatro de Sátão para participarem num espetáculo e defenderem a sua freguesia.
Para valorizarem a freguesia de Rio de Moinhos e de Ferreira de Aves, os alunos realizaram estandartes
decorados com brasões e pequenas frases a enaltecer as qualidades das respetivas freguesias.

Sandra Santos

Sandra Santos
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Atividades de articulação interdisciplinar

ANEMÓMETRO
No âmbito do tema “Energia”, e atendendo à importância do
vento como fonte de energia renovável, na disciplina de Educação Tecnológica e no âmbito das DAC, os alunos do 5ºE realizaram anemómetros, instrumento utilizado para assinalar a direção e a velocidade do vento. Estes objetos foram elaborados em
ambiente de sala de aula e expostos e experimentados pelos
alunos na EBIFA.
Sandra Santos

GALO DE BARCELOS
Aquando da abordagem do tema património cultural material móvel e com o intuito de valorizar, preservar e dar a conhecer as formas tradicionais da arte do povo, os alunos do 6ºF
(EBIFA) e 6ºB (EBFL) na disciplina de Educação Visual em interdisciplinaridade com Educação Tecnológica, realizaram/reinterpretaram em pasta de modelar figurinhas representativas
do figurado e lendário “Galo de Barcelos”. Estas representações estiveram visíveis em exposição na escola EBIFA e na escola EBFL.

A lenda do Galo de Barcelos, um dos símbolos de Portugal
Certo dia, apareceu um galego que se tornou suspeito. As autoridades resolveram prendê-lo
e apesar dos seus juramentos de inocência, ninguém acreditou que o galego se dirigisse a
Santiago de Compostela, em cumprimento de uma promessa, e que fosse fervoroso devoto
de Santiago, S.Paulo e Nossa Senhora. Por isso, foi condenado à forca. Antes de ser enforcado, pediu que o levassem à presença do juiz que o condenara. Concedida a autorização,
levaram-no à residência do magistrado que, nesse momento, se banqueteava com alguns
amigos. O galego voltou a afirmar a sua inocência e, perante a incredulidade dos presentes,
apontou para um galo assado que estava sobre a mesa, exclamando: “É tão certo eu estar
inocente, como certo é esse galo cantar quando me enforcarem”. Risos e comentários não
se fizeram esperar mas, pelo sim pelo não, ninguém tocou no galo.
O que parecia impossível tornou-se, porém, realidade! Quando o peregrino estava a ser
enforcado, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou. Já ninguém duvidou das afirmações
de inocência do condenado. O juiz correu à forca e viu, com espanto, o pobre homem de
corda ao pescoço. Todavia, o nó lasso impedia o estrangulamento. Imediatamente solto foi
mandado em paz. Passados alguns anos, voltou a Barcelos e fez erguer o monumento em
louvor a Santiago e à Virgem.
Desde então o Galo de Barcelos passou a representar a fé, a sorte e a fortuna.
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ZOOTRÓPIOS - imagens em movimento
Zootrópios. Embora nada tenha a ver com zoológico, também é uma animação e tem a ver
com bicharada. Antes da invenção do cinema apenas havia a fotografia. Mas quando em
1834 William George Horner se lembrou de criar uma máquina feita por um tambor com
pequenas janelas por onde se espreitava para desenhos em tiras, algo mágico aconteceu
– as imagens começarem a mexer-se! Para fascínio das crianças, quando o tambor girava

criava-se a ilusão de ótica aparentando imagens em movimento. Ora, os alunos do 6ºA, B,
C e F presentearam-nos com um pouco dessa magia ao criarem, nas aulas de Educação
Tecnológica, zootrópios de imagens animadas que podem ser vistas e experimentadas
nas nossas escolas de EB Ferreira Lapa e EBIFA durante maio e junho.

AVIÕES NO AR
Habitualmente temos aviões no ar e pés no chão.
Mas, no mês de maio quem for ver as exposições
de trabalhos nas escolas EB da Lapa e EBIFA irá
ver aviões no chão e ficar com a cabeça no ar a
sonhar com as aeronaves brilhantemente construídas e decoradas pelos nossos alunos. Os
estendais da roupa ficaram desfalcados e os
gelados de pau tiveram um outro propósito além
de adoçar a boca numa primavera com sabor a
verão. Foram paus e pauzinhos que, nos hangares de fabrico das aulas de Educação Tecnológica, os alunos do 6ºA, 6ºB, 6ºC e 6ºF transformaram em belas máquinas voadoras.
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ROSTOS
AFRICANOS
Baseando-se na riqueza plástica dos traços das máscaras africanas, os
alunos do 6ºA, 6ºB, 6ºC e 6ºF deram largas à imaginação e utilizaram
materiais improváveis para nos enfeitiçar com a magia de caras e caretas tridimensionais expressivas e criativas. Expressões e sentimentos
de rostos ganharam forma, cor e vida pelas mãos dos nossos alunos
numa interdisciplinaridade entre Educação Visual e Educação Tecnológica. O resultado esteve à vista de todos em exposição nas escolas
Ferreira Lapa e EBIFA.

No âmbito do tema Riscos Naturais e Mistos,
da disciplina de Geografia, os alunos do 9º
ano da turma E, da EBIFA, deslocaram-se
no dia 1 de abril ao CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Viseu, da
ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil), situada na avenida Alberto
Sampaio.
Recebidos pelo comandante distrital, Miguel
David, pelo segundo comandante, Humberto
Sarmento e pelo engenheiro Tiago Pocinho,
os alunos assistiram a dois vídeos de apresentação da ANEPC, sobre a sua história,
organização e missão.
De seguida, os alunos visitaram a sala de
operações, local onde os operadores, todos
os dias, durante as 24 horas, recebem os
pedidos de socorro relativos a acidentes
ocorridos no distrito de Viseu sejam de que
natureza forem.
Na sala de operações, o comandante distrital, Miguel David, explicou detalhadamente
aos alunos o funcionamento da operacionali-
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Alunos do 9ºE visitaram o
CDOS de Viseu da ANEPC

zação do socorro e teve ainda a oportunidade
de exemplificar, num mapa distrital, a localização dos incêndios através da técnica da
“triangulação”, a partir da informação angular
fornecida pelos postos de vigia.
Finalmente, os alunos foram “brindados” com
um boné de uma das campanhas da ANEPC
e puderam colocar questões ao comandante
distrital sobre questões concretas da prestação de socorro, para além de terem visionado
dois filmes da campanha “Portugal Chama”.
No seguimento desta visita de estudo, os alunos, em contexto de sala de aula, efetuaram
um relatório em que avaliaram muito positivamente esta visita pelo conhecimento que lhes
proporcionou.
Os alunos deslocaram-se no miniautocarro da
Câmara Municipal de Sátão e foram acompanhados pelo professor de Geografia.
Acácio Pinto
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Educação Rodoviária

Alunos do JI de Lamas aprendem a ser bons condutores!
A Secção de Programas Especiais da Guarda Nacional Republicana deslocou-se ao Jardim-de-infância de Lamas, no passado dia 17 de maio, para dinamizar uma ação de sensibilização com as crianças, no âmbito da Educação Rodoviária, enquanto dimensão da Educação para a Cidadania.
Pretendeu-se com esta ação, focada na criança e na sua condição enquanto peão, passageiro, condutor e cidadão, a adoção de comportamentos adequados a cada situação concreta,
em contexto rodoviário.
Todos desenvolveram e aprofundaram os seus conhecimentos sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente um sistema de interações.
Pela demonstração de uma conduta responsável, ficaram todos aptos a conduzir Velocípedes. Parabéns!

Página 9

Junho 2019

“ A Geometria das Emoções”
Estas atividades destinam-se aos alunos do
ensino pré-escolar até ao 3º ciclo, tendo como fatores centrais a promoção e desenvolvimento das
competências afectivas. As atividades iniciaram em
maio e terão continuidade no próximo ano letivo
2019-2020. Como recursos/materiais criou-se o
Origami “Quantos Queres das Emoções” e cubos
com várias temáticas, desde o brincar, o reconhecimento das emoções, a alimentação, os monumentos culturais, os comportamentos de risco e o desporto/inclusão social.
Os objetivos destas atividades visam desenvolver,
através da prevenção, um conjunto de competências e atitudes relacionadas com o reconhecimento
e gestão das emoções, a compreensão e empatia
pelo outro, o estabelecimento de relações interpessoais positivas, bem como o trabalho em equipa, a
promoção da criatividade e da linguagem/
comunicação com a construção de narrativas sobre
os vários temas. Neste sentido, a fomentação das
relações entre os pares, é fundamental nestas ativi-

No âmbito do Programa Nacional da Promoção do Sucesso Educativo,
através da CIM Viseu Dão Lafões, as técnicas do Município de Sátão,
encontram-se a desenvolver um atelier de atividades, intitulado “A Geometria das Emoções”, no Agrupamento de Escolas de Sátão.

dades para que possam desenvolver as habilidades
sociais, através de experiências enriquecedoras
que possam colocar em prática comportamentos de
interajuda, partilha e cooperação, tal como proporcionar momentos de exploração e criatividade em
cada história.
Em suma, este atelier encontra-se numa fase inicial,
sendo as primeiras sessões desenvolvidas em algumas turmas do pré-escolar e do 2º Ciclo. Os alunos
têm manifestado interesse e entusiasmo pelas atividades, tal como os professores e educadores.

“Ser emocionalmente alfabetizado é tão importante na aprendizagem quanto a matemática e a
leitura” (Goleman, 2002)
As Técnicas do Município de Sátão:
- Elisabete Figueiredo (Mediadora EPIS)
- Marisa Alves (Terapeuta da Fala)
- Rute Almeida (Psicóloga)

Projeto de Promoção do Sucesso Educativo (PNPSE).

Mostra de cinema solidário

N

os dias 13 e 14 de maio de
2019, os alunos do 3º e
4ºanos do 1º ciclo e os
alunos do 2º ciclo participaram numa mostra de filmes solidários, no
Auditório da Escola Secundária Frei Rosa
Viterbo. Realizou-se também uma sessão
para os pais/encarregados de educação desses mesmos alunos no dia 13 de maio de
2019, pelas 17:00 horas. Contámos com a
presença de 20 encarregados de educação.
A Mostra assentou na apresentação e
divulgação de um conjunto de filmes de curta

duração sobre temáticas relacionadas com os
ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e posterior debate com os participantes
para troca de opiniões e sensibilização das
mensagens chave dos filmes.
A Mostra insere-se no projeto “I love
2 Help” cuja missão passa pela promoção da
consciencialização das populações, nas temáticas dos ODS, designadamente na vertente social, ambiental e cívica, apostando na
comunicação como ferramenta que pode
fazer a diferença. É uma produtora de conteúdos multimédia (filmes, vídeos, documentá-

rios) que trabalha no terceiro setor, com outras associações e organizações do setor
público ou privado, para as ajudar a criar as
próprias histórias/filmes sobre as temáticas
acima referidas.
Esta atividade contou com a colaboração e dinamização das Técnicas da Câmara Municipal de Sátão, Elisabete Figueiredo e
Marisa Alves, envolvidas no Projeto de Promoção de Sucesso Educativo (PNPSE).
As sessões foram proveitosas, os
alunos participaram com muito entusiamo no
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debate e deram o seu testemunho no questionário online que será feito uma análise e
tratamento dos dados para termos um pequeno relatório com alguns indicadores desta
iniciativa. Continua a ser gratificante perceber
que podemos fazer a diferença, e esse é o
sentimento que nos move nestas ações que
realizamos junto das crianças e jovens nas
escolas.
Elisabete Figueiredo
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SAÚDE

Enfª Sandra
Marinho

Aicmofobia (medo de agulhas)

Aicmofobia consiste no medo excessivo ou
mesmo irracional de agulhas ou injeções. Esta fobia afeta
cerca de 3,5 a 10% da população mundial.
Todos nós temos algum receio no que diz respeito a médicos, enfermeiros, batas brancas, doenças e agulhas. Neste caso o medo é natural porque recorremos a
eles quando não nos sentimos bem, quando estamos doentes e muitas dessas vezes temos de realizar exames ou
procedimentos desagradáveis e além disso, a verdade é
que as picas realmente doem um pouco.
Apesar de o medo de agulhas ser muito comum,
é importante distinguir o medo normal do medo irracional.
Em casos muito raros, apenas a imagens de uma agulha,
podem levar o aicmofóbico a ser incapaz de distinguir a
realidade da fantasia.
Embora este tipo de fobia possa afetar pessoas
de todas as idades, a literatura médica refere que a maior
parte dos casos teve a sua origem na infância e que na
maioria dos casos podem persistir durante toda a vida.
Experiências negativas, falta de confiança, o próprio ambiente médico e hospitalar e muitas vezes até a vergonha de
desmaiar, podem também influenciar.
Além de ter medo de agulhas, frequentemente
essas pessoas têm também medo de sangue, de médicos,
de hospitais, e até de dentistas, uma vez que estes utilizam anestesia através de injeções.
Como consequência desta fobia, em casos mais
graves a evitação e a ansiedade podem interferir e condicionar a rotina diária bem como a prevenção e manutenção
da própria saúde.
Os sintomas mais frequentes desta fobia são:
 Sensação de desmaio ao ver ou em alguns casos apenas por pensar em agulhas;
 Falta de ar, tremores, náuseas, sensação de boca seca

e bocejos;
 Aumento do ritmo cardíaco e em muitos casos da tenção arterial;
 Ataques de pânico.
Como perder o medo das agulhas:
 Tal como a maioria das fobias, também a aicmofobia
pode ser ultrapassada através da exposição gradual a
agulhas, deste modo através da repetição vamos conseguir diminuir a ansiedade;
 Técnicas de autoajuda tal como respiração profunda,
meditação e relaxamento muscular;
 A hipnoterapia clinica pode também ajudar a perceber
a origem da fobia e a controlar o medo.

Para superar o medo de agulhas é importante conversar e confiar na equipa de enfermeiros e médicos. Eles vão
certamente explicar o procedimento e as técnicas que lhe
permitirão sentir-se mais confortável e tornar o procedimento o menos doloroso possível.
De acordo com algumas investigações cientificas
recentes, a melhor maneira de superar o medo de agulhas
é enfrentar o “inimigo” cara-a-cara, olhar para a agulha
durante a injeção, ajuda a controlar a situação e a diminuir
a dor.
E lembre-se que pode contar com os profissionais de
saúde para o ajudar a vencer este medo tão real.
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Notícias das bibliotecas do agrupamento

O Presidente da Câmara foi entrevistado por
alunos de 1.º CEB
Os alunos da AEC “Desenvolver Literacias”, da Escola Básica de Sátão, endereçaram o convite ao Sr. Presidente da Câmara, Paulo
Santos, para ser entrevistado no programa da manhã de quinta-feira, 16 de maio, da Rádio Escolar – Recreio. Prepararam um conjunto
de questões para satisfazer a sua curiosidade em relação ao desempenho do seu cargo e ao homem por trás do presidente, que não se
intimidou com as questões, respondendo com naturalidade e simpatia.
Ficámos a saber que, para além das naturais queixas que ouve dos munícipes, é muitas vezes abordado para lhe pedirem emprego.
Quando “despe” o cargo de presidente, o que acontece poucas vezes, gosta de confraternizar e de apreciar um bom prato. Também
gosta de dedicar algum do seu tempo à caça e à música, sendo membro dos grupos Ad Libitum (Viseu) e Zaatam (Sátão).
A entrevista foi marcada por alguns momentos musicais, onde podemos apreciar os seus dotes vocais. O fado “Samaritana” foi a sua
escolha e, a pedido, o Hino de Sátão acompanhado por todos os presentes.

As mãos não são para bater
As bibliotecas escolares não deixaram passar em branco, abril, o Mês Internacional da Prevenção dos Maustratos a Crianças e Jovens, com diversas atividades. Construiu-se e expôs-se o laço azul, símbolo desta temática, com a participação dos alunos, após a dinamização da hora do conto. O livro lido e contado que serviu para
a sensibilização e reflexão partilhada foi “As mãos não são para bater” de Martine Agassi. A atividade contou
com a canção “Para que servem as mãos” e algumas crianças da Educação Pré-Escolar também apresentaram
a canção “As minhas mãos”, muito bem interpretada. Com os alunos mais velhos, explorou-se o poema “As
mãos” de Manuel Alegre.
Na biblioteca esteve disponível a exposição, "Lê pelos teus direitos", com livros sobre os direitos das crianças e
cidadania em geral. Também divulgámos a Biblioteca de Livros Digitais do Plano Nacional de Leitura.
Dinamização da Hora do Conto, com crianças da Educação Pré-Escolar

A Europa tem a ver contigo
A União Europeia é constituída por 28 países e nasceu do desejo de paz, solidariedade e liberdade. Festeja o seu aniversário a 9 de maio e a Biblioteca Escolar associa-se a esta
celebração promovendo a reflexão de como a União Europeia torna melhor a nossa vida.
As sessões dinamizadas na biblioteca começaram com a visualização do vídeo "Europa num minuto", que suportou o início da reflexão.
Divulgámos o sítio oficial - europa.eu - nomeadamente a zona de aprendizagem. Desafiámos os alunos a aprofundarem os seus conhecimentos de forma lúdica, com os jogos do
sítio oficial da UE, nomeadamente o puzzle digital e em papel, com um "quantos queres", com perguntas e respostas diversas. Para além da exposição bibliográfica, deu-se destaque
ao artigo "O que é que a Europa tem a ver contigo?" da revista "Visão Júnior".

O que se passa no mundo?
Com o crescente impacto das tecnologias da informação e comunicação no nosso quotidiano, há um conjunto de preocupações ligadas ao seu uso que justificam o desenvolvimento de competências transversais, as soft skills, que terão grande importância no futuro, que será diferente da passado e do presente. Deste modo e com o
objetivo de trazer os assuntos da atualidade para a escola; fomentar uma atitude crítica e interveniente face à realidade envolvente e face aos media; contribuir para a
formação de cidadãos informados e esclarecidos e desenvolver as multiliteracias, a Biblioteca, juntamente com os professores, lançou o desafio “O que se passa no mundo?”, integrando a iniciativa "7 Dias com os Media".
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Notícias das bibliotecas do agrupamento

“Vamos fazer um livro?” na
Semana Cultural
Ao longo da Semana cultural (3 a 5 de junho de 2019) estiveram expostos na sede do agrupamento
os livros produzidos na atividade “Vamos fazer um livro?” de acordo com o previsto na quarta etapa
do projeto, divulgação. Esta também foi feita através de disponibilização dos vários eBooks no blogue da biblioteca: http://livroscomperlimpimpim.blogspot.com e apresentação na biblioteca ou na
sala de aula.
A equipa da Biblioteca Escolar desafiou os alunos e famílias a participarem na atividade que, genericamente, consistiu na escrita e ilustração de uma história tradicional com algumas alterações que
mostrem a necessidade de alterarmos comportamentos e cuidarmos da casa comum, que é o planeta Terra.

Leituras Encenadas
“Corre, corre cabacinha”
Leituras Encenadas a partir da história “Corre, corre cabacinha”, escrita por Alice Vieira, foi uma atividade dinamizada pela professora bibliotecária, Lurdes Figueiredo” na Hora do Conto. Constitui-se como
uma excelente forma de promover os livros e as leituras, cativa os alunos para o prazer de ler dando
sentidos aos textos e desenvolvendo a oralidade e a criatividade.
Exposição de livros elaborados no âmbito do projeto “Vamos
fazer um livro?” na Semana Cultural

Construo um taumatrópio – oficina

Leituras Encenadas “Corre, corre cabacinha” – 2.ºF

Entrega de prémios da
Biblioteca Escolar
A biblioteca escolar continua a atribuir prémios e
certificados aos alunos que participam nas atividades
da biblioteca: “Os pontos da LEITURA – Melhor Leitor” entregando as fichas de leitura, “Palavras Estrambólicas”, “TransFORMA-TE em reviSTAR” e no
Clube dos Amigos da Biblioteca. Trata-se de um
reconhecimento e incentivo aos alunos que têm uma
atitude dinâmica e que utilizam parte dos seus tempos livres em atividades formativas.
Na EBI de Ferreira de Aves, a oportunidade também
foi aproveitada para se mostrar o trabalho dos alunos
do 3.ºF e do 4.ºF que presentearam todos os presentes com a interpretação de uma canção original.
Aceitaram o desafio de escrever e interpretar uma
canção original “Não sejas como o Pinóquio” e “A
árvore generosa” a partir da leitura de um livro, para
participarem no projeto solidário da AJUDARIS
"Cantas-me Histórias".

A professora bibliotecária Lurdes Figueiredo, no âmbito do Plano
Nacional de Cinema, dinamizou a oficina: Construo um taumatrópio. O taumatrópio é um brinquedo ótico do pré-cinema. Antes de
existir o cinema de animação surgiram vários brinquedos que faziam a animação dos desenhos. Comprovando o princípio da persistência retiniana, cada aluno participante cortou dois discos, desenhou e pintou desenhos complementares e, depois de os colar na
extremidade de um pauzinho, fê-los rodar criando a ilusão do movimento. A magia aconteceu!

Interpretação da canção “A árvore Generosa” - 4.ºF
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DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Para um amanhã sustentável é preciso agir hoje!

O

Dia Mundial do Ambiente é celebrado todos os anos a 5 de junho.
A sua comemoração tem como
objetivo destacar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e alertar as
populações e os governos para a necessidade de o proteger.
O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida, entre as quais:
os animais, a vegetação, os microrganismos, a água, a atmosfera, o solo e as rochas.
Devido ao aumento da população mundial,
às mudanças sociais, e principalmente à
poluição e suas consequências, nunca se
falou tanto de problemas ambientais como
atualmente.
O consumo exagerado de alguns produtos
e a poluição estão a comprometer de forma
grave o equilíbrio ambiental.
Algumas das consequências da poluição
ambiental (do ar, da água, do solo) são:
redução da camada de ozono, contaminação das águas e dos solos, aumento do
efeito de estufa, formação de chuvas ácidas, alterações no clima, degelo, desflorestação, o esgotamento de recursos naturais,
a perda de biodiversidade, entre outras.
Tudo isto está a afetar a saúde humana e
de outros seres vivos.
A qualidade de vida depende do ambiente
natural, onde os recursos são limitados e
nós dependemos deles.
É necessário ter consciência de que um
desenvolvimento sustentável implica não
apenas o desenvolvimento económico,
mas também o desenvolvimento social e
pessoal, tendo presente as necessidades
das gerações atuais sem prejudicar as
gerações futuras. Precisamos de ter presente a política dos “8Rs”: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Respeitar, Recusar, Reparar,
Responsabilizar, Repensar.
A poluição/destruição do ambiente pode
parecer complexa, mas todos nós podemos fazer a nossa parte para reduzir este

problema.
A ação individual de cada pessoa, pode
parecer inútil diante de um problema tão
sério e tão imenso, mas a multiplicação de
ações dos milhões de pessoas do mundo
(de cada um de nós) pode fazer a diferença.

Algumas medidas de sustentabilidade e preservação do
meio ambiente:
 Evitar desperdiçar o consumo de água,
de energia elétrica, de papel;
 Evitar o uso de plásticos;
 Usar produtos biodegradáveis;
 Separar e armazenar corretamente
todos os resíduos produzidos, para
assim promover a sua reciclagem, utilizando os ecopontos;
 Promover a reutilização de materiais
que já foram usados, sempre que possível;

 Reduzir o consumismo exagerado, a
compra e uso de produtos e serviços
que não são extremamente necessários;
 Diminuir o consumo de alimentos e de
produtos industrializados;
 Evitar o uso exagerado de pesticidas,
herbicidas e fertilizantes químicos;
 Prevenir incêndios florestais;
 Plantar árvores, reflorestar;
 Utilizar os resíduos de lixo orgânico
(lixo doméstico) para o processo de
compostagem, que os transforma em
adubo que pode ser usado na fertilização do solo;
 Não deitar resíduos tóxicos, nem resíduos não biodegradáveis na natureza;
 Utilizar tecnologias que respeitem o
meio ambiente e as pessoas;

Denunciar as transgressões ecológicos;
 Diminuir a poluição e a emissão de
gases poluentes;
 Usar meios de transporte alternativos e
menos poluentes, como a bicicleta, os







transportes públicos e os veículos elétricos;
Preservar a biodiversidade;
Proteger a preservação e recuperação
de áreas ameaçadas;
Evitar todo tipo de poluição nas águas
dos rios, mares, oceanos e lagos;
Utilizar fontes de energia renováveis,
como a solar, eólica e hídrica;
Contribuir para a educação e ações de
cidadania.

Para além de medidas a serem tomadas
pelos países/governos/autarquias, pequenas atitudes que cada um de nós pode e
deve fazer no dia-a-dia podem fazer muita
diferença para preservar o meio ambiente.
Preservar o meio Ambiente é preservar a
Vida!
Vamos todos, com pequenas ou grandes
atitudes, “Cuidar a casa comum”!
O Coordenador de
Ciências Naturais do 2º Ciclo

Histórias ao cubo
Olá a todos! Vimos falar sobre a atividade “Histórias ao cubo”, que temos vindo a desenvolver nas aulas de Português.
Este jogo consiste em nove dados que são lançados. No lançamento dos dados calham nove figuras que iremos inserir na nossa história. Algumas das histórias que fizemos foram, por exemplo: “A viagem no tempo” e “Um dia no parque”.
Os cubos dos quais estamos a falar têm as seguintes figuras: um ábaco, uma floresta, um avião, um castelo, um íman, um mapa mundo, um repuxo, um raio, entre outras.
Este jogo é muito giro, ensina-nos a ser criativos de uma maneira divertida e a treinamos a mossa escrita.
Se quiserem comprar as “Histórias ao cubo” podem fazê-lo na Tiger ou na Fnac.
Obrigada, e não se esqueçam estes cubos são fantásticos para estimular a nossa imaginação e criatividade.
Mariana e Mafalda, 5ºD
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Ao longo deste ano letivo, a equipa
pedagógica das turmas A e B do 5º ano
planificaram e desenvolveram uma ação
educativa conducente ao desenvolvimento de competências nos alunos,
propostas no Perfil dos Alunos no Final
da Escolaridade Obrigatória e enquadradas no projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Neste último documento, descreve-se o cidadão de sucesso
como conhecedor, mas também capaz
de integrar conhecimento, resolver problemas, dominar diferentes linguagens
científicas e técnicas, que coopera, que
é autónomo, que tem sensibilidade estética e artística e cuida do seu bem-estar.

Projeto das turma A e B do 5º ano

“O que nos liga ao mundo”
Assim, integrado no tema geral
do Agrupamento, “Cuidar da Casa Comum”, desenvolveu-se um subprojecto
intitulado “O que nos liga ao mundo”. Concluímos que cuidar da Casa Comum é
cuidar, em primeiro lugar, dos espaços que
ocupamos e que constituem a nossa ligação diária ao mundo. Neste sentido, desenvolveram-se atividades que visaram sempre, a melhoria dos espaços escolares,

quer na sua vertente ambiental quer estética. Fizemos intervenção artística na sala
de convívio, criando um espaço acolhedor
de leitura informal e incentivámos a partilha
de livros. Reciclámos e reutilizámos objetos para decoração de espaços. Pintámos
os bebedouros, os bancos, jogos e decorámos os espaços exteriores da escola tornando-a mais colorida, divertida e atrativa.
Paralelamente, colaborámos em
todas as atividades consideradas potenciadoras do desenvolvimento das competências dos alunos tais como a participação na
Feira de outono e comemoração do S.
Martinho, no concurso de histórias da Ajudaris, na comemoração do dia mundial da
Água e na semana da saúde, no sarau
cultural do dia 9 de maio do projeto
“Maravilhas da Nossa Terra”, na semana
cultural do agrupamento, entre outras.
Com este trabalho, os alunos
puderam desenvolver competências, tais
como: de linguagem, associadas à literatura, à música, e às artes; de comunicação,
apresentando projetos perante uma plateia
real e alargada; de relacionamento interpessoal, trabalhando em equipa e interagindo com tolerância e com espírito crítico;
de autonomia pessoal, alargando horizontes e aumentando a sua autoestima; de
sensibilidade estética e artística experimentando processos próprios das diferentes formas de arte; de raciocínio e resolução de problemas gerindo projetos e to-

mando decisões para resolver problemas;
de pensamento crítico e pensamento criativo desenvolvendo novas ideias e soluções,
de forma imaginativa e inovadora, como
resultado da interação com outros ou da
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes
contextos e áreas de aprendizagem; de
consciência e responsabilidade ambiental e
social.
Questionados os alunos sobre o
trabalho desenvolvido, a resposta é que
superou as expectativas, gostaram e querem continuar.
A equipa pedagógica das
turmas do 5ºA e 5ºB

Visita de estudo dos alunos do 2º ciclo

Uma viagem a Aveiro
para saber e saborear!
No dia 30 de abril, os alunos do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Sátão realizaram uma visita de estudo a Aveiro.
A partida foi às 8:00 h, junto da Escola Básica Ferreira Lapa e a primeira etapa da visita
de estudo começou às 10:00 h na Fábrica Centro de Ciência Viva, onde existem módulos
interativos, envolvendo várias áreas da ciência a que deram o nome de “Mãos na massa”.
Nesse espaço existiam vários jogos e experiências. Os que mais gostámos de experimentar foram os dos lasers e o jogo “mindball”. Passámos algum tempo nessa sala, depois
fomos construir robôs com legos, e divertimo-nos a fazer essas experiências em grupos de
três elementos. Os robôs que podíamos construir eram: um macaco baterista, um peão e
pássaros.
Depois dessa visita ao Centro de Ciência Viva fomos almoçar e brincar no parque/
jardim Oudinot.
De seguida, voltámos para o autocarro que nos levou até às salinas. Quando lá chegámos, um senhor explicou-nos como é que se extraía o sal. Depois de visitarmos as salinas,
partimos em direção à praia da Barra. Aí, alguns alunos foram para o mar, molhar os pés e
correr na areia.
Mais tarde, fomos ao parque das merendas lanchar e brincámos um pouco. Chegada a
hora, voltámos para o Sátão onde chegámos por volta das 19:00 h.
Apesar da viagem ter sido um pouco cansativa, foi muito divertida e queríamos que
durasse mais tempo.
Matias, Filipe, Mateus, Martim - 5ºA
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Sarau de inauguração da exposição Maravilhas da Nossa Terra

Noite animada em que se
celebrou o Concelho de Sátão

O

dia 9 de maio foi o dia
escolhido para a conclusão
do projeto “Maravilhas da
Nossa Terra”, iniciado no ano letivo anterior
pelos grupos de HGP, Português, Inglês e EVT.
Este dia foi o escolhido para inauguração
da exposição, por coincidir com a data de atribuição do foral ao concelho de Sátão.
A inauguração da exposição foi precedida de um sarau cultural, que decorreu no
cineteatro de Sátão e contou com atuações
variadas das quais se destacam a dramatização
do foral, um concurso “A freguesia + fixe”, um
instrumental com flautas, a dramatização da
Lenda dos Santos Idos, declamação de rezas a
Santa Bárbara, uma canção, dramatização da
história de “Pedro e Inês”, uma dança Medieval
e a atuação do grupo Zaatam. Entre atuações
não faltaram os bobos, que, com graça e imaginação, animaram a plateia.
O público participou entusiasticamen-
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te no concurso “A freguesia + fixe”, apoiando os
representantes das suas freguesias com cartazes e frases de incentivo e os apoiantes da
freguesia de Rio de Moinhos chegaram a entoar
os dois hinos da sua terra.
Colaboraram na preparação desta última atividade os professores de Português e História do
sétimo ano.
Na plateia estiveram presentes a
Diretora do Agrupamento, o Presidente da Câmara, Presidentes das Juntas de Freguesia,
membros da Assembleia Municipal, vereadores
da Câmara Municipal, funcionários, professores,
alunos, Pais/ Encarregados de Educação e
outros elementos da comunidade.
Após este magnífico sarau, seguiu-se
a inauguração da exposição de trabalhos sobre
o património cultural do concelho de Sátão, na
Casa da Cultura de Sátão, denominada
“Maravilhas da Nossa Terra/Maravilhas da
Nossa Língua”. A exposição estará aberta ao

público até ao dia vinte e nove de junho.
Este projeto, desenvolvido em articulação
curricular ao longo de dois anos letivos, foi fruto
de intenso trabalho colaborativo e de um verdadeiro compromisso dos professores e dos alunos, aliado ao empenho das famílias que se
associaram na elaboração dos trabalhos agora

expostos.
Assim se construíram pontes entre a
escola, a família e a comunidade e assim se se
criou um espaço único para o desenvolvimento
das capacidades e potencialidades dos alunos
na construção da qualificação individual e da
cidadania democrática.
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D é de…
Desde logo a nossa atenção é captada quando sabemos
que se trata de um projeto desenvolvido com um grupo de jovens, com o objetivo de “olhar o mundo a partir do teatro”, como é
dito nas informações sobre a peça.
A peça foi desenvolvida em vários momentos que apresentavam estereótipos que presenciamos no dia a dia: a desigualdade de género e as diferenças sociais, por exemplo. Mas
houve a denúncia, por vezes de uma forma chocante, de outras
situações trágicas da atualidade: violência doméstica, abusos
sexuais, violação, tráfico humano, pobreza… Como os temas
desenvolvidos incidiram sobre problemas atuais da sociedade,
isso fez com que conseguissem sensibilizar o público e prender a
atenção durante toda a peça. Transmitiram ensinamentos e obrigaram-nos a fazer algumas reflexões sobre atitudes que nós próprios temos enquanto elementos da sociedade.
Foram utilizados alguns recursos para captar a nossa
atenção enquanto adolescentes, como as músicas cantadas ao
vivo, acompanhadas de guitarra, ou a linguagem característica da
nossa idade.
Apesar de o elenco de atores ser jovem, percebeu-se
que têm talento e poderão ter um futuro promissor. Alguns deles
tiveram a coragem de se expor fisicamente, revelando já grande
profissionalismo, como a atriz que ficou nua da cinta para cima
(ainda que de costas) como estavam os rapazes, para expressar
bem o desejo de igualdade de género, nomeadamente a quebra
do estereótipo do trabalho físico pesado ser apenas para homens.
Foi brutal!
Além do mais, foi uma oportunidade para entrarmos numa excelente sala de teatro e aprendermos a ter atitudes adequadas.
Alunos do 10º B

Alunos apreciam (bom)
cinema Português
Numa iniciativa integrada no Plano Nacional de Cinema, nós, alunos do 10º ano, deslocámo-nos a Viseu, a uma sala de cinema, para visualizarmos o filme Adeus, Pai, de
Luís Filipe Rocha.
Inicialmente, havia entre nós um pouco de ceticismo em relação ao filme, pois não
é costume apreciarmos muito o cinema português, ainda para mais um filme realizado
há tanto tempo (1996). No entanto, foi uma surpresa pela positiva. Foi excecional.
Gostei especialmente da forma como a história estava construída: um adolescente sente-se afastado do pai e imagina, escrevendo numa composição da escola, como
seria se o seu progenitor se interessasse por ele e “vive” tudo o que poderiam fazer
juntos, enquanto pai e filho. Mas é apenas no final que se descobre que tudo se passa
na sua imaginação, não só a relação com o pai, mas todas as vivências que ele conta
dessas férias, uma ideia genial do realizador, que nos deixa a pensar.
Além de ter superado as expectativas, é um filme que nos dá uma lição de
moral muito clara e simples: é necessário aproveitar o tempo com quem mais gostamos, enquanto não é tarde demais. A vida não é só trabalhar para pagar contas e ficar
com algum dinheiro, como fazia o pai, mas sim saber aproveitar o pouco tempo que
temos, para chegarmos ao fim das nossas vidas e podermos dizer que valeu a pena
vivermos.
A iniciativa, por parte da escola, para levar os alunos ao cinema devia ser valorizada e feita mais vezes, porque também se aprende muito fora do contexto de sala de
aula.
Tomás Custódio Félix, 10ºB

Página 17

Junho 2019

Uma das áreas de intervenção do nosso agrupamento é a
Educação para a Saúde, tendo vindo a desenvolver, ao longo dos
vários anos, o PPES (Projeto de Promoção e Educação para a Saúde), com várias atividades destinadas à comunidade educativa.
Para encerrar o trabalho deste ano letivo, decorreu, de 6 a 10 de
maio, a Semana da Saúde, cujo intuito foi reforçar a necessidade
de adotar atitudes adequadas à manutenção de um estilo de vida
mais saudável, por parte de toda a comunidade educativa.

TEATRO-DEBATE: “NEM MUITO SIMPLES NEM DEMASIADO COMPLICADO”
Os alunos do 10º ano assistiram ao debate teatral “Nem muito simples nem demasiado complicado”, um espetáculo dinamizado pela associação USINA, constituído por um prólogo e cinco cenas
com diferentes problemáticas ao nível dos relacionamentos e da sexualidade: o início de uma
relação, a gestão da relação, como lidar com a pressão do grupo, o início da sexualidade e o que
fazer com as dúvidas na primeira vez.
Por se tratar de um teatro-debate, as situações apresentadas levaram à reflexão e à discussão,
envolvendo os alunos na sua resolução.
Assim, os discentes puderam subir ao palco, vestir uma personagem e dar um curso diferente a
cada uma das cenas representadas.
Esta atividade revestiu-se da maior pertinência e proporcionou aos alunos uma experiência única,
divertida e educativa.
Rafael Coelho, 10º D

Workshop “Preserve a sua voz"

Rastreio de Saúde

Peça de Teatro
“A menina dos
pés verdes” –
Pré-Escolar

Exposição sobre “Corpo Humano” – alunos do 6º e 9º
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Alimentação Saudável, pelos alunos de Restauração

Sessão sobre “Suporte Básico de Vida” docentes

Sessão sobre “Suporte Básico de Vida” – alunos do 10º ano

Exposição sobre “Alimentação Saudável” –
Cidadania e Desenvolvimento (2ºCEB)

Ler + dá Saúde

Sessão sobre “Perigos da Internet e das Tecnologias -novas dependências” - Pais/Encarregados de
Educação do 2ºCEB
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Sessão sobre “Prevenção Rodoviária” – alunos do 2º ano

Master de dança

Teatro “Alimentação Saudável” – alunos do 5º C e D

Final do Torneio de Boccia

A equipa do PEPS agradece a todos quantos permitiram que esta semana decorresse da
melhor forma, em especial aos parceiros do
projeto: Câmara Municipal de Sátão, UCC Mirante Seixo, GNR – Escola Segura e Bombeiros de
Sátão.

Página 20

Junho 2019

No dia 30 de maio, os alunos dos 12º B e F tiveram a oportunidade
de prática real de escalada, efetuando várias subidas, com diversos
níveis de dificuldade. Desta feita, puderam aplicar os conhecimentos
adquiridos nas aulas de Educação Física sobre a escalada: técnicas
básicas, materiais necessários e seu manuseamento, e regras de segurança.
Os exercícios foram realizados na Ecopista do Dão e na Escola Secundária de Emídio Navarro.
A escalada é bem mais do que trepar algo, é uma atividade física intensa que se desenvolve em vários
planos e que permite um grande desenvolvimento motor, mental e espiritual.
A prática desta atividade, especialmente por ser num meio natural, através de um enquadramento

Escalada na Ecopista do Dão

preventivo e envolto num ambiente controlado, permitiu o deslumbre de um leque de paisagens e sensações que, de outro modo, seriam impossíveis de alcançar.
De salientar o convívio saudável com os professores num ambiente diferente do existente no
dia-a-dia escolar e a vontade de repetir a experiência.
Alunos do 12º F

SEMANA CULTURAL

Caminhada Ecológica ao rio Torges
No sentido de despertar a consciência cívica e ambiental, têm sido tratados assuntos relacionados com o ambiente, no âmbito do projeto DAC do 5ºE e do projeto eTwinning do 9ºE ASEF Teens Actions for Change. No
dia 5 de junho foi dinamizada por um grupo de alunos do 9ºE, com a colaboração do 5ºE e dos assistentes
operacionais da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, uma Caminhada Ecológica ao rio Torges em que
os alunos puderam, simbolicamente, dar o seu contributo na conservação da natureza, recolhendo o lixo encontrado no caminho e no rio e assim sensibilizar os participantes para a necessidade de se proteger o ambiente.

Peddypaper da Brigada Antibullying
Os alunos da turma E do 7º ano da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves elegeram o tema
“bullying ou violência em contexto escolar”, para ser trabalhado em várias disciplinas, no âmbito da
autonomia e flexibilidade curricular. Organizaram e dinamizaram, com a ajuda dos seus professores, o Peddypaper da “Brigada Antibullying”, no dia 4 de junho às 10h15 na
EBIFA no qual participaram todos os alunos do 5º ao 9º ano da EBIFA e a turma A do 7º ano da EBFL. Este foi um dia especial para a turma, pois foi o culminar de um ano de trabalho colaborativo e de aprendizagem que os alunos
puderam partilhar com os seus colegas através de sete desafios. Foram os
atores principais neste evento repleto de aprendizagens, partilhas e alegrias.

QR code para o relatório de apresentação dos resultados do Inquérito sobre o Bullying no nosso Agrupamento.
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Le français c’est genial!
No âmbito da Semana Cultural, as turmas do 7ºano (A e B), 8º
ano (A/B e C), 9ºC e 10ºE apresentaram à comunidade escolar uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos ao
longo do ano letivo, bem como uma mostra gastronómica,
onde não faltaram algumas especialidades e os famosos queijos franceses.
A atividade, que teve lugar no dia 4 de junho, na sala 25, teve
como principais objetivos: desenvolver o gosto pela língua,
cultura e tradições francesas e promover o convívio entre os
diferentes elementos da comunidade escolar.
Os trabalhos expostos revelaram, e muito, o empenho, o entusiasmo e o “brio” dos alunos, que se mostraram sempre disponíveis e muito empenhados nesta atividade de motivação
para a língua francesa.
A professora de Francês, Carla Néri, agradece e congratulase com o envolvimento dos seus alunos e Encarregados de
Educação nesta forma diferente de abordar a língua, contribuindo para que os objetivos da atividade fossem superados.
Merci de faire la fête avec nous !
Carla Néri

Pintar para cuidar da Casa Comum

Sarau musical

No dia 5 de junho, último dia da semana cultural, o Clube
“Reciclar com Imaginação” dinamizou uma pintura no muro exterior da
Escola Básica Ferreira Lapa. Os alunos pegaram nos pincéis e juntamente com os professores Graça Galiano, José António Gomes, Valentina
Brito, Susete Mota e a Chefe dos Assistentes, D. Catarina e com a supervisão do professor Carlos Pais, desenvolveram um projeto que inclui duas
crianças num pequeno monte da nossa terra em plena harmonia com o
ambiente que as rodeia.
Neste ano em que o lema é “Cuidar da Casa Comum”, convidamos toda a comunidade a olhar para o painel pintado e a refletir sobre as
ações que cada um pode tomar para melhorar o Planeta Terra, esta casa
que é de nós todos.
Susete Mota

Integrado na Semana Cultural do Agrupamento de Escolas de Sátão, realizou-se no passado dia 4 de
junho, no Cineteatro de Sátão, o Sarau Musical organizado pelo Grupo de Educação Musical.
Este evento contou com a participação de alunos dos 2º e 3º ciclos, secundário e cursos profissionais.
Foram apresentadas peças musicais trabalhadas nas aulas de educação musical, complemento artístico
(música), complemento artístico (dança) e canções interpretadas individualmente ou em grupo por alunos que
se inscreveram para o efeito. Na parte final um grupo de docentes e alunos do 2º ciclo, brindaram a assistência
que enchia por completo o Cineteatro, com duas canções dedicadas à preservação do Meio Ambiente aludindo
ao tema deste ano do Agrupamento, “Cuidar da Casa Comum”.
As tarefas de sonorização, luz, e cenários estiveram a cargo dos alunos do Curso de Multimédia.
O Agrupamento de Escolas está assim de parabéns pela qualidade do trabalho apresentado, empenho e
disponibilidade revelado por todos os que direta e indiretamente, estiveram envolvidos: alunos, professores,
funcionários, responsáveis pelo cineteatro, familiares dos alunos e restante comunidade de Sátão.
José António Gomes
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Mostra das atividades desenvolvidas
em E. Visual e E. Tecnológica

Chega ao fim um ano repleto de aprendizagens e partilha de experiências na construção de saberes nesta emocionante viagem da aventura do conhecimento. E nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica, os
nossos jovens dos 5º e 6º anos da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves e da Escola Básica Ferreira Lapa, demonstraram uma grande dedicação e gosto pela descoberta criando trabalhos de expressão plástica que
foram patentes em diversas mostras artísticas na semana cultural do agrupamento.
Sandra Santos

O que se faz com gosto...
Entre os dias 3 a 5 de junho, alunos do 5º e 6º ano e respetivas professoras de Português estiveram em sintonia com o que de bom
aconteceu nesse período de tempo e não quiseram ficar apenas a espreitar.
Assim, organizaram uma exposição de trabalhos feitos pelos alunos a partir da elaboração dos Projetos de Leitura, na Biblioteca Escolar,
denominada “Leituras partilhadas”.
Em horário concertado entre as docentes de Português do 2º Ciclo e a professora Bibliotecária,
foram rodando pela BE da EBFL e partilhando, entre turmas, livros lidos, histórias, dramatizações e
apresentações orais de temas diversos.
Nessas partilhas ainda houve lugar para a elaboração e apresentação de pequenas histórias a que
demos o nome de “Histórias ao cubo”, pois resultam do lançamento de cubos (dados) com imagens que, depois, são incluídas nas histórias.
Pelo grupo de Português do 2º Ciclo,
a coordenadora,
Rosa Quinteiro
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Encerramento dos encontros
«Projeto Idade + Ativa»
Para assinalar o encerramento
do «Projeto Idade + Ativa»
decorreu no Cineteatro, na tarde
do dia 15 de maio, um encontro
entre gerações com os alunos
das turmas do 2.º ano, da EB1
de Sátão. Foi uma vez mais um
reencontro bem animado de
partilha de canções, danças e de
muitos sentimentos à mistura!
Estes diferentes encontros ao
longo do ano permitiram a partilha de saberes-fazeres e experiências muito enriquecedoras que
os alunos continuarão a receber
de coração cheio!
Um bem-haja especial às dinamizadoras do Projeto, Magda e
Clara, pelo convite que nos foi
dirigido!
Sandrina Albuquerque

Projeto SSS (sabores e saberes solidários)

Um curso prático de solidariedade!

O

Projeto SSS (sabores e saberes solidários) visou

ao longo do ano letivo algumas metas do Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente: promover a
melhoria dos resultados, garantindo a igualdade de oportunidades
de sucesso educativo e escolar; combater o absentismo e o abandono escolar; fomentar o desenvolvimento de competências solidárias e interculturais; reforçar a cultura de escola assente no trabalho
colaborativo, na realização das tarefas profissionais e escolares, e
por fim incentivar a articulação da escola com o meio.
Este projeto desenvolveu a sua atividade em algumas instituições
de solidariedade social do concelho de Sátão: Centro de Dia de
Sátão, Casa de Repouso – Madrinha e Rosas (Pereiro), Casinhas
de S. Pedro (Mioma) e Lar Fundação Elísio Ferreira Afonso
(Avelal). Na dinamização das atividades participaram alunos e

A casa da Madrinha e as Rosas — Pereiro
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professores do ensino profissional – cursos técnicos de restauração
e multimédia. Os alunos animaram os utentes destas instituições
com canções variadas, confecionaram bolinhos que ofertaram aos
idosos, tiraram fotografias e realizaram filmes para mais tarde recordar. Quem teve o privilégio de os acompanhar pôde constatar a
alegria demonstrada, a partilha, a dádiva desmedida dos nossos
alunos com uma entrega sem constrangimentos ou preconceitos.
Tudo decorreu conforme o planificado, ultrapassando de certo modo as expectativas do projeto. Foi gratificante observar os abraços
dos nossos alunos recompensados com os sorrisos abertos dos
idosos. Aos alunos, pelo empenho e dedicação a esta causa solidária, manifestada em favor dos mais vulneráveis, os meus agradecimentos. Como me sinto gratificado e orgulhoso de todos vós!
Fernando Amaral

Centro de Dia de Sátão

Lar Residencial Casinhas de S. Pedro — Mioma

Lar Eng.º F. Afonso — Avelal

O projeto Teens Actions for Change, um projeto de cidadania
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No âmbito do projeto de parceria com escolas da Ásia (Índia, Vietname e Timor) e da Europa (Portugal, Grécia e Bulgária), foram planeadas e desenvolvidas
ações comunitárias pelos alunos do 9ºE da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves. Trata-se de uma iniciativa internacional que pretende dar a conhecer
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e promover uma cidadania global ativa e uma maior consciencialização do papel de cada um na construção de um mundo mais seguro e mais saudável.

Como foi implementado o projeto?
Numa primeira fase, a partir do estudo dos objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, os alunos elaboraram trabalhos e estudaram vários problemas globais
que põem em causa a sustentabilidade da vida no planeta. Numa segunda fase, foi escolhido por cada grupo de alunos um problema local do seu interesse para estudo
em colaboração com os parceiros do projeto. Numa terceira fase, os alunos planearam colaborativamente uma ação ou campanha de sensibilização para dar resposta ao
problema estudado, culminando num conjunto de ações comunitárias dinamizada pelos alunos.

Campanha contra a violência doméstica (16 de maio de 2019)
“Escolhemos estudar o tema da “violência doméstica / no namoro”. Como aprendemos, o número ou
vítimas de violência doméstica aumentou este ano. Decidimos, por isso fazer uma campanha para sensibilizar a população para esse problema. Criamos marcadores, que continham um poema “Estigma”, de
Andrea Motta, dedicado a todas as mulheres vítimas de violência, tendo a ilustração sido desenhada pela
nossa colega Rita. Também lhe adicionamos um laço lilás que simboliza o combate contra a violência
doméstica e familiar. Nos dias 16 e 17 de maio, fomos pelas ruas de Lamas distribuir os marcadores: na
farmácia, nos vários cafés e restaurantes, no dentista, na igreja, no Lar de Idosos e deixámos alguns nas
caixas de correio. Quisemos dedicar o Dia Internacional de Viver Juntos em Paz, dia 16 de maio, a todas
as mulheres vítimas de violência doméstica, o Dia Internacional de Viver Juntos em Paz. A reação das
pessoas ao receber os marcadores foi muito boa, quiseram saber sobre o projeto e disseram-nos que
tivemos uma boa ideia ao fazer isso porque hoje em dia essa situação acontece mais e mais.” (Ana Rita
Miranda, Beatriz Ferreira, Carolina Almeida, Gabriela Figueiredo)

Campanha de prevenção contra o crime e burlas para a população de
Lamas (22 de maio de 2019)
“No dia 22 de maio organizamos, na EBIFA, uma campanha de prevenção contra o crime e burlas dirigida à população de Lamas. Escolhemos esta temática pois hoje em dia há cada vez mais roubos mesmo
nos meios mais pequenos. Para publicitarmos a sessão, elaboramos um vídeo convite que foi publicado
na página do Agrupamento e convites que foram distribuídos em cafés, restaurantes, no centro de saúde
e noutros espaços públicos. No dia da ação, obtivemos a ajuda imprescindível de diversos assistentes da
escola na preparação do local onde a conferência teve lugar e contámos com a presença da Senhora
diretora do Agrupamento e do Coordenador do Estabelecimento.
A sessão de esclarecimento foi dinamizada pelo Cabo Fernando Figueiredo e pela Guarda Principal Sandra Fernandes da Escola Segura com quem tínhamos reunido na semana anterior para acertarmos os
detalhes sobre os conteúdos da sessão e a quem queremos expressar a nossa gratidão pela simpatia,
colaboração e excelente palestra. Tivemos a sala cheia, 36 pessoas estiveram presentes. Ouviram com
interesse os agentes da autoridade que explicaram como prevenir roubos e burlas, especialmente com a
chegada das novas notas de 100 e 200€. Foram muitas as perguntas e dúvidas lançadas pela audiência.
A sessão terminou com um lanche, confecionado pelos nossos pais. O que foi para nós gratificante, além do interesse manifestado pelos participantes, foi os agentes terem-nos dado os parabéns pela iniciativa e dito "ficamos surpresos uma vez que era a primeira vez que alunos organizavam uma ação de sensibilização com este tema e
que o faziam numa escola”. (Bernardo Rocha, Gabriel Figueiredo, José Ferreira e Rafael Ferreira).

Caminhada Ecológica ao Rio Torges (5 de junho de 2019)
Organizamos uma caminhada até ao rio Torges no dia 5 de junho, dia em que se celebra o Dia do Ambiente com o objetivo de sensibilizar e alertar a população para a necessidade de preservar a natureza
com ações positivas de proteção e preservação. Para promover esta ação criámos a página de Instagram chamada @um.futuro.melhor. Com esta campanha reunimos cerca de 60 pessoas para um percurso de 4 quilómetros, ao longo do qual os alunos cantaram, dançaram e jogaram jogos tradicionais.
Quando chegámos ao lindo destino do rio Torges, os participantes recolheram lixo presente no rio e nos
arredores. A hora de almoço foi um convívio bastante animado. Esperamos que após esta ação, as pessoas olhem para o planeta de uma forma diferente especialmente os jovens, porque eles são o futuro.
Agradecemos o apoio dos nossos professores, do coordenador do estabelecimento e dos funcionários” (Bernardo Carvalho, David Fonseca, Diogo Ferreira e Vanessa Fonseca).
Maria Piedade Silva
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Visita de Estudo
a Santiago de
Compostela
Nos dias 5 e 6 de Abril, realizámos a
visita de estudo a Santiago de Compostela e posso dizer que foi algo que
nunca irei esquecer.
Alguns alunos de outras escolas também foram, tornando as coisas mais
animadas. Visitámos muitos sítios
bonitos, aprendemos novas coisas
mas apesar do mau tempo, foi divertido. Vimos paisagens lindíssimas e
fizemos muitos jogos engraçados. Foi
algo inesquecível.

ACANTONAMENTO EMRC – 8º ANO
Nos dias 4 e 5 de maio, 16 alunos do 8º ano do Agrupamento, no âmbito da disciplina de EMRC, realizaram em Gouveia, na Escola Apostólica Cristo Rei, um
acantonamento com alunos de outros Agrupamentos
de Escolas da área geográfica da diocese de Viseu.
Foram dois dias repletos de atividades bastantes enriquecedoras que permitiram desenvolver as relações
interpessoais, bem como o espírito de partilha e cooperação, assim como a criatividade de todos os alunos.
Este acantonamento decorreu como previsto e foi
muito interessante para todos os participantes.
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Jéssica Alexandra de Almeida Santos – 9ºD

REENCONTRO, JANTAR E ORAÇÃO TAIZÉ
No dia 25 de maio, alunos dos 11º e 12º
anos do nosso Agrupamento reencontraram, em Viseu, no Seminário dos Missionários Combonianos, os colegas de outras
escolas que participaram na Viagem a
Taizé no presente ano letivo. Estiveram
presentes muitos alunos e foi mais uma boa
oportunidade para conviver, partilhar, descobrir, conhecer, conhecer-se, …
Com momentos de convívio, a refeição
conjunta e a oração, todos os participantes
consideraram a atividade muito importante
para um reencontro há muito tempo esperado.
A surpresa da noite, antes da oração, foi a
presença do senhor Bispo de Viseu, D.
António Luciano, que com as suas palavras
a todos entusiasmou e incentivou a continuar o caminho de felicidade para o qual a
experiência de Taizé em muito contribui.
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Sistema Digestivo Humano

A importância das plantas

Sistema respiratório humano

1. Através da qual as plantas libertam para a atmosfera vapor de
água.
2. Durante a qual as plantas captam o oxigénio do ar e libertam
dióxido de carbono.
3. Substância produzida durante a fotossíntese e utilizada na
respiração celular.
4. Nas áreas ardidas ou onde as árvores foram cortadas, deve-se
plantar novas árvores.
5. Gás produzido durante a fotossíntese.
6. Função das plantas que permite a renovação do oxigénio atmosférico.
7. Aberturas microscópicas localizadas geralmente na epiderme
inferior da folha que têm a função de realizar trocas gasosas
entre a planta e o meio ambiente.
8. Abate de árvores em grandes extensões.
9. Os governos e as instituições devem adotar medidas de prevenção e aplicar leis de proteção das florestas, mas também é
da responsabilidade de …
Crucigramas enviados por Luís Carlos Sousa
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Sugestões de leitura
Elisabete Ramos
Clássico da literatura pedagógica, o
texto elabora uma proposta concreta
«para quem confia na criatividade infantil, para quem conhece o sentido
libertador que pode ter a palavra». Gianni Rodari, jornalista e escritor italiano, obteve o Prémio Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil. Porque há sempre uma criança que pergunta: 'Como se inventam as histórias?', e
ela merece uma resposta honesta.

Face à atual crise do sistema e à corrupção, causadas
pelo dinheiro e pelo poder,
esta obra é um manifesto
que convida os leitores a
pensar que - agora e mais
do que nunca - são necessários os saberes que alimentam o espírito, como a música, a literatura e a arte...

Nuccio Ordine (texto)
Margarida Periquito (tradução)
Elisabete Ramos (revisão)
Faktoria K de Livros

Gianni Rodari (texto)
Elisabete Ramos (tradução)
Faktoria K de Livros

BOCCIA para os mais pequenos
II torneio interturmas na EB1 de Sátão
Na EB1 de Sátão o entusiasmo dos nossos alunos não esmoreceu, por isso os treinos continuaram e contagiaram também os mais pequenos do 1.º e 2.º anos que aproveitavam, sempre que podiam, para aparecer e experimentar o lançamento das bolas, o colocá-las bem próximas da bola branca. Claro que todos queriam ganhar e
os jogos foram muito animados!
“Quando é que nos inscrevemos no torneio?”; “Vai haver medalhas?” - questionavam com frequência os alunos.
O II Torneio interturmas foi organizado e inscreveram-se 7 equipas: os Falcões Dourados, do 3.ºA, as Chitas e
os Guardiões, do 3.ºB, os Arriscadores e os Falcões, do 3.ºC, os Rebeldes, do 4.º A e os Valentes do 4.ºC.
Os intervalos e as horas do almoço foram preenchidos com jogos e as eliminatórias foram decorrendo. As equipas trouxeram as suas claques, a plateia vibrava com as jogadas e os jogadores disputavam os parciais com
perícia e concentração. E quem foi à final? Foram as equipas do 3.ºC! E as medalhas de ouro foram para os…
Falcões! Foi uma final inesperada, mas muito disputada.
E agora? Agora, continuam os treinos, consolidam-se regras e divertem-se praticando desporto. Boas Férias!
Maria Isabel Rodrigues

Desporto Escolar

Vice-campeãs de voleibol
A “nossa” equipa feminina de Voleibol (Juvenis) está de parabéns! Foi vice-campeã da sua série, tendo
chegado à final depois de ter vencido todos os jogos por 3-0.
A todas as campeãs, Obrigada. Às que ficam, até breve, e às que de despedem da escola, que sejam muito
felizes. Nós ficamos a torcer por vós e aguardamos a vossa visita.
As nossas vice-campeãs:
Ana Costa, Joana Correia, Margarida Ferreira, Inês Santos, Leila Ferreira (em cima na foto).
Rute Duarte, Mariana Ferreira, Celeste Gomes, Marili Aguiar e Ana Chaves (em baixo na foto).
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Feitos no Boccia

Campeonato Regional de Voleibol
A equipa de Voleibol, escalão iniciado masculino, da Escola Secundária Frei
Rosa Viterbo (ESFROV), representou a Coordenação Local do Desporto Escolar
(CLDE) Viseu, no campeonato regional da modalidade da DGEST centro, realizado em Trancoso, nos dias 24 e 25 de Maio. A equipa Satense, constituída por
jogadores que estão a iniciar-se na modalidade, acabou por acusar a inexperiência de uma competição que já apresenta alguma exigência e onde se verificam
equipas com muita rotina de jogo e muita competição extra Desporto Escolar. A
Equipa da ESFROV ficou em 2º lugar na fase de grupos, jogando na fase seguinte para o 3º e 4º lugar. Apesar de fazer um bom jogo, acabou por perder
com o Colégio Nossa Senhora de Fátima, Leiria, por 2 sets a 1, ficando com um
honroso 4º lugar. Parabéns a todos os elementos da equipa.
O Coordenador do Desporto Escolar
Hélder Oliveira

Chegou ao fim mais um ano letivo com sucessos, dificuldades, desafios, momentos de
superação e de tristeza … mas com trabalho,
dedicação e alguma sorte, tudo se supera. Também é verdade que o azar nos acompanhou em
alguns momentos, mas isso deu-nos mais força
para lutar e vencer os desafios seguintes. Prova
disso mesmo são os resultados desportivos que
o nosso agrupamento alcançou, onde podemos
destacar as conquistas seguintes:
1º lugar no Campeonato Regional de Boccia,
na categoria individual I3, Vitor Miguel Matos,
que decorreu no Pavilhão Municipal de Tondela,
no dia 4 de maio, garantindo a presença nos
nacionais.

sagrou-se Vice-campeã Regional, na categoria E2, nos Regionais de Boccia, que decorreu
no dia 4 de maio, em Tondela.
O Desporto Escolar não é só atletas, também
tivemos alunos a desempenhar as funções de
juízes/árbitros de um modo exemplar, reconhecido por todos, diginificando, também eles, o
nosso agrupamento.
Não podemos despedirmo-nos sem agradecer a
todos que, direta ou indiretamente, contribuíram
para os sucessos desportivos e ajudaram ao
reconhecimento do nosso agrupamento, fazendo dele uma referência a nível nacional, principalmente no Boccia.
Uma palavra para aqueles que ainda não conseguiram atingir os seus objetivos, mas, mais
importante do que alcançá-los, é ter objetivos e
lutar por eles, só assim serão atingidos.

1º lugar no Campeonato Nacional de Juvenis
2019 – Boccia, que decorreu entre os dias 31
de maio e 2 de junho em Elvas, consagrando o
aluno, Vitor Miguel Matos, Bicampeão Nacional
da modalidade, na sua categoria.

UM MUITO OBRIGADO A TODOS.
ATÉ PARA O ANO E ESPERAMOS QUE VOLTEM COM VONTADE DE FAZER NOVAS E
MAIS CONQUISTAS.

A Equipa de Boccia de Ferreira de Aves,

João Tiago Abreu

Desporto Escolar – Protocolos
O clube do Desporto Escolar tem a valência de chegar a todos os alunos do território nacional. Desta forma, para alunos que frequentam escolas
que não possuem grupos/equipa de modalidades que eles gostariam de praticar ou nas quais se destacam, existe a possibilidade de serem integrados em grupos/equipa de escolas da sua zona geográfica, através de um protocolo de parceria entre escolas. O Agrupamento de Escolas de
Sátão, neste ano letivo 2018-19, tem dois alunos nestas condições, e que se destacaram pelos bons resultados obtidos nos campeonatos nacionais e regionais do Desporto Escolar.

Da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, o aluno Tiago Magalhães, do 12º B, representou a Escola Básica 2,3 Grão Vasco, Viseu, na
modalidade de Atletismo, no campeonato nacional do Desporto Escolar, realizado em Elvas, nos dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho. O
Tiago, destaca-se pela suas capacidades de velocista e integrou a equipa de estafetas 4X100m que se sagrou campeã nacional em
Elvas. Parabéns ao Tiago, por este título nacional.

Da Escola Básica Ferreira Lapa, a aluna Filipa Cardoso, do 6º E, representou a Escola Básica 2,3 Mundão, Viseu, na modalidade de Ténis de Mesa, escalão iniciado feminino, no campeonato regional do Desporto Escolar da DGEST centro, realizado
em Vagos, nos dias 10 e 11 de Maio. A Filipa é uma aluna que joga Ténis de Mesa á alguns anos, apresentando um bom
nível competitivo. Participou com equipa de Ténis de Mesa, de Mundão, ficando em 1º lugar por equipas e em 2º lugar na
vertente individual
. A Filipa é assim, campeã regional de Ténis de Mesa por equipas e vice-campeã individual. Irá agora disputar o campeonato
nacional do escalão dela, no final do mês de junho em Setúbal. Muitos parabéns para a Filipa.
Hélder Oliveira (Coordenador do Desporto0 Escolar)
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EXPOSIÇÃO

MARAVILHAS
DA NOSSA
TERRA
9 MAIO’ 19 - 29 JUNHO’ 19
Casa da Cultura de Sátão

Maravilhas da Nossa Terra é o resultado de um projeto desenvolvido ao longo do ano letivo 2017/18, com os alunos
do quinto e sexto anos, envolvendo as disciplinas de História e Geografia de Portugal, Português, Inglês e Educação
Visual. Integrado no Plano Anula de Atividades do Agrupamento e nas comemorações do Ano Europeu do Património,
os alunos realizaram pesquisas diversas sobre o património do concelho de Sátão abrangendo todas as suas vertentes
e recolheram lendas, provérbios, adivinhas, canções e informações relevantes sobre os monumentos da sua localidade.
Feita a pesquisa, com a imprescindível ajuda familiar dos pais, avós, irmãos, etc., reproduziram os monumentos mais
emblemáticos do concelho e deram viad a verdadeiras obras primas da nossa cultura.
Tendo em conta a qualidade e variedade dos trabalhos, o Agrupamento de Escolas de Sátão e a Câmara Municipal de
Sátão uniram-se numa frutífera parceria, da qual resultou a exposição.
Na inauguração da exposição foi apresentado um sarau cultural que contou com a participação dos grupos disciplinares
do ano anterior, já referidos, a que se juntaram os professores de Português, História e Educação Visual do 7º ano de
escolaridade.

MATRÍCULA/RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
27 de junho - 2º ciclo, 7º, 8º e 11º.
15 de julho - 10º e 12º.
Documentos necessários:






Boletim de matrícula*
Declaração de consentimento de titular de proteção de dados
Anexo ao boletim de matrícula (Atualização de dados)*
Boletim de vacinas atualizado
Cartão de cidadão
* fornecido pela escola

