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Amar é respeitar(-se)
O Cineteatro de Sátão recebeu o rapper
Jimmy P, que apresentou o projeto
pedagógico «Amar-te e Respeitar-te»,
direcionado para a sensibilização
contra a violência no namoro.

Sob o lema da defesa do bem-estar infantil
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EDITORIAL
Estimados membros da
comunidade escolar, é sempre
um motivo de alegria que venha
a lume mais um Jornal Sacola,
onde podemos divulgar à
comunidade educativa algumas
atividades que desenvolvemos,
recordamos e celebramos
efemérides, noticiamos e
comunicamos aquilo que foi
mais relevante para nós ao
longo deste período letivo.
Saúde, mais uma vez, esta
iniciativa, que tão elevado valor
cultural tem para a escola e para
a comunidade. A todos quantos
colaboraram neste número e nas
atividades dinamizadas, alunos,
professores e demais membros
da comunidade escolar e
educativa, estendo o meu
obrigada!"
A Diretora
Helena Castro
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EDUCAR NUM MUNDO EM MUDANÇA
A novidade da Pedagogia da Companhia de Jesus: valores para todos

A

pós participar no Congresso
Internacional de Pedagogia,
na Faculdade de Filosofia
da Universidade Católica de Braga,
considero que saí desta formação
com ferramentas de pensamento
importantes para o meu trabalho
como diretora de um Agrupamento
de Escolas. Partilho com a comunidade alguns aspetos que suscitaram
a minha particular atenção e pensamento/reflexão pessoal. Encontreime com valores e inquietações que
se enquadram completamente nas
preocupações de uma educação
integral para hoje.
Destaco 3 aspetos:
1. A Finalidade da Educação: Toda a
educação é um processo de transformação. Tendo em conta a condição
de inacabamento em todo o ser humano, e por isso, uma certa infinitude, enquanto amplitude do seu campo de possibilidades, a educação há
de tocar a pessoa no seu ser mais
profundo, onde se gera um projeto
de homem e/ou de mulher como ser
para si e também como ser para o
outro e para o mundo. Educar é, de
algum modo, proporcionar à pessoa
a descoberta do seu potencial de
(auto)conhecimento e realização e
da beleza da sua liberdade criado-

ra em prol de um mundo onde reine
a Justiça, a Paz e a Solidariedade
para com a totalidade do criado.
2. Perfil da Pessoa Educada – Desconhecia as linhas orientadoras da
pedagogia inaciana e levanto aqui
um pouco do véu desta imensa e
rica reflexão sobre um projeto antropológico muito válido para a humanidade. Considera-se uma pedagogia
para a ação e para a transformação
e, nesse sentido, sublinha a necessidade de formar pessoas de serviço,
isto é, pessoas dispostas a liderar
uma mudança e influenciar o mundo
no sentido da sua humanização.
Definem-se 4 características que, ao
mesmo tempo, são características
da pessoa transformadora e do mundo transformado: Consciência, Competência, Compaixão e Compromisso. A pessoa é chamada a uma relação permanente de integração entre
a sua interioridade (o si mesmo) e o
contexto (o outro, a alteridade) –
Consciência; tornando-se capaz de
conhecer a si mesmo e ao mundo,
tomando consciência das suas dinâmicas e dos aspetos da vida que hão
de ser transformados, movendo-se
por uma profunda identidade com a
totalidade do criado, acolhendo as
suas misérias e forças de mudança Compaixão; agindo com eficácia na
transformação das estruturas de
injustiça e desumanidade – Competência; e capaz de compromisso permanente com a transcendência enquanto projeto em ação na humanidade e no mundo – Compromisso.
3. Valores de um Projeto Educativo
Humanista – Um cidadão humanista
terá sempre de ser um cidadão do
mundo, alguém identificado com algo
maior do que si mesmo, com um
projeto que o ultrapassa no tempo e
no espaço, porque referido a uma
transcendência como fonte da sua
vida e de toda a vida. A amplitude
universal do seu olhar deve proporcionar uma perspetivação da vida dirigida para o bem comum, para o reconhecimento dos outros enquanto
portadores de uma dignidade inalienável, e do valor do seu contributo
na diversidade de culturas, línguas,

povos e tradições. Aqui encontramonos com valores fundamentais: a
liberdade pessoal, a abertura à
transcendência, o vigor intelectual, o
serviço aos demais, a inculturação, o
diálogo, a interculturalidade, o discernimento, a colaboração e o trabalho em rede.
Enquanto diretora de um agrupamento de escolas, parece-me que
estes desafios recentram a educação no seu lugar originário, propõem
aos que a ela se dedicam uma condição de partida intrinsecamente
ligada ao modo como se pensa o ser
humano e enraizada numa experiência pessoal de liberdade e promotora
de um projeto de libertação do humano, simultaneamente pelo poder
do conhecimento e do serviço. Enquanto pessoa cristã, considero que
estas duas ferramentas, aliadas à
força que a fé produz, são alavancas
fundamentais para uma autêntica
transformação dos ambientes e comunidades humanas, soubéssemos
todos nós que nos consideramos
cristãos, estar suficientemente alinhados com o propósito de vida de
Jesus Cristo. Tenho experimentado,
que a tarefa educativa de uma diretora não termina nos alunos, mas
atravessa toda a comunidade escolar, à semelhança de um navio em
alto mar, onde todos têm uma função, por mais pequena que ela pareça. Tenho também experimentado
que as pessoas estão, em geral,
mais abertas e atentas aos nossos
pequenos gestos quotidianos, onde
a melhoria das condições de trabalho e de aprendizagem se decidem,
do que poderíamos imaginar. E que
uma boa palavra acompanhada de
ternura, compreensão e alento fazem muito mais pelo bem das organizações e das comunidades do que
toda a legislação junta. Sinto-me
grata por nestes dias ter podido compartilhar uma tão inspiradora conceção da educação, que generosamente se abriu diante dos meus
olhos e ouvidos e que espero poder
transportar comigo.
Helena Castro
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QUEM É O S. MARTINHO DA

Helena Castro

FESTA DO S. MARTINHO?

N

o dia 11 de Novembro celebrase na Igreja Católica uma festa
litúrgica que se tornou muito
popular entre os Portuguesas, na altura
em que se colhem as castanhas e se
prova o vinho novo. Até há um ditado
popular que todos conhecemos: “Pelo S.
Martinho vai à adega e prova o teu vinho”. Associa-se também esta figura a
uma espécie de Verão que acontece já
no fim do Outono, o “Verão de S. Martinho”. Já o Magusto é, ainda, uma tradição mais antiga, do tempo em que a
Europa não conhecia a fé cristã, e as
pessoas tinham o hábito de preparar
uma refeição para os seus antepassados
composta de castanhas e serviam essa
refeição por volta da meia noite, acendendo-se também uma fogueira.
Todos conhecemos a lenda de S. Martinho, mas quem é este homem que se
tornou parte integrante da nossa cultura
e da cultura europeia? Noutros países
europeus até há culinária especialmente
confecionada e consumida no Dia de S.
Martinho.
Aquele que é celebrado neste dia é S.
Martinho de Tours. Porquê de Tours? Ele
nasceu em Sabária, na região da Panónia (atual Hungria), em 316, de uma família pagã. Depois de se converter ao
cristianismo e ser batizado, renunciou à
carreira militar e fundou o primeiro mosteiro da França e da Europa Ocidental,
em Ligugé, onde viveu vida monástica
sob a orientação espiritual de Santo Hilário de Poitiers (aclamado Doutor da Igreja). Mais tarde, foi ordenado sacerdote e,

Fotografia do Mosteiro de Ligugé, fundado
por S. Martinho, que foi o primeiro mosteiro
da França e da Europa

depois, eleito Bispo de Tours e, como tal,
dedicou-se a fundar outros mosteiros, à
formação do clero e à evangelização dos
mais pobres. Este homem extraordinário,
que foi contemporâneo de Santo Agostinho, notabilizou-se pela sua ação pedagógica e missionária, sendo sempre associado à Evangelização da Gália
(França) e , por isso, é chamado “O Pai
das Gálias”. Foi, também, um dos fundadores do Monaquismo Ocidental, sendo
predecessor de S. Bento (Patrono da
Europa). Morreu como Bispo de Tours,
em 397, já com fama de santo. Como

todos sabemos, foi graças aos mosteiros
que a cultura greco-latina foi preservada
e transmitida, não tendo desaparecido
devido ao incansável trabalho dos monges copistas, quando o Império Romano
caía sob as chamadas Invasões Bárbaras. Os mosteiros foram um importante
foco de cultura e de coesão das comunidades humanas numa altura em que
ainda não havia nações europeias e as
populações ficavam, tantas vezes, abandonadas a si próprias. Foi à volta dos
mosteiros que se desenvolveram as primeiras cidades europeias. Foi graças à
presença e à influência dos mosteiros e
dos seus monges que a nossa região se
organizou e que aqui se começou a formar Portugal. Vejam como um só homem, através da sua ação e da sua influência, pode fazer tanto bem!
A sua biografia foi recolhida e escrita por
Sulpício Severo (360-420 d.C.), seu discípulo e amigo. Este biógrafo conta que
S. Martinho soube com muita antecedência o dia da sua morte mas, ainda assim,
fez uma última viagem até à Diocese de
Candes para reconciliar um grupo de
clérigos desavindos. Nessa diocese permaneceu algum tempo até conseguir
restabelecer a paz. Próximo da hora da
sua morte, como os presbíteros que o
assistiam queriam mudar o seu corpo de
posição para lhe aliviar as dores, ele
disse-lhes: “Deixai-me, irmãos, deixai-me
olhar antes para o céu do que para a
terra, para que a minha alma, ao iniciar a
sua marcha para Deus, siga bem o seu
caminho”. Por isso, o seu biógrafo afirma

Escultura dedicada a S. Martinho no Mosteiro de
Tibães

dele: “Oh homem extraordinário, que não
fora vencido pelo trabalho nem o haveria
de ser pela morte (…), nem teve medo
de morrer, nem se furtou a viver!”.
Ao celebrarmos o S. Martinho, é justo
não ficarmos só pelo Magusto, festa pagã, mas aproveitarmos para recordar
uma pessoa que em toda a sua vida fez
escolhas em prol de um propósito maior
do que ele mesmo, deixando um rasto de
bondade e de paz por onde passava,
com uma dedicação integral às pessoas,
em particular, os pobres e os doentes.
Um homem que viveu e morreu como
“Homem”, no sentido pleno da palavra,
jamais morrerá!

S. Bartolomeu dos Mártires
Canonizado a 10 de Novembro de 2019,
este ilustre português que esteve presente no Concílio de Trento (Séc. XVI), onde
a sua contribuição teológica teve um importante papel para a Reforma Católica,
recebe a honra dos altares sem a exigência de um milagre, por decisão do Papa
Francisco. Para atestar a sua santidade a
Igreja Católica considerou a forma como
viveu, pregou e escreveu este eminente
dominicano.
Bartolomeu nasceu em Lisboa e foi batizado na Igreja dos Mártires, daí o seu
cognome “dos Mártires”. Quando foi escolhido para Bispo da Diocese de Braga,
esta incluía as atuais dioceses de Braga,
Viana do Castelo, Lamego, Vila Real e

Bragança. Enquanto Bispo, passou a
maior parte do tempo a visitar a sua extensa diocese. Preocupado com a formação do clero e dos leigos, quando regressou do Concílio de Trento, realizou um
Sínodo Provincial na Diocese, fundou um
seminário, chamado “Seminário Conciliar”
e escreveu um Catecismo para a instrução do povo cristão intitulado “Catecismo
ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais”.
A sua preocupação era levar por diante
uma reforma pastoral que abrangesse a
totalidade dos habitantes da Diocese e
por isso, além do seu afã na visita às paróquias, escreveu diversas obras pastorais e teológicas, utilizando, assim, a imprensa como veículo para a sua influência

junto dos portugueses.
S. Bartolomeu é venerado há muito anos
pelo povo, tendo fama de santo, mesmo
antes de ter sido reconhecido como tal
pela Igreja Católica. A S. Bartolomeu confiam os crentes muitas das suas orações
em tempo de necessidade. É assim que
perduram os homens bons, quando além
da sua incontornável estatura intelectual,
a sua vida é acompanhada por um elevadíssimo nível moral banhado no serviço
aos outros. S. Bartolomeu fica, assim,
para sempre ligado ao povo português
como exemplo de vida para quem quiser
viver uma vida com sentido.
Helena Castro
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Alunos da EBIFA aprendem a
mudar de hábitos alimentares

Desdobrável informativo elaborado pelos alunos do 5º e 6º E (EBIFA)

Uma alimentação equilibrada é imprescindível para uma
vida saudável. A partir da alimentação é possível prevenir várias doenças, para além de melhorar a qualidade
de vida.
Tendo como objetivo refletir sobre os hábitos alimentares, assim como identificar atitudes/comportamentos
promotores de saúde, os alunos do 1º e 2º ciclos e 7º
ano, da EBIFA, no dia 16 de outubro, analisaram um
desdobrável informativo sobre regras importantes para
uma alimentação saudável e equilibrada, elaborado pelos alunos do 5ºE e 6ºE no âmbito da disciplina de Ciências Naturais.
Elisabete Pina

“Que a alimentação seja o teu único remédio”
É impossível viver sem nos alimentarmos. Porém, é preciso comer bem para
viver melhor. Com o objetivo de participar na comemoração do “Dia Mundial
da Alimentação” a 16 de outubro, em Cidadania e Desenvolvimento, Educação Tecnológica (ET) e Educação Visual (EV), os alunos do 5ºC, 5ºD, 5ºE e
6ºE, das EB da Lapa e Ferreira de Aves, realizaram o Jogo da Alimentação.
Este jogo pedagógico, constituído por dois tabuleiros e peças gigantes, esteve disponível nas duas escolas para os alunos poderem jogar, valorizando a
pedagogia do “aprender brincando”.
Sandra Santos
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“O que nos liga ao Mundo- intervir para melhorar”

Rota da frescura
No dia 27 de setembro de 2019, os alunos do 5º,6º e 7º anos da Escola Básica Ferreira Lapa e algumas
turmas da Escola Frei Rosa Viterbo, fizeram uma caminhada, percorrendo a “Rota da Frescura”, que passa por
Sátão, arredores de Contige e Avelosa e pelo centro de Muxós.
Durante a caminhada observámos a natureza verdejante, diferentes tipos de árvores, como castanheiros,
pinheiros, carvalhos, entre outros. Também pudemos observar alguns pássaros, vários tipos de frutos e um pequeno rio (o rio Sátão).
Ao longo do percurso sentimo-nos emocionados, relaxados, motivados, alegres, e com vontade de continuar a caminhada.
Cheirámos o ar puro e a água do pequeno rio.
Enquanto caminhávamos, infelizmente, também observámos vários papéis e plásticos entre a vegetação.
Nesta caminhada, fizemos muito exercício e o exercício faz bem à saúde, ajuda no crescimento, desenvolve os músculos e ajuda-nos a manter-nos em forma.
Esta atividade foi divertida e benéfica, porque convivemos com as outras turmas e com os professores, fora
da sala de aula, fizemos exercício físico e convivemos com a natureza.
Durante a caminhada pudemos observar umas pequenas placas com o nome
”Rota da Frescura” e, na nossa opinião, o título é adequado, pois o caminho era fresco e as cores da água do rio
e das árvores eram cores frias e frescas.
A caminhada teve como ponto de partida e de chegada a Escola Básica Ferreira Lapa e fizemos cerca de
cinco quilómetros.
Foi uma atividade excelente que devemos repetir.
Alunas do 6º B: Diana Aguiar, Eva Amaro, Mafalda Frias,
Margarida Santos, Rita Arrais

LAND ART
No dia 23 de outubro, no âmbito do tema global “Cuidar da Casa Comum”, os alunos das turmas do 5ºC, 5ºD de EBFL, 5ºE e 6ºE da EBIFA participaram numa aula
de campo em contexto de serra e rio (Praia Fluvial do Trabulo, moinhos, pedreira
de Aldeia Nova e Convento da Fraga) com a atividade “Land Art”. Os alunos
observaram o meio envolvente e, sem prejudicar o ambiente natural, deram largas
à criatividade criando produções artísticas com elementos naturais recolhidos e
reorganizados no próprio local.
Sandra Santos

 Explicações do Ensino Básico ao
Superior

 Apoio ao Estudo
 Programas de Férias

Contactos

 Formação Profissional

Prof. Rosa Gomes: 967 065 027
Prof. Cláudia Pinto: 967 991 145
SATAOAFTERSCHOOL@GMAIL.COM
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DIA INTERNACIONAL DO ANIMAL

Consegues imaginar este planeta sem animais?
Todos os animais são importantes e necessários para o
equilíbrio da natureza. Sem animais a habitar o planeta
Terra, a vida simplesmente deixaria de existir.
Com o intuito de chamar a tenção para a causa animal,
em Cidadania e Desenvolvimento, Educação Tecnológica, Educação Visual e Ciências Naturais, as turmas do
2º ciclo realizaram trabalhos que foram expostos nas
escolas EB da Lapa e EBIFA, com início a ter lugar a 4
de outubro – Dia Internacional do Animal. Para além de
exposições compostas por desenhos, pinturas, cartazes, origamis e marcadores de leitura com animais e
frases célebres sobre esta temática, também se realizou
a atividade de sensibilização “Eu faço parte das pessoas que escolheram amar e respeitar os animais” contando com um abaixo-assinado dos alunos num painelmensagem.
Numa atitude pedagógica, mas também de enorme
humanidade para com aqueles que não têm voz – os

animais – e com vista a cultivar nos alunos os valores
da solidariedade e da partilha, as professoras de Cidadania e Desenvolvimento do 2º ciclo propuseram-se unir
o agrupamento em torno da campanha “Cabaz Animal”.
Constituída por três boxes de recolha de bens de primeira necessidade para animais resgatados da rua pelo
“Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu”, a qual
decorreu na Escola Secundária, e nas EB da Lapa e
Ferreira de Aves, entre os dias 4 e 25 de outubro, acabou por se revelar num enorme sucesso com a angariação de 180 quilos de ração, 18 mantas e cobertores,
brinquedos e outros bens de primeira necessidade. A
nossa comunidade educativa demonstrou uma louvável
atitude de cidadania que mereceu o agradecimento da
instituição e, por esse motivo, está de parabéns.
Sandra Santos

Sátão em Vigília pela Terra Cores de outono
No dia 4 de outubro de
2019, à noite, participámos
na atividade "Sátão em Vigília pela Terra" com o objetivo
de ficarmos mais conscientes sobre as alterações climáticas que afetam o nosso
planeta.
Para esta atividade
foram convidados todos os
alunos, professores e auxiliares, bem como a população
em geral e, como não podia
deixar de ser, também as
entidades que representam
o nosso concelho, ou seja, o senhor Presidente da
Câmara de Sátão e o senhor Presidente da Junta de
Freguesia, que gentilmente aceitaram o convite. Todos
compareceram, pelas 20h, junto à Escola Secundária
de Sátão, o local que tinha sido indicado como ponto
de encontro.
Já com muita gente presente, o senhor professor
Carlos Paixão e a senhora Diretora do Agrupamento
iniciaram a atividade com umas breves palavras sobre
a preservação do ambiente, explicando também de
que modo se iria realizar a caminhada.
Da escola, seguimos para o Bairro do Barro Branco iluminados pelas luzes das lanternas, telemóveis e
pulseiras fluorescentes oferecidas pela Câmara Municipal de Sátão. Posteriormente, atravessámos uma pequena ponte sobre o Rio Sátão continuando até à casa
do antigo guarda-florestal onde a senhora Diretora
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Bebendo da vasta paleta de cores outonais e inspirados no estilo “Vintage”, os alunos conjugaram materiais reutilizáveis e pouco nobres com materiais pictóricos aplicando técnicas mistas para criar obras alusivas a esta estação.
E tudo aconteceu nas aulas de EV, ET e CD onde a
criatividade dos alunos se materializou em composições visuais com relevo e texturadas que foram expostas na EBIFA e EBFL. As exposições de trabalhos
dos alunos das turmas do 5ºC, 5ºD, 5ºE e 6ºE, estiveram patentes desde o dia 6 de novembro.
Sandra Santos

falou sobre a importância da água.
Regressámos pela Avenida Conde D. Henrique e concluímos esta atividade em frente à Câmara Municipal.
Recitámos, então, os "Jograis da Floresta" escritos
pelo professor Carlos Paixão e cantámos uma canção
escrita pela nossa professora Conceição Nicolau que
falava sobre a importância de cuidar a Terra.
No final, ouvimos uma canção intitulada "Espelho
de Água" de Paulo Gonzo. Por fim, os senhores presidentes partilharam algumas informações, preocupações e projetos das autarquias sobre este tema, referindo que não há planeta B.
Todos apreciámos esta atividade e ficámos mais
sensibilizados para a necessidade de proteger a nossa
Casa Comum.
4ºA / EB1 de Sátão
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Comemorações do HALLOWEEN NA E.B.1 DE SÁTÃO
No dia 31 de outubro realizámos, na
nossa escola, um desfile de disfarces de Halloween – COSTUME PARADE. Desafiámos todos
os alunos a participarem com fatos feitos a partir
de materiais reutilizáveis ou vestindo roupas
velhas que tinham lá por casa. Houve muita
adesão com ideias muito criativas e todos se
divertiram a assinalar esta festividade tipicamente inglesa.

Encontro de gerações — crianças do Jardim-de-infância de
Pedrosas visitaram idosos do
Centro de Dia da Casa de
Povo de Sátão
As crianças do Jardim-de-infância de Pedrosas deslocaramse ao Centro de Dia da Casa de Povo de Sátão, no dia 18 de
novembro, para passar uma manhã em convívio com os idosos.
Depois de apresentada uma dramatização da Lenda de S.
Martinho, crianças e idosos decoraram um painel alusivo ao
outono e entoaram canções de todos os tempos.
Apesar da manhã se ter apresentado fria, viveu-se um momento que aqueceu o coração de todos.
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SAÚDE PARA TODOS!
Anualmente, a 10 de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental - Dignidade na Saúde Mental e Psicológica para Todos.
Esta data foi criada em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental, com o
objetivo de sensibilizar a sociedade para um problema transversal a qualquer povo,
cultura ou religião, tendo em vista combater o preconceito e o estigma que envolve
a saúde mental e psicológica.
Em 2019,a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu focar-se no tema da
prevenção do suicídio.
Atualmente, as estatísticas mostram que, a cada 40 segundos, alguém de
suicida, em todo o mundo. Estes dados são preocupantes, e a todos dizem respeito, segundo a OMS, uma vez que “corresponde ao estágio final de um quadro de
depressão sofrido em silêncio e que, muitas vezes, passa despercebido a todos
quantos rodeiam a pessoa, até ser tarde demais.
A saúde mental e psicológica é uma parte integral da saúde do ser humano.
Não há saúde sem saúde mental e psicológica.
A OMS define a saúde mental e psicológica como o estado de bem-estar no qual
o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os stressores normais da vida, trabalha produtivamente e de modo frutífero, e contribui para a sua comunidade em que se insere. Nesta definição, a saúde mental e psicológica é entendida como um aspeto associado ao bem-estar, à qualidade de vida, à capacidade de amar, trabalhar e de se relacionar com os outros.
Com esta perspetiva positiva, a OMS convida-nos a pensar na saúde mental e psicológica muito para além das doenças e das deficiências mentais.
Salienta-se que:
As condições da saúde mental e psicológica são responsáveis por 16% da carga
global de doenças e perturbações em pessoas com idade entre 10 e 19 anos;
Metade de todos os problemas de saúde mental e psicológica começam aos 14
anos de idade, mas a maioria dos casos não é detetada nem tratada;
Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes; o suicídio é a terceira principal causa de morte entre
adolescentes de 15 a 19 anos;
As consequências de não abordar o estado de saúde mental e psicológica dos
adolescentes estendem-se à idade adulta, prejudicando a saúde e limitando futuras oportunidades;
A promoção da saúde mental e psicológica e a prevenção de perturbações são
fundamentais para ajudar adolescentes a serem bem-sucedidos e felizes.
A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção
de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental e psicológico. Estes incluem:
 A adoção de padrões de sono saudáveis;
 A prática de exercício físico regular;
 A manutenção de uma alimentação saudável;
 O desenvolvimento de competências socioemocionais, de gestão de confli
tos e de resolução de problemas;
 Aprender a gerir emoções.
Os ambientes de apoio na família, na escola e na comunidade em geral são
também determinantes para um desenvolvimento saudável.
A adolescência é um momento único do desenvolvimento humano, que molda as
pessoas para a vida adulta.
A maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental e psicológica.
Contudo, múltiplas mudanças físicas, emocionais e sociais, incluindo a exposição à
pobreza, abuso ou violência, podem tornar os adolescentes vulneráveis a problemas de
saúde mental e psicológica.
Promover bem-estar mental e psicológico dos adolescentes e protege-los de experiências adversas e fatores de risco que possam afetar o seu potencial de prosperar não
são apenas fundamentais para o seu bem-estar geral, mas também para sua saúde física, mental e psicológica na vida adulta.
É fundamental desenvolver ações de promoção e de prevenção da saúde
mental e psicológica visando capacitar os adolescentes a melhorar e a aumentar o
controlo sobre a sua saúde (e seus determinantes – sobretudo, comportamentais, psicossociais e ambientais), valorizando-se os fatores que interferem positivamente na
saúde e incentivando-se à prática de medidas que servem para aumentar a saúde e
o bem-estar gerais.
Pelo que é importante interferir nos principais fatores de risco e promover os
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fatores protetores da saúde mental e psicológica, tais como:
FATORES PROTETORES:

FATORES DE RISCO:

Boa autoestima;

. Complicações na gravidez ou no parto;

Autonomia;

. Abuso ou negligência infantil;

Adaptabilidade;

. Acontecimentos de vida stressores;

Literacia;

. Exposição à violência, agressão ou

Interação positiva pais-filhos;

trauma;

Apoio social de família e amigos;

. Falta de competências sociais;

Interações sociais positivas;

. Doença física;

Participação social;

. Doença mental parental;

Prática de exercício físico;

. Acesso fácil e uso excessivo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas
(ex: álcool, tabaco, canabis, cocaína,
ecstasy, …);
. Deficiente nutrição;

Boa capacidade de lidar com o
stress;
Tolerância social;
Bons serviços de suporte social;

. Falhas a nível de educação e das condições habitacionais;
. Rejeição por pares;

Capacitação;

. Isolamento/alienação;

Estimulação cognitiva da nascença à

. Desigualdades sociais;

Integração de minorias étnicas;

velhice.

. Descriminação/racismo;
. Stress ocupacional;
. Desemprego.

As ações de prevenção e de promoção da saúde mental e psicológica são precisas.
A prevenção começa com o conhecimento e a compreensão dos primeiros sinais e
sintomas de alerta de problemas mentais e psicológicos: uma tarefa difícil!
A infância e a adolescência são fases da vida cheias de desafios e aprendizagens.
As crianças e adolescentes podem ter dificuldade em lidar com as mudanças físicas e
emocionais pelas quais passam. É normal terem problemas de vez em quando e é normal expressarem emoções como zanga, tristeza ou frustração.
Porém, há sinais e mudanças comportamentais que são mais intensas e que duram semanas, interferindo com a capacidade da criança ou adolescente lidar com as suas rotinas e realizar as atividades habituais do seu dia-a-dia. Tal situação pode significar
que a criança ou o adolescente está com problemas e precisa de ajuda.
É importante estar alerta aos seguintes sinais/mudanças no comportamento
das crianças ou dos adolescentes:
 Comportamento agitado;
 Chegar constantemente atrasado e faltar às aulas;
 Baixar o seu rendimento escolar;
 Isolamento (parece passar muito tempo sozinho/tem poucos amigos) e falta de interesse pela interação com os outros;
 Medo, preocupação ou ansiedade excessivas;
 Sentimentos de tristeza duradouros;
 Ficar facilmente irritado ou zangado sem razão aparente;
 Agressividade contra si próprio ou contra os outros (ex: auto mutilar-se, envolver-se em lutas e brigas com os colegas, usar armas);
 Cansaço, perda de energia e falta de interesse pelas atividades habituais;
 Baixa autoestima;
 Comportamentos perigosos como ingestão abusiva de álcool ou de outras
substâncias psicoativas.
Os problemas de saúde mental e psicológica não “passam com a idade” nem se
resolvem sozinhos.
A desvalorização dos problemas de saúde mental e psicológica podem levar a problemas mais graves (ex: insucesso escolar, conflitos familiares, dificuldades de relação
com os outros, adições, agressividade, criminalidade).
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Sentimentos de tristeza duradouros;
Ficar facilmente irritado ou zangado sem razão aparente;
 Agressividade contra si próprio ou contra os outros (ex: auto mutilar-se,
envolver-se em lutas e brigas com os colegas, usar armas);
Cansaço, perda de energia e falta de interesse pelas atividades habituais;
Baixa autoestima;
Comportamentos perigosos como ingestão abusiva de álcool ou de outras
substâncias psicoativas.

As ações de prevenção e de promoção da saúde mental e psicológica são precisas.
A prevenção começa com o conhecimento e a compreensão dos primeiros sinais e
sintomas de alerta de problemas mentais e psicológicos: uma tarefa difícil!
A infância e a adolescência são fases da vida cheias de desafios e aprendizagens.
As crianças e adolescentes podem ter dificuldade em lidar com as mudanças físicas e
emocionais pelas quais passam. É normal terem problemas de vez em quando e é normal
expressarem emoções como zanga, tristeza ou frustração.
Porém, há sinais e mudanças comportamentais que são mais intensas e que duram semanas, interferindo com a capacidade da criança ou adolescente lidar com as suas
rotinas e realizar as atividades habituais do seu dia-a-dia. Tal situação pode significar que
a criança ou o adolescente está com problemas e precisa de ajuda.
É importante estar alerta aos seguintes sinais/mudanças no comportamento das
crianças ou dos adolescentes:
Comportamento agitado;
Chegar constantemente atrasado e faltar às aulas;
Baixar o seu rendimento escolar;
Isolamento (parece passar muito tempo sozinho/tem poucos amigos) e falta de
interesse pela interação com os outros;
Medo, preocupação ou ansiedade excessivas;

Os problemas de saúde mental e psicológica não “passam com a idade” nem se
resolvem sozinhos.
A desvalorização dos problemas de saúde mental e psicológica podem levar a problemas mais graves (ex: insucesso escolar, conflitos familiares, dificuldades de relação
com os outros, adições, agressividade, criminalidade).
Por isso, quando alguma criança ou adolescente gera preocupação, deve-se procurar ajuda especializada nos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO).
A psicóloga dos SPO,
Teresa Fernandes

- aliviando a tensão e o stress,
- melhorando o estado de humor,
- promovendo a autoestima,
- estimulando várias funções cognitivas (ex., atenção, memória, autorregulação),

Celebração do Dia Mundial da Saúde Mental
O Dia Mundial da Saúde Mental foi celebrado no nosso agrupamento através de

várias iniciativas, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar sociedade
para um problema transversal a qualquer povo, cultura ou religião, tendo em
vista combater o preconceito e o estigma que envolve a saúde mental e psicológica.
No dia 27 de setembro, durante as comemorações do Dia Europeu do Desporto Escolar, foram distribuídos autocolantes aos participantes na caminhada
pela Rota da Frescura e nos jogos cooperativos, tradicionais e de tabuleiro dinamizados, bem como expostas tarjas na Escola Básica Ferreira Lapa e na Escola
Básica de Ferreira de Aves, materiais alusivos à temática da saúde mental e psicológica, procurando sensibilizar alunos, docentes, não docentes e pais/
encarregados de educação para a importância de se promover os fatores protetores e adotar estilos de vida saudáveis, diariamente, tendo em vista a promoção da
saúde e do bem-estar psicológico e mental.
Salienta-se que o exercício físico ajuda na prevenção e no tratamento de
alguns problemas psicológicos e doenças mentais, tais como a ansiedade e a
depressão:
- aumentando a energia física e mental,

- e ajudando a dormir melhor.
No dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, foi afixada uma das
tarjas na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo e foram desenvolvidas ações de
sensibilização no refeitório da cantina escolar.
Os materiais de sensibilização apresentados foram fruto de um trabalho de
parceria entre a psicóloga dos Serviços de Psicologia e Orientação Teresa Fernandes, a docente de Ciências Naturais Graça Galiano, o docente de Educação
Visual Salomão Carvalho e o docente de Educação Física/coordenador do Clube
do Desporto Escolar Hélder Oliveira, envolvendo os alunos das seguintes turmas
do 3º Ciclo do Ensino Básico: 7ºE, 7ºF, 9ºD, 9ºE e 9ºF.
Atualmente, as tarjas elaboradas estão expostas nos pavilhões gimnodesportivos da Escola Básica de Ferreira de Aves e da Escola Secundária Frei Rosa
Viterbo, não só porque a prática de atividade física regular tem o poder de promover a saúde e o bem-estar, associado a uma alimentação saudável, mas também
porque a saúde mental e psicológica deve ser celebrada todos os dias!
A psicóloga dos SPO,
Teresa Fernandes
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Visita ao Património do concelho de Sátão
No dia seis de novembro
o 4ºA saiu com a professora São
visitar o Património do concelho
na companhia do professor Paixão.
As turmas B e C também o visitaram
nos dias doze e treze do mesmo mês
com os professores Helena e Paulo.
Foi uma visita que a todos nos satisfez.
Convento de N. Sra. da Oliva
no Tojal fica situado.
Foi a nossa primeira paragem
e do autocarro foi observado.
Seguimos para Ferreira de Aves
freguesia muito importante
com indústrias e alguns serviços
e também bom restaurante.
Casa da família Pachecos
Marqueses de Ferreira.
Capela de Santa Bárbara
e ao fundo o Vale da Ribeira.
Orca Grande de Casfreires
local de enterramento.
Megálito ou Megalítico
assim se designa este monumento.
Em Casfreires, a Casa Grande
da família Oliva, o brasão.
Um nicho do Cristo Crucificado
outro com símbolos da Paixão.
Castanheiros e carvalhais
fazem parte da vegetação.
E imbuídos nesta paisagem
rumámos até à próxima povoação.
Castelo, outrora sede de concelho.
Vimos a Igreja de Santo André
e dali até ao Pelourinho
não é longe, fomos a pé.
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Mas do castelo, nem vestígios
já que na construção da Igreja Matriz
as suas pedras foram usadas.
Pelo menos, é o que se diz.
A Igreja do Convento de Santa Eufémia
mereceu-nos um olhar atento.
Uma Igreja da Idade Média
que pertenceu à Ordem de São Bento.
Em Rio de Moinhos observámos
o Solar da Casa Aguiar
e o Solar dos Viscondes do Banho
mas sem tempo para parar.
Pois nos Antigos Paços do Concelho
a Casa da Câmara e o Tribunal
não podíamos deixar de visitar
e o Pelourinho, administrativo e judicial.
"E agora a joia do concelho"
revelou o professor Paixão.
A Capela de N. Sra. da Esperança
a mais bonita em toda a região.
Ficámos deslumbrados
sem palavras para a descrever.
Uma preciosidade de um valor ímpar
que todos devem conhecer.
E com todo este encantamento
na Abrunhosa terminámos
a Visita ao Património
que todos nós apreciámos.
Tudo aquilo que observámos
no papel será difícil escrever,
mas fica registado em nossas memórias
e dificilmente iremos esquecer.
Uma palavra de agradecimento
ao nosso guia, o professor Paixão
que nos proporcionou conhecer
o Património com sabedoria e dedicação.

4º ano, EB1 de Sátão

Dezembro 2019

Página 11

Dezembro 2019

1º Ciclo: Complemento Artístico- Expressão Dramática

Hoje não vou pedir aos meus alunos que escrevam sobre a peça de teatro/
recriação da obra “Avós”, de Chema Heras e Rosa Osuna, a que foram assistir na
BE da nossa Escola. E não lhes vou pedir por um motivo muito simples: no final da
apresentação foram convidados a fazer uma reflexão sobre o que tinham presenciado e verifiquei, através das suas respostas, de que a mensagem tinha passado e
tinha chegado diretamente aos seus corações.
Mas, afinal, de que tratava esta obra e esta dramatização? Do Amor. Do carinho, da
meiguice de um avô que, com a sua presença, os seus gestos e as suas palavras,
vai amolecendo o coração da sua Manuela, semeando as estrelas nos olhos de
quem se via numa noite de escuridão, que vai erguendo o sol para lho ver refletido
no seu olhar apagado e tristonho e insistindo na beleza que ainda vê no rosto enrugado, nas pernas finas, no cabelo de nevoeiro cinzento com que Manuela insiste
em ver-se no espelho do seu quarto.
Nenhuma das frases usadas pela reticente avó, fizeram arredar uma vírgula nos
argumentos convincentes e carinhosos do avô, que com meiguice e persistência
consegue um final feliz para ambos: Manuela foi bailar com o avô e, enquanto se
mimavam no balanço da música, descobriram o brilho da lua no olhar um do outro.
Tão bom!
E o que dizer das magníficas imagens que acompanharam a apresentação deste
belíssimo texto? E do empenho dos alunos que, em poucas semanas, conseguiram
vestir-se dos seus papeis? E que dizer da nossa satisfação ao verificarmos que os
“atores” e “atrizes” conseguiram transmitir a mensagem e apresentar tão bem estes
“Avós”?
Ficam as palavras…na biblioteca, e ao longo das três apresentações, ficaram os
olhares atentos e a ternura daqueles avós que nos encantaram e nos fizeram pensar que o amor é o que nos salva das coisas tristes e da solidão; é sempre tempo
de sorrir e de bailar com a vida.
Pelas professoras, Ângela Bártolo, Isabel Almeida, Sandra Figueiredo,
Rosa Quinteiro
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Todos contra a violência no namoro

Amar é respeitar(-se)
O Cineteatro de Sátão recebeu o rapper Jimmy
P, que apresentou o projeto pedagógico «Amarte e Respeitar-te», desenvolvido em coautoria
com a empresa Betweien. Nascido com o objetivo de combater a violência no namoro, o projeto visa precisamente capacitar professores e
jovens com ferramentas de diagnóstico e de
prevenção de comportamentos agressivos nas
relações afetivas.
A iniciativa integrou-se num outro projeto mais
abrangente, «Futuro em Construção», resultado
de uma parceria entre a CIM Viseu Dão Lafões e
a Câmara Municipal de Sátão, e contou com a
colaboração do Agrupamento de escolas de
Sátão.
Na quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019, celebrouse o dia municipal da igualdade. O artista Jimmy P,
juntamente com um elemento da equipa betweien, a
Catarina Fernandes, vieram a Sátão, no âmbito do
projeto “Amar-te e Respeitar-te" que trabalha a temática da violência no namoro.
O projeto é composto por um livro, três músicas, uma
peça de teatro e uma atividade pedagógica que consiste em diferenciar um caso abusivo de um caso não
abusivo no namoro. Visa capacitar e dotar os e as
jovens com ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos nas relações de
namoro dos próprios ou dos colegas.

Começou, pois, Jimmy P por contar a história que
deu origem ao livro. Em 2013, uma fã desabafou consigo sobre as atribulações da sua relação. A impotência que sentiu para ajudá-la, para sequer aconselhála, levou-o à procura de respostas, tentando reunir a
informação necessária que lhe permitisse lidar com
casos semelhantes.
O livro tem três histórias, cada uma das quais ligada
a uma música, que a plateia teve o prazer de ouvir
cantar ao vivo pelo próprio artista. Na primeira história, “Os homens não choram", a vítima é um homem
e a música é “Fica bem”. Na segunda história,
“Quanto mais me bates", a vítima é uma mulher e a
música é “Quando dá errado". Na última história,
“Todos os dias da nossa vida real ou virtual" aponta
para os problemas do mundo virtual e a música associada intitula-se “Como tu".
O espetáculo apelou à participação da plateia, quer
acompanhando as músicas, quer através de uma
atividade pedagógica onde cinco pessoas tiveram a
oportunidade de ler algumas situações do dia a dia e
distinguir quais eram abusivas e quais não eram.
Eu gostei bastante desta ação e achei que foi muito
importante para nós como seres sociais, pelo facto
de, infelizmente, hoje em dia os casos de agressões
psicológicas ou físicas no namoro serem cada vez
mais comuns. É necessário ficar alerta, pois parecenos “impossível" e pensamos que só acontece aos
outros. Por outro lado, o facto de a cara do projeto ser
uma figura admirada pelos jovens tornará certamente

mais persuasiva a mensagem que pretende transmitir.
Cláudia Figueiredo, 10º B
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SESSÃO DE ABERTURA – I JORNADAS DA CPCJ DE SÁTÃO

Defender o Bem-estar das Crianças no Século
XXI – Fortalecer Redes e Conhecimentos

A

criança é, por definição, um
ser em desenvolvimento.
Quanto mais jovem, mais
vulnerável e dependente. Se
até século XVIII, a criança era tratada
como um adulto em miniatura, desde
que se começou a olhar para a criança
como alguém que tem características e
necessidades próprias, ela adquiriu um
estatuto próprio, enquanto ser humano,
e foram-lhe sendo reconhecidos direitos especiais.
Em 20/11/ 1959 foi proclamada a Declaração dos Direitos da Criança (fará
60 anos). No seu artigo 2º afirma o
seguinte: “A criança gozará de uma
protecção especial e beneficiará de
oportunidades e serviços dispensados
pela lei e outros meios, para que possa
desenvolver-se física, intelectual, moral, espiritual e socialmente de forma
saudável e normal, assim como em
condições de liberdade e dignidade. Ao
promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá
será o interesse superior da criança”.
Porém, talvez nunca como agora esses direitos estejam tão esquecidos.
Não é que tenhamos menos leis ou
organizações preocupadas com a criança, mas é que, na prática, as condições deste mundo que temos não são
favoráveis às crianças. As crianças são
hoje vítimas de variados perigos, muitos dos quais exponencialmente mais
letais e perigosos do que antes de
1959. A escravatura, o tráfico humano,
o tráfico de órgãos, o tráfico de drogas
são rios de violência organizada, nas
mãos de poderosos e bem armados
grupos, com influência supranacional e
um poder de corrupção de cuja extensão não há pleno conhecimento.
Por outro lado, a evolução da nossa
capacidade e do nosso desejo de destruição aumenta diariamente com o
avanço da ciência e da tecnologia.
Destaco apenas alguns números que
nos podem ajudar a ver aquilo que
muitas vezes é ocultado, escondido ou
esquecido. Durante a 2ª Guerra Mundial foram assassinadas 1,5 milhões de
crianças entre os 0 e os 12 anos de
idade. Dentre as várias justificações
encontradas pelos nazis e seus cola-
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boradores uma era de que elas eram
“consumidores inúteis de comida”. Depois da II Guerra Mundial, com tanto
progresso para a Europa e os Estados
Unidos, o Continente Africano continua, hoje, a registar a maior taxa de
mortalidade infantil, evidenciando que
os bens da ciência e da tecnologia
estão muito desigualmente distribuídos. Na África subsariana morrem 8
crianças com menos de 5 anos a cada
minuto, sendo que 100 a 200 crianças
morrem em cada 1000 que nascem.
Na Síria morre, em média, uma criança
por hora devido à guerra. Uma notícia
do Jornal brasileiro Globo, de 2017,
afirma que quase metade dos 55,7
milhões de abortos anuais são inseguros, mostrando que a saúde não é para
todos. No Observatório do 3º Setor, no
Brasil, publicou-se uma notícia, em
2018, que afirmava que 3 milhões de
crianças entre os 4 e os 17 anos não
têm acesso à escola. Segundo a UNICEF, 175 milhões de crianças não têm
acesso a creches. As crianças são,
assim, de todos os seres humanos,
aqueles que mais são afetados pela
ignorância, pela pobreza e pela guerra.
Somos responsáveis por estes números sempre que, vivendo confortavelmente na Europa, consumimos produtos dos países e empresas que vivem
da exploração do trabalho infantil e da
escravatura de crianças; somos diretamente responsáveis quando abandonamos as mães, em particular, as
mães de famílias monoparentais a
condições de insegurança, violência e
exploração de vária ordem, que têm
consequências imediatas nas crianças;
somos diretamente responsáveis pelo
sofrimento das crianças quando olhamos com indiferença para aquilo que
acontece ao nosso lado, e às vezes
até na nossa família, para não termos
problemas com os adultos. Somos
coniventes com todo o mal que decorre
à nossa volta quando nos deixamos
entorpecer pela preguiça, pelas burocracias, pelos interesses pessoais, por
lealdades balofas e pelo medo. Nós
não iremos resolver a fome, nem a
ignorância, nem as guerras no mundo,
mas podemos combatê-los eficazmen-

te no nosso meio, reorganizando os
recursos que temos em favor de uma
intervenção rápida e abrangente nos
contextos de risco e precaridade de
segurança das crianças. A pertinência
destas oportunidades de reflexão é
proporcional à nossa maior capacitação para agir, estando todos mais despertos para a vulnerabilidade das crianças e para o nosso envolvimento
direto e a nossa responsabilidade imediata perante as situações em que os
mais básicos direitos dos seres humanos são violados.
Precisamos de uma revolução, não
tanto na área da segurança, mas na
área da responsabilidade pelo futuro.
Precisamos de, em vez de discutir se a
política vai mais para a esquerda ou
para a direita, se ela vai mais para o
fundo ou mais para o alto. Enquanto
ela andar para a direita e para a esquerda estaremos prisioneiros de interesses que pouco ou nada têm a ver

Helena
Castro

com as necessidades das crianças. Se
ela for para mais fundo, enraíza-se no
coração da vida e, se for para o alto,
orienta-se para o propósito e valor fundamental da vida, onde todas as decisões devem ser pensadas. Reforço
aqui que esta questão, a dos direitos
das crianças, não é de base ideológica. Freud fala de 2 energias que dominam as decisões humanas: o eros,
energia da vida e da realização pessoal, e tanatos, energia de morte e da
destruição. Necessariamente temos de
escolher entre uma delas. Mesmo
quando não escolhemos, já fazemos
uma escolha, dizia Rousseau.
Parabenizo a CPCJ por esta iniciativa
e todos os que a ela se associaram,
conferencistas, a Câmara Municipal, as
organizações sociais e civis aqui representadas e desejo que saiamos daqui
ainda mais preparados para intervir de
forma real, integral e transformadora
do mundo em que vivemos.
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PRIMEIRAS JORNADAS DA CPCJ DE SÁTÃO –
- UMA BOA OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO

N

o passado dia 18 de novembro
decorreram, em Sátão, no Cineteatro Municipal, as Primeiras
Jornadas da CPCJ de Sátão, sob
o tema “Defender o bem-estar das crianças
no século XXI”. A esta iniciativa juntaramse representantes de organizações civis e
militares com papel relevante na prevenção
do risco e no combate ao perigo em crianças e jovens. Entre os oradores presentes
estiveram pessoas dedicadas a investigar,
como a Dra. Ana Sousa, e a intervir no
terreno sempre que a situação o exige,
como a Dra. Verónica Rodrigues, da Polícia Judiciária.
Os oradores convidados debruçaram-se
sobre a problemática do abuso sexual em
crianças e jovens, alertando para a necessidade de conhecer e distinguir corretamente as situações e a sua complexidade,
de forma a atuar o mais eficazmente possível. A fim de se fazer um breve registo
daquilo que foi sendo discutido ao longo do
dia, destaco que as Jornadas se dividiram
em 4 painéis, dois da parte da manhã e
outros dois da parte da tarde.
O primeiro painel foi dedicado ao tema
“Vítimas de Crime Sexual/Testemunhas
silenciosas”. Neste painel, ficámos a saber
que existe em Portugal um projeto piloto de
intervenção junto de jovens identificados
como agressores sexuais com vista à sua
reeducação e integração social. Fomos
alertados para o facto de que apenas 2% a
4% deste tipo de agressores são condenados em Portugal, sendo o mais prevalecente o crime cometido entre os 12 e os 18
anos. A Dra. Ana Sousa apontou três indicadores que possibilitam discriminar possíveis situações: o Consentimento, a Igualdade e a Coerção, uma vez que estes crimes são praticados normalmente por pessoas conhecidas e que têm a confiança da
vítima.
A Dra. Fátima Feliciano partilhou a sua

experiência enquanto perita que apoia os
tribunais na avaliação das vítimas e dos
agressores neste tipo de crime e ainda da
sua experiência de acompanhamento de
vítimas e suas famílias, colocando-nos
perante a complexidade dos contextos
relacionais onde os mesmos acontecem.
Apresentou-nos uma definição de abuso
sexual muito completa, da qual destaco o
seguinte: “Abuso é qualquer forma de tratamento físico ou emocional, não acidental,
inadequado, resultante de disfunções e/ ou
carências nas relações interpessoais, num
contexto de uma relação de dependência,
confiança, poder (…)”. É uma definição
ampla que nos permite imediatamente
enquadrar diversos tipos de abuso. Foi
salientado que as vítimas têm maioritariamente o seguinte perfil: são raparigas, a
partir dos 6 aos 7 anos de idade ou encontram-se no início da adolescência, crianças
com incapacidades físicas ou intelectuais e
crianças institucionalizadas porque são
estas as que estão mais expostas ao contacto com os possíveis agressores e têm
uma maior vulnerabilidade pessoal ou social.
O Cabo Chefe Lopes fez uma abordagem,
também ela a partir da sua experiência no
terreno, sobre a temática do Abuso Sexual
em Crianças e Jovens.
As vítimas de abuso sexual desenvolvem
normalmente sintomas psicológicos de
Stress Pós-Traumático, e normalmente
apresentam um comportamento alterado,
que pode ser marcado por dificuldades no
aproveitamento escolar, depressão e até
ideias suicidas. Daí a importância de estarmos atentos e sinalizar, mesmo quando há
apenas uma suspeita.
No segundo painel, a temática versou sobre Abuso Sexual e Bullying no Desporto.
A Dra. Sónia Batista e o Dr. Tiago Costa do
Instituto Português do Desporto e da Juventude apresentaram-nos o Kit de Forma-

ção (que se pode encontrar no link - http://
www.idesporto.pt/conteudo.aspx?
id=208&idMenu=134) e a campanha conjunta com o Conselho da Europa, intitulada
“Start to Talk”, chamando a atenção para a
necessidade de quebrar o silêncio relativamente a estes crimes praticados no âmbito
da atividade desportiva. Já o Dr. Vítor Santos falou de uma realidade que acontece
hoje, sobretudo nas idades mais jovens, às
crianças que jogam em clubes de futebol e
ao modo como determinados pais atuam,
quer dando um mau exemplo de civismo,
quando agridem e insultam árbitros e treinadores, quer sendo eles os principais
“bullyies” dos seus filhos, em vez de os
apoiarem e encorajarem os seus filhos de
forma positiva. Este comportamento inadequado tem levado diversos clubes a proibir
a entrada dos pais nos treinos e nos jogos,
tornando uma atividade que devia ser marcada pela alegria e descontração numa
ocasião de sofrimento para os mais novos,
que os leva, muitas vezes, a abandonar a
prática desportiva quando atingem a puberdade, sobretudo devido às expectativas
desproporcionadas dos adultos.
O primeiro painel da parte da tarde foi dedicado às Redes de Apoio, tendo sido divulgado o Projeto CARE, da APAV, pela Técnica Inês Bastos, que partilhou a sua experiência, informando que as vítimas acompanhadas por este projeto são maioritariamente do sexo feminino, sendo que 63,8%
destas vítimas sofreram violência sexual
continuada ainda antes dos 14 anos. A
fragilidade destas idades leva a procurar
uma intervenção alargada nos ambientes
escolares com a intenção de prevenir o
risco e apoiar a denúncia dos crimes, bem
como acompanhar psicologicamente as
vítimas e as suas famílias. A APAV tem
também um manual de procedimentos para
o apoio a crianças e jovens vítimas de
abuso sexual (pode ser consultado no link
https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/
PDF/ManualCare.pdf) .
A Sra. Inspetora da Polícia Judiciária, Verónica Rodrigues, clarificando alguns conceitos, falou da liberdade sexual como um
bem jurídico a ser protegido. Os crimes
contra a autodeterminação sexual são
aqueles que são cometidos sobre menores, porque o legislador entende que estes
ainda estão numa fase da vida em que
estão a construir a sua identidade e que
esse processo de desenvolvimento deve
ser respeitado e resguardado. Quando se
fala de abuso sexual de crianças esta
terminologia refere-se ao crime praticado
contra menores de 14 anos e tem uma
penalização que vai de 1 a 8 anos. Foram
também dadas orientações sobre como

proceder em caso de abuso ou de violação, nomeadamente, preservar o local, o
vestuário da vítima, os equipamentos de
telecomunicações, e comunicar de imediato à PJ, pois estes são procedimentos que
garantem uma eficaz recolha da prova e
permitem afastar o agressor da vítima.
No segundo painel da parte da tarde, continuámos a refletir sobre as Redes de Apoio
e foi-nos apresentado o Núcleo de Apoio
às Crianças e Jovens em risco, que é uma
equipa multidisciplinar sediada na Unidade
de Cuidados na Comunidade, em Sátão,
cuja atuação se baseia em quatro pilares
fundamentais: o superior interesse da
criança, não discriminação, sobrevivência e
desenvolvimento e opinião da criança.
Faça a uma suspeita de sujeição a maus
tratos a sua missão é proteger, intervir no
risco para não evoluir para perigo e prevenir o risco. Neste campo, deve também
acrescentar-se que a existência de uma
Equipa Local de Intervenção Precoce na
Infância tem aqui um papel fundamental,
em crianças dos 0 aos 6 anos de idade.
Finalmente, a Dra. Linda Vaz abordou a
temática “Parentalidade na era digital”,
fornecendo algumas orientações para a
proteção de crianças contra a exploração e
o abuso sexual promovendo uma utilização
responsável da internet. Existe na página
da Ordem dos Psicólogos Portugueses um
manual para pais com o mesmo título
(pode ser encontrado aqui https://
www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/
documentos/parentalidadedigital_1.pdf) .
Fica o acrónimo SMART como as atitudes
a ter em conta na prevenção (Segurança,
“Meetings” – atenção aos encontros no
espaço virtual; Aceitar – refletir sobre quem
aceitamos na nossa rede; “Reliable” – certificar-nos de que podemos confiar; “Talk” –
não contar aspetos que nos exponham
facilmente a um agressor, intruso e violador da nossa privacidade.)
Além do conhecimento, foi uma oportunidade de trocar experiências e de ganhar maior sensibilidade.
Resta-me deixar um elogio ao excelente
comportamento dos nossos alunos, louvar
a presença da Dra. Fátima Gonçalves,
representante na Comissão Nacional da
Região Centro da CPCJ do início ao fim
das Jornadas, o que muito nos honrou, e
elogiar esta iniciativa da CPCJ de Sátão,
que assim contribui para uma maior capacitação da comunidade na responsabilidade que tem para com o bem estar das
crianças e jovens.
Helena Castro
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Educar para o pensamento crítico

Mensagem de Audrey Azoulay,
Diretora-Geral da UNESCO, por ocasião do
Dia Mundial da Filosofia (2019)
A Filosofia nasceu do nosso assombro pelo
mundo e pela nossa existência”. Existem várias
definições de filosofia, mas a de Arthur
Schopenhauer, na sua obra-prima O Mundo como
Vontade e Representação, é talvez uma das mais
brilhantes.
A filosofia consistiria assim numa busca perpétua
do questionamento que, em vez de ver o mundo
como uma certeza, o vê antes como uma
interrogação. Através do seu gosto por paradoxos,
do seu constante questionamento dos
preconceitos, a filosofia é um convite para pensar
o mundo em toda a sua riqueza e complexidade.
Esta habilidade para o assombro remonta a uma
tradição milenar, que surgiu há mais de 3 mil anos
na China, no Médio Oriente e na Grécia Antiga;
mas, apesar do seu caráter ancestral, o
questionamento filosófico em nada perdeu a sua
atualidade.
Num momento em que o extremismo e a rapidez
das grandes transformações do mundo por vezes
nos confundem, a filosofia é extremamente útil.
Permite-nos distanciarmo-nos e,
simultaneamente, e vermos mais além,
observarmos o horizonte sem perdermos de vista
o presente.
A revolução da inteligência artificial, em particular,
é um terreno propício ao questionamento
filosófico. Como conciliar tecnologia e
humanidade? Como garantir uma ética da

Página 16

ciência? Estes questionamentos, tradicionais no
domínio da filosofia ética ou científica, estão a
encontrar um novo eco neste início do século XXI.
A filosofia é uma ferramenta valiosa para
refletirmos sobre a mudança; é também uma
abordagem que promove o diálogo e a tolerância.
Ler as obras de Chuang-Tzu, o pai do Taoismo,
Nagarjuna, o virtuoso dialético do Budismo,
Avicena, o médico e filósofo, Moisés Maimónides,
o filósofo Talmudista, ou Hannah Arendt e Simone
Weil, é tomar consciência da universalidade dos
seus questionamentos e envolver-se num
exercício propício à abertura, à tolerância e in fine
à paz entre os povos.
Por todos estes motivos, a UNESCO sempre
alentou a filosofia. A UNESCO é uma instituição
que põe em prática um projeto filosófico – a
filosofia dos direitos humanos que foi a de
Emmanuel Kant ou de Bernadin de Saint-Pierre.
De certa forma, pode dizer-se que a UNESCO,
cujo mandato reflete a vocação universal da
filosofia, é ela própria uma filosofia.
Neste Dia Mundial da Filosofia, a UNESCO
convida-vos também a experimentar este
assombro pelo mundo e pelo ambiente, a
desmascarar os dogmas e os preconceitos, em
suma, a descobrir a universalidade da condição
humana.

Os alunos do 10º ano — turmas B e D — participaram numa Oficina de Pensamento Crítico, que se realizou na Esfrov por ocasião
das comemorações do Dia Mundial da Filosofia (3ª quinta-feira de
novembro). Esta atividade do grupo de Filosofia foi orientada pelo
Dr. Eugénio Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de
Ética e Filosofia Prática, neste dia em que se pretende mostrar o
contributo da Filosofia na tomada de consciência e na resolução
dos problemas do mundo contemporâneo.
Os exercícios propostos, no escasso tempo de 50 minutos, mostraram, apesar de tudo, como aspetos interessantes e difíceis do
pensamento crítico se relacionam com o modo como competências e atividades de raciocínio que pareceriam bastante básicas se
interligam, como se ativam em rede nos momentos certos, como
podem ser transformadas em atividades reflexivas e como podem
ser relacionadas com as respostas sociais e emocionais dos alunos ativadas em situações de aprendizagem. Tudo isto através da
exploração de pequenas histórias e do jogo como estímulos motivacionais para o desenvolvimento do pensamento criativo.
Maria do Céu Cunha
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UNESCO APROVA DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA
O Dia 5 de maio, como Dia da Língua Portuguesa,
vinha sendo comemorado pela Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, desde uma resolução do seu Conselho de Ministros em 2009, considerando que a Língua Portuguesa criou entre estes diferentes povos “um vínculo histórico e um património
comum resultantes de uma convivência multissecular
que deve ser valorizada» (c.f. https://www.institutocamoes.pt/sobre/comunicacao/dia-da-lingua-2018).
A proposta foi apresentada na UNESCO por todos os
Países de Língua Oficial Portuguesa. Um dos argumentos apresentados para a defesa de um Dia Mundial da Língua Portuguesa (PALOP) é que esta foi a
primeira língua da primeira vaga do processo de globalização. Próximo desta data, no dia 1 de Maio de
1500, endereçava Pero Vaz Caminha uma carta ao
Rei D. Manuel I, dando conta da Descoberta do Brasil. Esta carta, pela riqueza dos seus pormenores, é
considerada o mais importante documento sobre a
descoberta ou “achamento” do Brasil. No dia seguinte, a 2 de maio, Pedro Álvares Cabral, partia da Bahia
para as Índias, ligando assim, Ocidente e Oriente e
unindo povos e culturas.
O Português é a Língua mais falada no hemisfério
Sul, uma vez que a maior PALOP se situam nesse
hemisfério (Brasil, Angola, Moçambique e S. Tomé e

(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/1500#/media/
Ficheiro:Brazil-16-map.jpg)

Príncipe…). Mas a Língua de Camões, de Fernando
Pessoa e de tantos outros grandes da nossa literatura, é ainda falada em Macau, Timor, Cabo Verde,
Guiné Bissau e Guiné Equatorial, representando cerca de 290 milhões de falantes em todo o mundo, sendo língua nativa para cerca de 250 milhões de pessoas.
A Língua Portuguesa é um património vivo, que exprime a nossa forma de pensar, sentir e viver os mundos
que o nosso povo conheceu ao longo da sua história,
nas descobertas e conquistas dos lugares e povos
com quem interagiu e de quem recolheu as tradições
e as sensibilidades. A riqueza da Língua Portuguesa
tem, por isso, um valor incalculável, devido à diversidade de línguas que nela depositaram o seu contributo, desde a sua origem indo-europeia, ao latim, ao
árabe, ao grego, ao fenício, ao gaulês… Enfim, uma
multiplicidade de visões, sensações e experiências
que podemos experimentar graças à extraordinária
confluência de culturas e olhares sobre o mundo que
integramos e fizemos nossos ao longo de séculos.
5 de Maio – Um dia para Celebrar e para nos orgulharmos de quem somos e do poder que temos para
fazer deste mundo um mundo mais fraterno, mais
solidário, mais unido e mais acolhedor.
Helena Castro

APONTAMENTO BREVE SOBRE A TOMADA DE
POSSE DOS REPRESENTANTES DOS PAIS E DOS
ALUNOS NO CONSELHO GERAL
Helena Castro
Na passada quinta-feira, dia 28 de novembro, tomaram posse os membros
do Conselho Geral que representam os pais e os alunos. O mandato do
primeiros têm a duração de dois anos e o dos segundos tem a duração de
um ano.
Quero congratular-me com a comunidade educativa pela sua maturidade
cívica e democrática e, ainda, pelo interesse que têm em participar e colaborar na melhoria conjunta das condições de estudo, aprendizagem e trabalho do Agrupamento. Todos ficamos a ganhar, quando cada um faz a
sua parte na construção de comunidades mais acolhedoras e competentes.
Os novos membros apresentaram, logo na primeira reunião, diversas sugestões e colocaram muitas questões que permitirão um aperfeiçoamento
sucessivo dos espaços e das relações entre os diversos intervenientes da
comunidade educativa. Os novos membros marcaram esta primeira reunião com a sua esperança, alegria e entusiasmo. Bem hajam!
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A Minha Terra entre Serras e Rios

O

s rios ou cursos fluviais sempre foram, e são até hoje, um dos mais
importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Em certos
casos serviram de berço a civilizações. São eles que nos fornecem
grande parte da água que consumimos e que necessitamos, urgentemente, de preservar
e de manter sem poluição. Durante muito tempo, a qualidade da água de um rio e o
bom estado de conservação das suas margens constituíram forte motivo de fixação de
populações.
No concelho de Sátão passam três rios: o rio Vouga, o rio Sátão e o rio Coja.
Esta realidade, de um concelho agrícola, dependente dos cursos de água, encravado entre superfícies graníticas de planaltos e pequenas serras levou a equipa pedagógica do quinto ano de escolaridade a selecionar como tema de articulação curricular “A minha terra entre serras e rios”. Este tema já levou todos os alunos a visitar as
margens do rio Vouga, numa aula de campo, onde foi possível verificar todo o contexto
do rio, nomeadamente, a fauna e a flora e ainda o aproveitamento económico das suas
águas tais como moinhos, praia fluvial e terrenos agrícolas. Nas várias disciplinas os
alunos fizeram pesquisas relacionadas com esta temática. Neste final do período elaborou-se uma exposição de trabalhos que incluiu as fotos tiradas pelos alunos na aula de
campo, uma réplica do rio Vouga com as suas trutas e ainda as serras que envolvem o
rio. Nestes montes constituíram-se vários presépios feitos por cada turma aproveitando
a época natalícia tendo aderido também algumas turmas do 6º ano.
São os testemunhos de um trabalho articulado, em que os alunos trabalharam,
envolveram-se em dinâmicas diferentes e aprenderam de outras maneiras a conhecer o
concelho onde habitam.
Para divulgar melhor este projeto e outros, o trabalho desenvolvido encontra-se
publicado nos blogues criados para o efeito e que podem ser consultados por todos nestes endereços:
https://observarrefletiragir.wordpress.com
https://ligadosaomundo.wordpress.com
http://dac5satao.blogspot.com
Os alunos e docentes desejam a toda a comunidade umas Festas Felizes e um
excelente Ano Novo de 2020.
A equipa pedagógica do 5ºano de escolaridade
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A Minha Terra entre Serras e Rios
Descobrir e redescobrir a beleza do Passado e do Presente… pensando o Futuro…
Neste primeiro período, inseridas no Projetos de Articulação Curricular realizaram -se atividades que

Aula de Campo em contexto de serra e rio (Praia Fluvial do Trabulo, moinhos, pedreira de Aldeia Nova e Convento da Fraga).

proporcionaram a todos os partici-

Testemunhos dos alunos

pantes momentos de reflexão, estudo e
diversão. Entre outras, podemos destacar a aula de campo no dia 23 de
outubro e o Dia sem Telemóveis, a 19
de novembro.
Com grande sentido de responsabilidade, os alunos do 2º ciclo, professores e assistentes operacionais investiram na mudança de atitudes face
ao meio ambiente envolvente, seja ele
geográfico, social, pessoal e cultural.

- A aula de campo

- A aula de campo

- Apreciei observar a

foi interessante e ajudou-

foi interessante - A nossa

Natureza e comparar o si-

nos a saber mais sobre o

aula de campo foi bastante

lêncio daquele local com o

nosso concelho, o Sátão.

interessante.

das cidades.

Gostei de aprender a cola-

num apartamento teve a

borar com os meus colegas

oportunidade de ouvir, sen-

de grupo. Também gostei de

tir e cheirar a nossa bela

visitar o Moinho, o Sr. dos

Natureza.

Quem

vive

- Eu adorei esta visita, porque me permitiu co-

Caminhos, a praia do Tra-

nhecer melhor todos os

bulo e o rio.

constituintes de um moinho

- Foi uma manhã muito diverti-

- Eu gostei muito da

e de perceber para que ser-

aula de campo, a atividade

ve a praia do Trabulo no

da. Estudámos e brincámos ao mesmo

- Foi muito agradá-

foi muito divertida e gosta-

desenvolvimento do conce-

tempo. Também tirámos muitas foto-

vel estar ao pé do rio e po-

ria que se realizassem mais

lho de Sátão. Gostei de visi-

grafias.

der apreciá-lo.

atividades

Gostei

tar o rio e de ver as poldras

muito de ir ao moinho, ao

(são umas pedras altas),

Senhor Dos Caminhos e à

que eu não conhecia, e que

praia do Trabulo.

servem para podermos atra-

destas.

vessar o rio a pé.
Caso desejem aprofundar as vossas leituras de forma lúdica e diversificada, sugerimos a consulta dos seguintes blogues:
https://observarrefletiragir.wordpress.com/; https://ligadosaomundo.wordpress.com/; http://dac5satao.blogspot.com/.
Nestes blogues também poderão apreciar registos fotográficos de valiosa e refinada qualidade. Os fotógrafos foram os
alunos de 5º e 6º anos que revelaram ser profissionais com apurada sensibilidade estética. Estão todos de parabéns.

A equipa pedagógica do 5º e 6º ano de escolaridade

- O nosso grupo adorou
fazer
a *Land
Art.
(movimento artístico pautado na
fusão na natureza com a arte. Surgiu na década de 60 nos Estados
Unidos e na Europa).

A natureza é muito bela.
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Uma incrível viagem pelo meu concelho
No dia quinze de novembro, eu e os meus colegas
do 4º ano visitámos o património do meu concelho,
Sátão!
Em primeiro lugar fizemos uma pequena paragem
em Rio de Moinhos e vimos dois marcos miliários que
foram retirados da antiga estrada romana e colocados em cima do muro de um solar.
De seguida, também em Rio de Moinhos, vimos, ainda em bom estado de conservação, os três elementos fundamentais do poder municipal existentes na
sede do concelho na época medieval: o pelourinho, a
casa da câmara e o tribunal com a cadeia. Admirámos, ainda, dois lindos solares, o da família Aguiar e
o dos Viscondes do Banho, o qual achei possuir um
nome muito engraçado!
Depois fomos à Silvã onde também observámos
um marco miliário colocado em cima de um muro, um
pelourinho de forma circular, um solar com uma parte
reconstruída e a outra, infelizmente, estava em ruínas.
Chegados a Douro Calvo, vimos mais um pelourinho
de forma circular e no lugar onde era suposto estar a
casa da câmara, o tribunal e a cadeia, foi construído

o museu de Douro Calvo, muito conhecido no atual
concelho de Sátão. Aí, o professor Carlos Paixão,
explicou-nos que a expressão Gulfar vem da palavra
Wolf que significa lobo. Por Gulfar ainda vimos uma
pedra de cabeceira de sepultura e umas pedras em
forma de caras que estavam fixadas na parte frontal
de uma casa de pedra.
Seguidamente, fomos a Decermilo onde vimos
uma sepultura antropomórfica escavada na terra por
volta do século IX ou do século X, mais ou menos a
altura em que começaram a construir esse tipo de
sepulturas. Inicialmente estas eram de forma retangular e só mais tarde é que começaram a ter o formato da cabeça. Deram-nos também a informação que
entre as matas de Decermilo e Vila Longa há muitas
sepulturas antropomórficas. Depois de termos visto
as sepulturas, as nossas professoras e alguns dos
nossos colegas foram à procura de míscaros. Não é
que até acharam alguns!
Prosseguimos a nossa viagem e fizemos uma visita ao Convento de Santa Eufémia, fundado entre o
século XI e o século XII, pertencente à ordem de São
Bento. Mandaram construi-lo naquele lugar porque

ao lado passa um rio e há um moinho. Dentro do
convento as pessoas aprendiam a ler e a escrever e
só as pessoas da nobreza e do clero é que o podiam
fazer. No seu interior existe uma roda onde antigamente eram colocados os bebés que eram abandonados pelos pais, chamava-se «Roda dos Enjeitados
ou Roda dos Expostos.».
Depois continuámos por Ferreira de Aves e fomos até à povoação do Castelo para conhecermos a
igreja com o seu belíssimo portal e um pelourinho de
tabuleiro que, para mim, é um dos mais bonitos.
Atrás via-se uma casa em ruinas que tinha uma gravação em latim e a imagem de dois pássaros.
E, para finalizar, fomos a Casfreires onde vimos
o monumento mais antigo do nosso concelho, uma
orca. Todos nós achámos muito divertido entrar no
seu interior.
Eu achei que aquela experiência serviu não só para
conhecermos melhor o passado da nossa terra e dos
nossos antepassados, mas também para termos uma
aprendizagem mais divertida e facilitada!
Joana Filipa Rodrigues Costa, E B I de Abrunhosa

Projeto “Sorrir à Mesa 2019-2020” (E.P.S.)

Heróis dos Lanches Saudáveis
No dia 19 de novembro de 2019, as enfermeiras
da Unidade “Mirante do Seixo” vieram à nossa turma, na
aula de apoio ao estudo de Matemática, por volta das
16:20.
As enfermeiras vieram à nossa turma falar da
importância dos lanches saudáveis, dramatizando como
se fossem agentes de uma agência de detetives da
“SLS” (semáforos dos lanches saudáveis). Percorreram a
sala de aulas à procura de lancheiras com lanches equilibrados. De seguida, deram sugestões de lanches saudáveis e não saudáveis que estavam referidos numa tabela.
Entretanto, organizaram a turma em dois grupos
para fazermos um jogo que consistia em respondermos a
perguntas que estavam escritas numa carta e assinalávamos as respostas numa tabela que nos foi atribuída.
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Por fim, cada um dos grupos ficou com uma
grelha, que atribuiu a um elemento, para assinalar ao
longo dos dias se os lanches dos alunos da turma são
saudáveis, pouco saudáveis ou nada saudáveis. No final
de cada semana, o portador da grelha passará a responsabilidade de vigiar os lanches da semana seguinte ao
elemento que obtiver o maior número de lanches saudáveis.
Achámos que a atividade foi muito bem organizada
e ajudou-nos a perceber que a alimentação é muito importante para mantermos um estilo de vida saudável. Estamos curiosos para saber mais!
Sara Lopes e Sofia Cardoso – 5º C
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Visita de estudo…

Na Serra de Montemuro!
No dia 7 de novembro, as turmas do 7ºano
participaram na visita de estudo à Serra de Montemuro. Logo pela manhã, e apesar do tempo chuvoso e
frio, o entusiasmo era grande e estávamos todos
muito animados. O dia prometia. Iria ser, naturalmente, diferente, porque as aprendizagens também seriam diferentes – esperavam-nos aulas experimentais.
Depois de distribuídos pelos autocarros,
seguimos o nosso destino, na companhia dos nossos
professores, que estiveram sempre alerta
(preocupados com o nosso bem-estar)!
Durante a manhã estivemos na Ervital, no
Mezio, em plena Serra de Montemuro. Os formadores que nos acompanharam pelos campos e pelas
estufas, para além de terem sido extraordinariamente
acolhedores e muito pacientes, ensinaram-nos a distinguir as plantas (aromáticas, medicinais e condimentares), técnicas de cultivo, recolha, secagem,
empacotamento e muitas outras dicas que vamos
aproveitar no desenvolvimento de algumas atividades
previstas no âmbito dos DAC, como a criação de um
canteiro de plantas. E mais! Depois da visita ainda
nos ofereceram chás. Que bem que nos soube! Obrigada por tudo, senhores engenheiros!

Por volta das 13h, tivemos de improvisar um
espaço para o almoço, pois o mau tempo não permitiu que o nosso minibanquete se concretizasse ao ar
livre.
Depois do almoço, visitámos as Capuchinhas de Campo Benfeito. Aqui, aprendemos que o
artesanato, ligado ao passado, afinal, de mãos dadas
com o linho, a lã e o burel transforma-se em peças
verdadeiramente… modernas! Também aprendemos
que os líquenes dos carvalhos permitem tingir a lã de
amarelo; a folha de nogueira tinge-a de castanho e a
urtiga dá-lhe a cor verde. E mais, entre máquinas,
fios de lã e burel, eram quatro as trabalhadeiras que
nos receberam com tanto carinho, apesar do nosso
entusiasmo, por vezes, excessivo. Foram mesmo
muito pacientes connosco.
Por fim, e antes do lanche, a última paragem
foi em Lazarim, no CIMI (Centro Interpretativo de
Máscaras Ibéricas). Fatos carnavalescos, janelas
namoradeiras e muitas máscaras – de Bragança à
Galiza e, claro, as de Lazarim, feitas a partir do amieiro, por ser uma madeira fácil de moldar, como referiu a guia que nos acompanhou. Também havia exposições de fotografias, que testemunhavam as tradi-

ções carnavalescas, as brincadeiras que as gentes
da península ibérica fazem questão de preservar.
Também elas nos convidaram a fotografá-las, às
máscaras e às mensagens de alguns escritores portugueses gravadas nas paredes (por exemplo, Fernando Pessoa). Na hora do lanche, juntaram-se as
turmas no bar do CIMI, para degustarmos os mantimentos que as nossas mães tão carinhosamente nos
prepararam.
Convém realçar que, durante a visita, preenchemos um guião preparado pelos professores, para
registarmos as aprendizagens obtidas em cada um
dos lugares visitados, em articulação com assuntos
abordados nas aulas. Pois é, foi um passeio de trabalho que nos proporcionou, igualmente, divertidos momentos de convívio.
Por volta das 19h00 estávamos de novo à
porta da escola.
Obrigada a todos os que nos proporcionaram esta aventura. E nós, modéstia à parte, até nos
portámos bem!
Alunos do 7ºano

Alunos do 4º ano da EB1 de Sátão visitaram Belmonte
No dia vinte e oito de novembro, as turmas do 4º ano da EB1 de Sátão fizeram uma visita de estudo a Belmonte.
Logo à chegada, fomos ao Museu Judaico! Aprendemos que o livro sagrado dos judeus é o Torá e que eles rezam
na Sinagoga. Para os judeus, o sábado é o dia “sagrado”, em que eles descansam e fazem as suas orações.
Durante as perseguições, os judeus encontraram formas de não serem descobertos: tapavam o Torá com a Bíblia;
coziam o seu pão durante a noite; acendiam velas dentro dos armários; faziam as suas celebrações às escondidas…
Cada religião tem as suas tradições e a sua fé, mas todas devem ser respeitadas!
Logo a seguir, fomos ao Museu dos Descobrimentos que conta a história da descoberta do Brasil.
Nessa viagem, Pedro Álvares Cabral levou treze embarcações, mas só voltaram seis, devido às tempestades!
Foi no ano 1500 que os portugueses chegaram ao Brasil, onde encontraram
índios e muitas riquezas (ouro, açúcar, madeira…). Muitos índios e africanos
foram tornados escravos e foram muito maltratados, acorrentados, chicoteados…
Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte, por isso tem lá uma estátua na
rua principal da vila.
A família Cabral era uma família nobre, até viveu num castelo! O seu brasão
tinha duas cabras! Os restos mortais de alguns membros da família estão
numa capela chamada “Panteão dos Cabrais”.
Foi uma viagem muito interessante…aprendemos tanta coisa!
As turmas do 4º ano da EB1 de Sátão
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Um “Dia sem Telemóveis –
19 de novembro 2019”
Esta iniciativa, proposta já no ano letivo anterior
por alunos do 5º ano, foi acolhida por todas as turmas dos
5º, 6º e 7º anos, assistentes operacionais e professores.
Salvo raras exceções, todos deixaram o telemóvel em
casa, ou simplesmente, não o usaram durante o dia. Foi
visível alguns professores e assistentes operacionais a
conviver com os alunos, nos intervalos e horas de almoço, realizando atividades lúdicas ou simplesmente conversando uns com os outros. Nos intervalos mais curtos,
os de 5 minutos, ao contrário dos outros dias, não se viram meninos e meninas sentados no chão, junto das salas, com os olhos “cravados” nos ecrãs de telemóvel.
Durante a semana, os alunos preencheram um
inquérito on-line, criado pelas equipas pedagógicas, sobre esta temática - o uso abusivo dos telemóveis. Os dados estatísticos serão trabalhados, nas aulas de Matemática.
Na opinião da grande maioria dos alunos, professores e assistentes operacionais, é uma atividade a repetir e é de louvar a atitude dos encarregados de educação
que revelaram estar em sintonia com esta preocupação
crescente em “desligar” os alunos dos telemóveis e envolvê-los mais uns com os outros e com o mundo que os
rodeia.
A equipa pedagógica do 5º e 6º ano de escolaridade

Feira de outono e Magusto
No passado dia 11 de novembro foi celebrado o dia de São Martinho com a habitual Feira de Outono, um jogo de futsal e o saboroso
magusto.

Feira do Outono!
No dia 11 de novembro realizou-se a
Feira de Outono na Escola Secundária Frei
Rosa Viterbo.
Professores, assistentes operacionais,
encarregados de educação, pais, familiares e
amigos colaboraram a comprar e a vender os
produtos variadíssimos que poderiam adquirir.
Mas os alunos, com os seus sorrisos e olhares
simpáticos, foram os maiores negociantes.
Na Feira de Outono, também, podíamos percorrer outras salas onde estavam organizadas exposições e outras demonstrações
culturais.
Nós esperamos que todos se tenham
divertido e adquirido alguns produtos biológicos
e saudáveis.
Ao fim da feira, regressámos à Escola
Básica Ferreira Lapa e almoçámos. Por volta
das 14 h e 30m fomos para o pavilhão da escola.
As meninas da dança (Complemento
de Expressão Artística) dançaram algumas
músicas, nos intervalos dos jogos dos meninos
do 5º, 6º e 7ºanos.
Quando terminaram as atividades desportivas e os espetáculos de dança fomos lanchar. Na cantina saboreámos as deliciosas castanhas assadas.
E foi assim o nosso Magusto!!!!!!!!

11 de Novembro
No dia 11 de novembro realizaram-se duas magníficas atividades na Escola Frei Rosa
Viterbo e na Escola Ferreira Lapa.
Para passarmos uma bela manhã fomos
para Feira do Outono, na Escola Frei Rosa de
Viterbo, onde tivemos a oportunidade de exercer atividades comerciais. Durante o período da
manhã fomos grandes comerciantes. Também
aproveitámos para comprar produtos locais e
bem variados.
Na nossa mesa havia muitos artigos e
conseguimos vender tudo com a colaboração
dos alunos: uns vendiam os produtos na parte
exterior enquanto outros ajudavam a professora. Não podemos esquecer o precioso contributo que angariámos ao rifarmos uma rechonchuda galinha.
À hora do almoço fomos para a nossa
escola (Ferreira Lapa). Íamos muito contentes,
porque tínhamos conseguido vender todos os
nossos produtos.
Depois do almoço houve um torneio de
futebol entre equipas dos 5º, 6º e 7º anos.
Para finalizar este dia em cheio, estivemos presentes num magusto espetacular onde
havia castanhas, bolos e sumos que, souberam
muitíssimo bem, após um dia repleto de atividades.
Esta foi a melhor maneira de passarmos
este fantástico dia.
Francisca Carvalho, 5ºA

Ana Leonor Balula e Mafalda Fonseca, 5ºA.

A Feira de Outono
Foi um momento agitado,
Pois vendemos tudo
Foi um pouco complicado.
No jogo de futsal
Ninguém quis perder.
Estavam todos ansiosos
Para ver quem ia vencer.
O magusto foi delicioso
Comeu-se tudo com uma dentada
Castanhas, bolos e sumos
Toda a gente estava esfomeada.

Martim Amaral Gaspar, 5ºA
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Piratas, vampiros ou leitores…

Ação não falta…Em Abrunhosa!
Dia da alimentação
Este ano, na EBI de Abrunhosa, comemorou-se o Dia da
Alimentação de uma forma bem divertida. Disfarçámonos de piratas e rumo à procura do tesouro! Após ultrapassados os vários obstáculos, eis que a equipa dos
Lípidos descobre o tão ambicionado tesouro !

Celebrando o Halloween
Neste dia, as nossas professoras propuseram-nos
um desafio: fazer um panelão de poções mágicas
original, recorrendo à reciclagem de materiais e à
ajuda da família. Todos participámos com entusiasmo e como recompensa, recebemos uma vassoura
mágica comestível. Estava delíciosa! Os vencedores do concurso ainda tiveram direito a mais um
prémio que era um jogo.

Rumo ao
«futuro»… EI@!!!!!!
Encontro com a escritora Lúcia Morgado
Foi no dia 23 de outubro que recebemos, na nossa escola, a escritora Lúcia Morgado e os nossos colegas do Jardim de Infância de Mioma e do 1º ciclo de Casal de Cima.
Empenhámo-nos na organização do espaço e preparámos algumas surpresas: uma dramatização, uma canção e algumas perguntas para colocar à escritora. Por sua vez, ela também nos
presenteou com uma dramatização e com a apresentação do seu livro, «Um livro feliz».
Foi um dia de aprendizagem, mas também de muito convívio.
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Foi numa segunda-feira, dia 2 de
Dezembro, que viajámos até à
“Sala do Futuro”. Passámos o dia
todo na escola Ferreira Lapa, que,
para nós, é a “escola dos grandes”.
Aí pudemos mexer no quadro
interativo, nos computadores,
fazer construções com imensos
materiais, ampliar objetos através
do microscópio, e até assistimos à
impressão em 3D da Torre Eifel.
Para terminar em alegria, ainda
houve tempo para a cantoria.
Este foi, para nós, o melhor dia da
nossa vida escolar!
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DIREITOS UNIVERSAIS DA CRIANÇA
Por ocasião do dia 20 de novembro o calendário anunciou um acontecimento

5ºC, 5ºD (da EBFL) e do 5ºE e 6ºE (da EBIFA), empenharam-se na realização de

memorável – a celebração da proclamação da Declaração dos Direitos da Crian-

painéis ilustrados e postes sinalizadores com os direitos da criança. Longe de ser

ça (1959) e, igualmente, da adoção da Convenção sobre os Direitos da Crian-

apenas mais um dia indiferenciado no meio de tantos outros, aproveitou-se esta

ça pela Assembleia Geral das Nações Unidas (1989).

iniciativa para dar voz às crianças sensibilizando-as sobre os seus direitos. Mas o

Uma Convenção que se propôs assentar em quatro pilares fundamentais relacio-

mais admirável e gratificante foi a oportunidade de estas crianças poderem ex-

nados com todos os direitos das crianças (civis, políticos, económicos, sociais e

pressar o seu apoio a tantas outras que ainda não beneficiam destes direitos,

culturais): a não discriminação, o superior interesse da criança, a sobrevivência e

não tendo oportunidade de ir à escola, sentindo-se desprotegidas, desamparadas

desenvolvimento e a opinião da criança.

e desenraizadas. Conscientes da importância da Educação para influenciar o

E que melhor meio poderia haver para comemorar este dia do que envolver as

futuro, aproveitou-se esta ocasião para informar, consciencializar e inspirar a

próprias crianças na sua celebração? E foi precisamente isso que sucedeu. Para

próxima geração.

recordar esta data e torná-la num dia divertido com uma mensagem séria, das

Sandra Santos

crianças, pelas crianças, nas disciplinas de EV, ET e CD, os alunos das turmas
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Um projeto de Educação para os Direitos Humanos:
“Dream for the Future”

A Educação para os Direitos Humanos é um direito fundamental, pois
permite promover a consciência dos
cidadãos dos seus direitos de cidadania e das suas responsabilidades
numa sociedade democrática.
Neste contexto, o tema do Domínio de
Autonomia Curricular (DAC) atribuído,
este ano, ao 10º ano para ser estudado
de forma aprofundada, através do trabalho interdisciplinar e articulação curricular é o tema dos Direitos Humanos.
Assim, ao longo do primeiro período,
foram desenvolvidas, em diversas disciplinas, atividades dirigidas aos alunos
de forma a promover, divulgar e sensibilizar para esta temática, bem como a
prevenção da violação dos Direitos
Humanos.
Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, realizámos um pequeno vídeo
com o objetivo de sensibilizar as pessoas para proteger os direitos humanos. Nesse vídeo, realizado com as
restantes turmas do 10º ano, são apresentados vários exemplos de violação
dos direitos humanos que ocorrem em
todo o mundo, e que demonstra claramente que ainda há países onde a
escravidão humana está presente,
fundamentalmente em crianças e que
ainda há países onde não há liberdade
de movimento, sendo os refugiados,
que procuram asilo noutro país, vítimas
de abusos e maus tratos.
Na disciplina de Português, a partir do
estudo da “Poesia Trovadoresca”, fomos convidados a olhar para a realidade que nos rodeia para elaborar cantigas de escárnio e maldizer, onde se
retratam as desigualdades, o desrespeito e a violação dos Direitos Humanos.
.Na disciplina de Inglês, temos trabalho
o tema a fundo, realizando o curso “AN
INTRODUCTION
TO
HUMAN
RIGHTS” da Amnistia Internacional, cujo objetivo fundamental foi dar a
conhecer, de uma forma simples e
ilustrada com casos reais, a Amnistia
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Internacional, a sua área de atuação e
a sua missão, assim como a História
dos Direitos Humanos e formas de
atuação para prevenir e a pôr fim aos
abusos dos Direitos Humanos e exigir
justiça para aqueles cujos direitos tenham sido violados.
A nível pessoal, considero ter sido muito enriquecedor pois de uma maneira
simples e objetiva deu-nos a conhecer
vários temas dentro do tema central do
curso que eram os direitos humanos e,
como tal, convido os leitores a fazerem
o mesmo ou outro curso sobre Direitos
Humanos, oferecido de forma gratuita
em https://academy.amnesty.org/learn/
catalog.
Estando munidos do conhecimento que
nos permite compreender melhor a
temática em estudo e a sua importância, encetamos trabalhos de pesquisa
sobre diferentes temas que culminaram
em: um dicionário ilustrado sobre o
tema; uma animação para apresentação dos cinco casos da Maratona de
Cartas 2019 e apelo à ação; uma entrevista à população sobre o tema; um
jogo interativo no Kahoot e um artigo
sobre a história da Declaração do Direitos Humanos, a sua importância, o
papel da Amnistia Internacional na
proteção dos Direitos Humanos e alguns exemplos de violação dos mesmos, a partir do estudo que fizemos
dos cinco casos para a Maratona de
Cartas 2019.

Sinceramente, foi triste ver tantas injustiças: pessoas cujos direitos foram violados só porque salvaram refugiados
ou porque estavam no sítio errado, à
hora errada. Na verdade, o que mais
me chocou foi um caso sobre uma rapariga que foi condenada a 16 anos de
prisão só porque apareceu em público
sem ter o cabelo coberto e apelou a
outras mulheres que se juntassem a
ela. Isto, definitivamente foi um abuso
de poder!
E é por causa de casos como estes
que as escolas precisam de criar mais
iniciativas que promovam o respeito
pelos Direitos Humanos, com vista a
contribuir para um mundo mais justo;
um mundo melhor.
As escolas precisam de desempenhar
um papel importante que promova o
nosso interesse por assuntos como os
Direitos Humanos e a solidariedade.
Nós precisamos de estar preparados
para lutar pela justiça aqui e em qualquer parte do mundo.
Em suma este projeto tem sido muito
importante para a nossa formação como cidadãos e convidamo-lo a ver
alguns dos nossos trabalhos realizados
no âmbito do projeto eTwinning
“Dreams for the Future: A Human
Rights Project”, a partir dos códigos
QR ao lado:

Kahoot Quiz on Human Rights

Dicionário ilustrado
Online sobre o tema
Direitos Humanos

Maria Piedade Silva, com a colaboração dos
alunos Ana Rita, Bernardo e Roberta (10º A)

Artigo sobre a história
dos direitos Humanos
e os casos da Maratona de cartas de 2019
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Essay: Dream For the Future: Learning to protect and fulfill Human Rights
Written by Bruna, Mara, Rita, Alexandra (10th A)
A short History of Human Rights
In 539 BC the troops of Cyrus the Great
conquered Babylon, Cyrus freed slaves
declared that all had some rights, like to
choose their own religion, and these were
recorded on a basket-clay cylinder. That
was considered the beginning of Human
Rights. Inspired by these principles, other
civilizations increased on the concept of
"Natural Laws".
In 1215 the English Magna Carta was
considered the start of democracy by conferring people new rights and making the
king subject to the law.
In 1628 the English parliament sent a petition to the king Charles I complaining about
some breaches of law. This petition called
The Petition of Right set out the rights of
the people.
On July 2 1776 the congress of the United
States voted to declare independence from
Great Britain. On July 4 The Declaration
of Independence was approved and the
USA gained the independence from Great
Britain. This Declaration proclaimed the
right to life, liberty and the pursuit of happiness.
In France, after the abolishment of the
absolute monarchy in 1789, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen was adopted by the National Constituent Assembly as the first step toward writing a constitution for the Republic of
France. It proclaims that all citizens are
equal in the eyes of the law.
At the end of the Second World War, the
United Nations were created with the propose to bring peace to the world. Three
years later in 1948 the Universal Declaration of Human Rights was presented to
the world as the international Magna Carta
for all mankind by Eleanor Roosevelt who
declared "the rights that everyone should
have". It was adopted by the United Nations on December 10, 1948.

The Declaration of Human Rights and its
importance
The Declaration of Human Rights recognises dignity and equal and inalienable rights
for all humans as the foundation of freedom, justice and peace in the world, as
stated in Article 1 “All human beings are
born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.
Human rights reflect the minimum standards necessary for people to live with dignity and give them the freedom to choose

ly treated before the law and to be innocent
until proven guilty were violated.
References:
Youth for human rights. (2001). History of
human rights. Acedido em 4 dezembro de
2019. Disponível em https://
www.youthforhumanrights.org/what-arehuman-rights/background -of-humanrights.html
United for human rights. (2019). A BRIEF
HISTORY OF HUMAN RIGHTS. Acedido
em 4 dezembro de 2019. Disponível em
https://www.humanrights.com/what-arehuman-rights/brief-history/declaration-ofindependence.html

how they live, how they express themselves, and what kind of government they
want to support. Human rights also guarantee people the means necessary to satisfy
their basic needs, such as food, housing,
and education, so they can take full advantage of all opportunities. Finally, by
guarantee life, liberty, equality, and security, human rights protect people against
abuse by those who are more powerful.
Amnesty International
Amnesty International is a nongovernmental organization focused on
human rights, based in United Kingdom.
Amnesty International's vision is of "a world
in which every person enjoys all of the
human rights enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights and other
international human rights instruments".
Amnesty International has formed a global
community with human rights defenders
who support the principles of "solidarity,
effective action for the individual victim,
global coverage , the university and indivisibility of human rights, impartiality and independence, and democracy and mutual
respect."
The symbol of the international Amnesty
was inspired in the Chinese proverb,
“Better to light a candle than curse the
darkness.”. Its logotype shows a candle, a
barbed wire around it on a yellow background.
Examples: violation of human right:
Write for Rights 2019/ Maratona de cartas 2019
The violation of human rights has always
existed and, unfortunately, it continues to
exist.
Here we are presenting five cases chosen
by AI Portugal for Write for Rights 2019/
Maratona de cartas 2019 (see https://

www.amnistia.pt/maratona/).
First case is about a girl called Marinel
Ubaldo whose life was turned upside down
when a super typhoon ravaged her home in
the Philippines. She’s now campaigning for
her community to be safely rehomed and
for her government – and governments
across the world – to start facing up to the
true impacts of climate change. She is
fighting for a fair and free world and her
right to food and shelter is being violated.
Magai Matiop Ngong, from South Sudan,
was just fifteen when he faced trial for murder without a lawyer and sentenced to
death. Magai’s had fired his father’s gun at
the ground to warn off his cousin. The bullet ricocheted and hit his cousin, who later
died in hospital. By being held in prison his
right to life and his right to be protected by
the law are being violated.
Yasaman Aryani has been sentenced to 16
years in prison for appearing in public with
her hair uncovered in Iran. Her rights to
freedom, equality and freedom of expression are being violated. She has been discriminated and detained unfairly and now
she won’t have her right to education.
Seán Binder and Sarah Mardini helped to
spot refugee boats in distress. Now, they
risk facing up to 25 years in prison. They
were detained unfairly and were denied the
right
to
a
fair
trial.
José Adrián was on his way home from
school when he passed by the aftermath of
a fight. The Police arrived at the scene but
José Adrián was the only one singled out,
so they threw him against the car, and an
officer stepped on his neck. He was taken
to the police headquarters. When his parents arrived, they were forced to pay a fine
they couldn’t afford and cover the cost of
repairs to the police car. His rights to education, not to be discriminated, to be equal-
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Magusto Interescolas
- Secundário

No âmbito da concretização do Plano Anual de Atividades da disciplina de EMRC, teve lugar no dia 16 de
novembro um Convívio de S. Martinho interescolas
do Ensino Secundário no Agrupamento de Escolas
de Sátão.
Estiveram presentes aproximadamente 400 alunos,
de catorze escolas da área geográfica da Diocese de
Viseu (Agrupamentos de Escolas de Sátão, Santa
Comba Dão, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul,

Tomaz Ribeiro de Tondela, Oliveira de Frades, Mangualde, Nelas, Vouzela/Campia, Carregal do Sal,
Aguiar da Beira e as Escolas Secundárias de Viriato,
Alves Martins e Emídio Navarro de Viseu).
Os alunos foram acolhidos pelos seus colegas de
Sátão e depois de uma sessão de boas vindas deuse início à atividade “EMRC à descoberta na Capital
do Míscaro”. Todos os participantes receberam um
pedaço de cartolina que de cores diferentes permitiu

Concurso de presépios
O tempo de Natal é um convite ao recolhimento, mas tempo de desabrochar e olhar ao nosso redor e
ver quem tem frio e talvez pensar que posso fazer algo pelo outro. É neste sentido, que os alunos do 2.º
ciclo foram desafiados pelo professor de EMRC para um concurso de presépios, de forma a ajudá-los a
descobrir as necessidades dos outros. É preciso saberem que existem crianças e adultos que têm necessidades, como o Menino Jesus que nasceu sem condições. Deste modo, é preciso criar e dar condições para que os outros possam ter um Natal e vida digna. E que melhor para entender esta mensagem
de vida para os outros que o Presépio?
Prof. Cândido Costa
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que fossem constituídos sete grupos diferentes, com
elementos das várias escolas. Todos estes pedaços
de cartolina permitiram construir um puzzle por grupo
sobre os Valores presentes em alguns dos conteúdos
do programa da disciplina de EMRC. A visita à Vila
de Sátão contemplou os seguintes espaços: sala do
futuro da Escola Ferreira Lapa, os Bombeiros Voluntários, a Igreja de Santa Maria, a Igreja Nossa Senhora da Graça, a Biblioteca Municipal e o Museu Camila
Loureiro.
Depois das referidas visitas, guiadas pelos alunos do
Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural,
teve lugar na Escola Secundária de Sátão uma peça
de teatro dinamizada pelo Agrupamento 971 do CNE
sobre a vida de São Martinho.
Na parte final do Encontro foi o momento do tão esperado lanche partilhado com a colaboração do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria que também
preparou algumas iguarias e o Curso Profissional de
Restaurante Bar arranjou os espaços, servindo a
todos com muita arte e dedicação.
Após o lanche/magusto os alunos desfrutaram de
momentos de um convívio salutar, onde a animação
e os cânticos se fizeram entoar, tendo a parte técnica
do som, da reportagem fotográfica e das filmagens
ficado a cargo do Curso Profissional de Multimédia.
Esta atividade apenas foi possível concretizar porque
houve a colaboração e parceria de várias entidades
pertencentes à Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas de Sátão.
Carlos Sales
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Biblioteca escolar

Alunos Premiados nas atividades realizadas ao longo do 1.º período, na Biblioteca Escolar

A equipa da Biblioteca Escolar dá os parabéns a todos os alunos que participaram nas atividades realizadas ao longo do 1.º período e divulga os vencedores!
Continuem a LER e a PARTICIPAR nas atividades que a equipa da biblioteca vos prepara!

Vencedores da EBI de Ferreira de Aves

Desafio mensal “transFORMA-TE em reviSTAR“
Setembro: Duarte Carvalho 5.ºE
Outubro: Vitória Dourado 2.º F
Novembro: Diana Silva 4.ºF
Desafio mensal “Palavras Estrambólicas:
Setembro: Dinis Carvalho 7.ºF
Outubro: Diana Lemos 5.º E
Novembro: Jéssica Cardoso 6.ºE
Atividade «Os Pontos da Leitura - O Melhor Leitor»
1.º ano
Diogo Sousa 1.ºF (1º lugar)
Luana Figueiredo 1.ºF (2ºLugar)
2.º ano
Vicente Magno 2.ºF (1ºlugar)
Martim Isaac 2.ºF (2ºLugar)
3.º ano
Tiago Ferreira 3.ºF (1ºlugar)
Gonçalo Lemos 3.ºF (2ºLugar)
4.º ano
Inês Figueiredo 4.ºF (1ºlugar)
Maria Vitória Chaves 4.ºF (2ºLugar)

Vencedores da EB1 de Sátão

Desafio mensal “transFORMA-TE em reviSTAR“
Setembro: António Tomás 4.ºB
Outubro: Diana Macário 2.ºB
Novembro: Alice Quinteiro 4.ºA
Desafio mensal “Palavras Estrambólicas:
Setembro: Gonçalo Almeida 4.ºB
Outubro: Iara 4.ºC
Novembro: Fábio Ferreira 4.ºC
Atividade «Os Pontos da Leitura - O Melhor Leitor»
1.º ano
Salvador Pina 1.ºA (1º lugar)
Martim Albuquerque 1.ºB (2ºLugar)
2.º ano
Mariana Amaral 2.ºA (1ºlugar)
Liliana Rodrigues 2.ºC (2ºLugar)
3.º ano
Ema Almeida 3.ºA (1ºlugar)
Soraia Almeida 3.ºA (2ºLugar)
4.º ano
Lara Camilo 4.ºA (1ºlugar)
Lucas Pessoa 4.ºA (2ºLugar)

Acolhimento dos alunos de 1.º ano e seus familiares na Biblioteca
Os alunos de 1.º ano e os familiares que os acompanharam a treze de setembro de 2019, dia que marcou o começo da sua vida escolar, foram acolhidos na Biblioteca.
Ficaram a conhecer as pessoas, o espaço, os recursos (livros, revistas, filmes, jogos e computadores) e as regras de funcionamento.
A professora bibliotecária, Lurdes Figueiredo, explicou a importância da Biblioteca e da leitura e convidou os pais, os filhos e os professores a participar numa sessão
de animação da leitura. O primeiro berço de um bom leitor são, sem dúvida, as cantilenas, as adivinhas, os poemas, os ditados populares e as histórias.
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“10 MINUTOS A LER” na EB1 de Sátão e EBI de Ferreira de
Aves
“10 MINUTOS A LER” é um clube de leitura iniciado no Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 2019 (MIBE) com o objetivo de criar um espaço e um tempo de descoberta do prazer
da leitura.
Funciona de segunda a sexta, na Biblioteca Escolar, EB1 de Sátão e EBI de Ferreira de
Aves, para estimular a criação de uma rotina de leitura. É um encontro diário, com conversas
sobre livros e autores, leituras partilhadas e leitura silenciosa durante 10 minutos, contados
pela nossa ampulheta do tempo que apela ao silêncio e à magia.
Esta iniciativa resulta de um repto que foi lançado pelo Plano Nacional de Leitura (PNL). “A

“10 MINUTOS A LER” na Biblioteca Escolar de Ferreira de Aves

ciência e a observação empírica têm mostrado amplamente o quanto o contacto com o livro e
a prática regular da leitura são indispensáveis para o desenvolvimento do gosto de ler, a consolidação dos hábitos leitores e o aumento das competências de literacia. Quem lê, lerá sempre mais e melhor, e ficará mais bem preparado para a vida. É por isso que ler todos os dias
é tão importante” (PNL).
O clube de leitura tem as portas abertas a todos os alunos que possam e queiram falar de
livros e autores, partilhar leituras e dedicar 10 minutos diários à leitura silenciosa!

Testemunhos de alunos sobre o clube de leitura: “10
MINUTOS A LER”

“10 MINUTOS A LER” na Biblioteca Escolar da EB1 de Sátão

Eu gosto muito do clube de leitura da minha

Eu gosto de vir todas as manhãs ao clube

Gosto de ler histórias e rimas. É bom apreciar os de-

escola. Há muitos livros para ler e consultar

de leitura. É mais calmo do que estar lá

senhos dos livros. No clube de leitura, a ampulheta

e os que eu gosto mais são os informativos.

fora e os livros são muito giros.

do tempo ajuda os meninos a ficarem mais concen-

Lucas Pessoa 4.ºA

Ema Craveiro 2.ºA

trados na leitura.
Lara Camilo 4.ºA

Uma manhã diferente na EBIFA
Na quarta-feira, dia 23 de Outubro, os alunos do Primeiro Ciclo e do Jardim de
Infância, da Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, tiveram um início de
manhã diferente.
A escola recebeu a escritora Lúcia Morgado, autora de “Um livro feliz”, que veio
divulgar o seu livro e falar da importância da leitura. A autora também mostrou
Dramatização de “Um livro feliz” na EBI de Ferreira de Aves

outros livros com formatos e materiais diferentes.
Também se juntaram a nós, os alunos da Escola Básica e do Jardim de Infância
de Rãs, para participarem neste evento.
Os alunos do 4º F, com a ajuda da educadora Ângela, que adaptou a história do
livro, representaram uma pequena dramatização. Os mesmos discentes também
fizeram caligramas acerca da obra em forma de sorrisos, livros e corações.
Os alunos de Rãs trouxeram ilustrações e pequenos livros relacionados com a
história.
No final, todos os alunos do 1º ciclo da EBIFA cantaram a canção “um livro é sempre um amigo” acompanhados pelos respetivos professores e pelo professor
Aguiar que nos acompanhou à guitarra.

A EBIFA a cantar “Um livro é sempre um amigo”.
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Projeto Saúde Oral e Bibliotecas Escolares (SOBE)

Aprender com a Biblioteca Escolar no EI@

No âmbito do Projeto Saúde Oral e Bibliotecas Escolares (SOBE), foi dinamizada a hora
do conto “O Coelhinho Dentolas e o Dente Molar da Ritinha!” seguida de uma sensibilização sobre a importância da higiene oral e alimentação saudável, com as crianças de
JI e das turmas dos 1.º e 2.º anos do Agrupamento de Escolas de Sátão.

Os alunos de 1.º ciclo estão a Aprender com a Biblioteca Escolar no Espaço Educativo Inovador, conhecido por Sala do Futuro, do Agrupamento de Escolas de
Sátão. Como nativos digitais, que são, apreciam muito o ambiente e aprendem
rápido, o que facilita mas não dispensa o ensino e a orientação dos professores.
Gostam das cadeiras com rodas, dos tablets, dos robots... O interesse é garantido
e o tempo sabe a pouco! Querem voltar, querem saber mais!

As sessões funcionaram de forma articulada entre a professora bibliotecária, Lurdes
Figueiredo, e as enfermeiras da UCC Mirante Seixo, Patrícia Morais e Cláudia Viana.
No JI de Mioma, os pais foram convidados e marcaram presença na atividade.
Fez-se a entrega dos KITs de escovagem SOBE às turmas de Jardim de Infância que
aderiram. As turmas do 1.º ciclo de Ferreira de Aves receberam as suas escovas com o
objetivo de fazerem a escovagem dos dentes em ambiente escolar.
O boletim bibliográfico "Saúde Oral e Alimentação", com a listagem dos recursos disponíveis nas Bibliotecas, foi atualizado e enviado aos professores e educadores e disponibilizado na Biblioteca Escolar. Fez-se a exposição bibliográfica e, na EBIFA, um livro de
parede, para assinalar o Dia da Alimentação - 16 de outubro.

Alunos do 3.ºC na Sala do Futuro

Alunos do 3.ºF na Sala do Futuro

100 anos de Sophia
Sophia de Mello Breyner Andresen foi a autora em destaque no mês de novembro,
mês do seu nascimento. Para a celebração do centenário de Sophia, a Biblioteca
Escolar preparou a exposição biobibliográfica e uma leitura encenada de "A Fada
Oriana", um dos livros mais conhecidos da autora. A adaptação do texto narrativo
para texto dramático foi da responsabilidade da professora Ângela Bártolo. A interpretação coube aos alunos do 4.ºA, da EB1 de Sátão, apresentando-a aos colegas
na sessão da Rádio Escolar RECREIO.

Hora do Conto e ação de sensibilização no JI de Mioma

"A Casa da Mosca Fosca" na Hora do Conto
"A Casa da Mosca Fosca" foi o livro rei na Hora do Conto do primeiro período, junto dos alunos
da Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Com ele, as crianças (sejam elas leitoras ou pré-leitoras) foram convidadas a fazer uma leitura
dramatizada, encarnando diferentes personagens.

Dramatização de “A Fada Oriana” pelos alunos do 4.ºC

Esta atividade despertou muito entusiasmo, dando vida à história do livro e descobrindo a sua
beleza.
A Hora do Conto abre o apetite e ajuda a criar sentidos para a leitura!

Leitura dramatizada
no JI de Ferreira de
Aves
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Dar liberdade aos livros
No âmbito do tema “Interculturalidade”, a turma 11º B está a desenvolver o projeto “Dar
liberdade aos livros” que consiste na recolha e envio de livros para o Centro de Aprendizagem e Formação Escolar de Liquiçá, em Timor.
O principal objetivo deste projeto é possibilitar experiências de leitura em português aos nossos
colegas de Timor e assim contribuir para a manutenção das raízes da língua portuguesa nesse país.
Com o objetivo de angariar fundos para o pagamento dos portes de envio dos livros, montámos
um espaço na Feira de Outono, realizada no dia 11 de novembro, na escola Secundária do Agrupamento, onde vendemos rifas, cachorros quentes, sumos, waffles, entre outros produtos.
Para a recolha dos livros, colocámos uma caixa no pavilhão 2 da escola, que continua disponível para quem quiser contribuir.
Até ao momento já conseguimos enviar para Timor, cerca de 30 Kg de livros, que foram oferecidos generosamente pelos elementos da Comunidade Escolar.
Com esta singela atividade, esperamos ajudar os colegas em Timor, enriquecendo a sua cultura e melhorando as suas condições de aprendizagem.
A todos os que já contribuíram para este projeto o nosso muito obrigado.
A turma do 11ºB

ACANTONAMENTO DE EMRC – 10.º Ano
Nos dias 7 e 8 de dezembro teve lugar em Mira o Acantonamento de EMRC
para os alunos do 10.º ano desenvolvido em parceria com outras escolas secundárias.
Esta atividade foi bastante enriquecedora e permitiu desenvolver relações interpessoais, o espírito de partilha e cooperação, assim como a criatividade de
todos os alunos.
Os momentos de oração permitiram saborear o silêncio e levaram ao encontro
de cada um consigo próprio e com Deus.
Foi uma atividade que decorreu de acordo com os objetivos previstos e foi considerada muito interessante por todos os participantes.
Prof. Carlos Sales

