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EDITORIAL
" Queridos leitores:
Este é um número que sai
apenas no formato digital,
dando cumprimento a todas
as orientações da Direção
Geral de Saúde no sentido
de manter a segurança de
toda a comunidade escolar.
Não deixa, no entanto, de ser
um Jornal Escolar em toda a
sua extensão e significado,
colocado à disposição da
comunidade educativa para
fruir, conhecer e pensar a
partir da experiência escolar e
dos muitos eventos que
marcaram o 2º Período Letivo.
Desejo a todos boas leituras.

MISSÃO PAÍS 2020, OBRIGADA!

H

á 3 anos fui contactada por um grupo de jovens universitários de Coimbra, a fim de serem recebidos em Sátão, durante uma semana (a sua semana de descanso
do 1º Semestre) a fim de estarem em contacto com a população
de Sátão e aqui poderem realizar o seu desejo de se dedicar aos
outros, sem qualquer plano prévio, onde fosse necessário. Os
jovens eram 50!
Foi um desafio para todos nós encontrar as melhores soluções
para a permanência destes jovens no Concelho de Sátão, mas
conseguimos, enquanto comunidade, organizar-nos e, durante 3
anos, eles vieram. O primeiro ano foi uma autêntica surpresa para
todos, mas uma surpresa muito positiva, que abriu os nossos corações e gerou a vontade de repetir a experiência. E assim aconteceu, sempre com uma alegria e uma esperança renovada de que
Sátão pudesse receber como sabe, de que as diferentes pessoas
com quem estes jovens iriam contactar pudessem fruir da sua
presença e da sua entrega voluntária ao serviço ao próximo. De
repente, tínhamos uma imensa maresia de juventude, de graça e
de bondade a cumular os nossos dias, nas escolas, nos lares e em
tantos outros espaços. Penso que o que significou para nós, encontrou eco e reciprocidade no coração dos jovens que por aqui
passaram. Partilho aqui a mensagem que lhes deixei na última
missa que celebraram entre nós, no dia 14/02:
“Após 3 anos de presença da Missão País no nosso Agrupamento
é justo reconhecer a bondade e o interesse deste projeto que oferece aos jovens universitários a possibilidade de experimentar o
acolhimento e a abertura de diferentes comunidades, bem como
conhecer as suas necessidades humanas e espirituais. Mas, também, aqueles que acolhem têm oportunidade de experimentar o

bem que nos faz a gratuidade vinda de alguém que é, inicialmente,
completamente estranho, e depois, se pode tornar um amigo.
Passaram-se 3 anos e ficámos mais ricos, ganhámos em humanidade, espírito de serviço e abertura. Obrigada por nos proporcionarem essa experiência de potenciar o que temos de melhor. Fica
o vosso testemunho connosco, no nosso coração, testemunho que
é um sinal de fé, de esperança e de amor, ao jeito de Maria, que
seguia Jesus por toda a parte.
Muito obrigada! Bem hajam! E que o Senhor vos abençoe em toda
a vossa vida!”
Helena Castro

“PÁSCOA” – O DESAFIO DA MUDANÇA
A Diretora
Helena Castro
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T

odos os anos os cristãos
e os judeus celebram a
Páscoa, mais ou menos
na mesma altura. A Páscoa dos
cristãos é a memória de um acontecimento, considerado histórico
pelos cristãos: a Ressurreição de
Cristo. A Páscoa dos judeus comemora um outro acontecimento:
a passagem do mar vermelho a
pé enxuto, que foi também uma
passagem da escravidão do Egito
para a liberdade do deserto, a
caminho da terra prometida. Morte e Ressurreição, Escravidão e Liberdade são movimentos que
entre si supõem mudança, rutura com uma situação de opressão
em caminho para a liberdade. É uma oportunidade para mudar de
vida, questionar o que nos aprisiona e sair em busca da liberdade.
Independentemente de sermos ou não cristãos ou judeus, o desafio
para mudar de vida dirige-se a qualquer pessoa, pois é, simultaneamente, um desafio de desenvolvimento. Quem não arrisca a mudar,
não tem oportunidade de se desenvolver. Isto vale para todas as
épocas do ano, para todos os estilos de vida, para todas as etapas
da vida e para todas as pessoas.
Erik Erikson, famoso autor da Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, ao descrever as etapas do desenvolvimento humano, descreveu-as como tempos de “crise” e a solução de cada crise chamou-a
de “tarefa de desenvolvimento”. Significa que quem tem demasiado
conforte e bem-estar está pouco disposto a fazer mudanças. Só
nos dispomos a fazer mudanças quando a situação em que nos

Helena Castro
encontramos cria uma sensação de
desconforto. Isto acontece também
na natureza microscópica: é a introdução de um fator de entropia no
contexto que leva a alterações das
relações entre os elementos do contexto.
Assim, só contra a natureza é que
alguém afetado pelo desafio das
alterações do contexto resiste a fazer
mudanças. Fazer mudanças, sempre
que o contexto o justifica, é uma
questão de sobrevivência, de adaptação e, portanto, de inteligência. A mudança é uma realidade da vida, afeta todos os seres vivos e exprime o seu potencial de adaptação e transformação do
meio a seu favor.
Quando os cristãos celebram a Páscoa, também celebram a necessidade de fazer mudanças pessoais, íntimas, inerentes ao ser e à
sua construção ética e espiritual. Este é o campo mais difícil em
que a mudança acontece e é também aquele em que a mudança é
eficaz, pois no coração não se muda apenas superficialmente. As
mudanças do coração são aquelas que nos podem transformar em
pessoas melhores, que nos permitem encontrar o sentido para a
nossa vida e para a nossa ação. São as mudanças do coração que
nos transportam ao plano da transcendência de nós mesmos, dando-nos o potencial para nos superarmos e alcançarmos o que antes
parecia impensável.
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PROTOCOLO ENTRE O
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
SÁTÃO E A ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DISTRITAL DE VISEU
No passado dia 28 de fevereiro, pelas 10:30h, na Casa da Cultura de Sátão, na presença de representantes da Comunidade de Sátão e do Conselho Geral do
Agrupamento, foi assinado um protocolo entre o Agrupamento de Escolas de Sátão e a Associação Comercial Distrital de Viseu no sentido de colaborar para a
criação de uma Bolsa de Experiências em Empresas
destinada aos alunos do ensino secundário. Este estágio será voluntário para ambas as partes, não implicando quaisquer despesas para as empresas que
acolhem os alunos. Terá a duração máxima de 15
dias, decorrendo nos períodos de interrupção letiva.
A ideia de criar esta bolsa resultou de uma reunião
entre pais e os serviços de psicologia e orientação
acerca do planeamento do projeto de vida e dos percursos escolares e formativos disponíveis no mercado.
Pretende-se que os jovens possam, assim, conhecer o
mundo do trabalho, os ritmos e a organização das
empresas e as exigências subjacentes às diferentes
áreas profissionais e poderem fazer escolhas mais
informadas.
Helena Castro

Quando uma Pandemia vem para nos
Converter em melhores pessoas! Helena Castro
A partir do dia 16/03/2020, o Agrupamento de Escolas de Sátão começou a
viver a realidade do ensino à distância,
imposta pela decisão de encerrar as
escolas, procurando conter a contaminação com o COVID-19, pandemia que
se espalha pelo mundo, com uma força
imparável.
O que pode fazer a diferença nas relações humanas a partir desta experiência de isolamento forçado? Não estou
tão preocupada com qual a ferramenta
de comunicação que vamos escolher
para não ficarmos mesmo sozinhos e
entregues a nós próprios. Estou mais
preocupada com o que isto pode significar do ponto de vista antropológico.
A mim parece-me que o desafio maior
é uma mudança de olhar sobre os outros... Tendo muita dificuldade em olhar
para dentro de nós mesmos, também
temos dificuldade em olhar verdadeira
e autenticamente para os outros. É
sempre mais fácil criticar...
Precisamos de sair desta "zona de
conforto", que aliás não é confortável
nem mesmo para nós. Criticar por tudo
e por nada é apenas a estratégia superficial que encontramos para ter alguns momentos de satisfação interior:
porque quando criticamos os outros,
por momentos, sentimos que somos
melhores do que eles. A psicanálise
estudou isto: é uma estratégia do ego
para se manter à tona do sentido da
vida... Mas não somos mais felizes
nem conseguimos fazer ninguém feliz.
Vivendo na pós-modernidade, o nosso
estado é habitualmente exagerado:
somos hiperindividualistas e hipernarcisistas. Queremos tudo o que é bom já
e em primeiro lugar para nós. Não importa como vamos conseguir isso. Segundo este pressuposto, o OUTRO não
tem lugar, não tem voz, não tem identidade, não tem existência. Daí ser fácil
a hipercrítica: arranjam-se estratégias
que vão da verdade, à ambiguidade, à
mentira, à manipulação para convencer
os outros da NOSSA razão, do nosso
lugar, visto e comunicado como incompatível com a existência do OUTRO.
Foi assim que chegámos aqui, onde
estamos agora, por imposição de uma
força invisível, mas nem por isso menos eficaz: o isolamento social, sob
pena de perder a própria vida.
Afinal conseguimos ficar sozinhos na
nossa redoma, aquela que é o único
lugar onde só nós temos razão de ser,
pensar e existir... No entanto, talvez
agora tenhamos tomado consciência
de que os outros, a quem rejeitamos, e
que, por vezes, até desprezamos, são

tão fundamentais na nossa vida.
Esta situação expõe a nossa MISÉRIA:
a incapacidade de acolher o OUTRO,
de viver e deixar viver, de acolher a
sua liberdade e direito à existência, de
aceitar que não temos sempre razão e
de reconhecer que a vida de cada um
só faz sentido quando entrelaçada com
a vida do OUTRO, mesmo quando ele/
ela pensa diferente, faz diferente, sonha diferente, é diferente.
Se há alguma coisa que esta experiência nos pode ensinar é exatamente a
redescobrir o nosso lugar no mundo,
ao LADO dos OUTROS, e não CONTRA eles, porque somos efetivamente
irmãos. Quem é que, em boa consciência, deseja ou faz mal a um irmão? Só
alguém com graves problemas psíquicos, com uma patologia que o/a impede de ver o mal em si e por um processo de transferência só vê o mal nos
outros.
Precisamos de mudar este disco, este
formato mental e rapidamente. Ele, por
estar viciado e ser viciante, cria uma
repetição no padrão de comportamento
que danifica as sinapses nervosas
capaz de criar os circuitos mentais
produtores do bem-estar e, consequentemente, das boas ações. Este padrão
de pensamento e de ação pertence a
um tipo de mundo que vai ruindo e está
destinado a destruir todos os que o
adotam. Destrói pelo medo, pela frustração, pela ansiedade, e sobretudo,
pela incapacidade de ser gratos/gratas
pelos dons recebidos em cada dia. O
mundo dá-nos um forte aviso, neste
momento.
Não se trata de pensarmos agora todos
da mesma maneira. Trata-se de alterar
as estratégias de vida que estabelecemos para ser bem-sucedidos. Optar
pela clareza, pela limpeza no agir, pela
honestidade no falar, pela humildade
no pensar... Tudo valores que já os
filósofos pré-socráticos (aprox. 600
anos antes de Cristo) defendiam. Isto é
tão básico que nem é preciso ser cristão para o perceber. Logo, sendo cristão, a exigência é maior, pois Jesus
Cristo superou tudo o que foi produzido
pela inteligência humana no que toca à
ética. Seguir autenticamente Jesus é
um desafio para todos os que querem
ser gente de verdade, de caridade, e
de reparação do mundo. Todos somos
chamados a ser reparadores. Não é
preciso ser cristão para perceber que
quando um edifício está sujo, um rio
poluído, a água contaminada, é preciso
uma intervenção reparadora, que limpe
e devolva ao seu estado original a

realidade danificada. Como somos um
animal simbólico, vejamos se compreendemos a metáfora:
- o edifício que está sujo são todas as
relações sociais, manchadas pela corrupção e pela maledicência como estratégia de sucesso, que definham a
alegria de viver e a natural gratuidade
humana;
- o rio poluído são todas as vias de
comunicação, carregadas de “lixo”, isto
é, de mensagens inúteis para o desenvolvimento pessoal e comunitário que
se difundem entre as pessoas e as
levam a optar pela desconfiança, pelo
cinismo e pela autodestruição;
- a água contaminada, são as motivações individuais e coletivas associadas
à inveja, ao ressentimento, ao ódio e
ao desejo de exercer o poder tirânico
sobre os outros, que leva à perda da
capacidade de reconstruir relações e
comunidades equilibradas.
Não se iludam! Estamos numa democracia, mas há um tiranozinho escondido dentro de cada um de nós! É uma
espécie de COVID-19! Temos de o
combater diariamente para que não
tome as rédeas dos nossos pensamentos e ações.
O que nos pode tirar deste círculo vicioso e criar um círculo virtuoso é seguir
o exemplo de JESUS CRISTO... E não
pensem que estou a ser facciosa, beata ou puritana quando o digo. Muitas
foram e são as pessoas, que mesmo
não se tendo convertido a uma religião
cristã, seguiram o exemplo de Jesus
Cristo e com isso mudaram a sua história e história dos outros. Só para dar
um exemplo, Gandhi fez a revolução
que fez, defendendo e vivendo a nãoviolência até às últimas consequências,
porque foi um assíduo leitor do evangelho. Os exemplos não param aqui…É
uma questão de investigação.
Portanto, o formato do nosso AGIR,
PENSAR e SER deverá basear-se na
LÓGICA DO PENSAMENTO DE CRISTO: amar e perdoar incondicionalmente; reconstruir e reparar as relações de
cada vez que as coisas não correm tão
bem; dominar os pensamentos limitadores (a desconfiança e o desespero)
contra si e contra os outros e transformá-los em ações construtivas; sermos
portadores de esperança, de sonho e
de positividade em todas as situações;
não perder nem um segundo agarrados
ao passado, mas focados no presente,
que é o único futuro que temos, dando
a todos e a nós mesmos uma oportunidade de mostrar o que se é de bom. A
isto chamo CARIDADE.
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JORNADAS DE FORMAÇÃO do Agrupamento de
Escolas do Sátão - Profissão, para que te quero?

O

Jornadas, constituído por Ulisses Azeiteiro, professor e
stresse é um tema recorrente quando se fala da investigador no Departamento de Biologia da Universidaprofissão docente, quase sempre abordado numa pers- de de Aveiro e, da mesma universidade, pelas investigapetiva negativa, capaz de nos desgastar física e psicolo- doras Jane do Carmo Machado e Patrícia Sá.
gicamente. Contudo, o stresse não é necessariamente O professor Ulisses Azeiteiro ocupou a sua palestra com
negativo, especialmente quando entendido como móbil a divulgação do projeto Cooperminho, surgido da necesque estimula a ação. Nuno Sousa, professor catedrático sidade de alinhar os interesses dos pescadores de Sável
na Escola de Medicina da Universidade do Minho, revelou e de Lampreia do rio Minho com a urgência de proteger
algumas das descobertas das neurociências sobre a ativi- aquelas espécies. Além de preocupações científicas, o
dade cerebral em situação de stresse. Através de estudos projeto tem preocupações económicas - o objetivo é tamlevados a cabo com roedores, os investigadores observa- bém o de fazer elevar o preço da Lampreia naquela regiram alterações dos padrões de conectividade do cérebro ão e conseguir um selo de certificação - e educativas,
quando aqueles eram sujeitos a aprendizagem por condi- uma vez que permitiu o estabelecimento de parcerias
cionamento, em que a resposta comportamental é associ- com algumas escolas locais, produzindo materiais didáticos, desenvolvendo atividades pedagógicas que resultaram num maior conhecimento da fauna e flora do rio
Stresse, sustentabilidade, empatia
Minho.
Jane do Carmo Machado e Patrícia Sá apreE atividade física foram as palavrassentaram o projeto TEDS (Teacher education for sustainability), financiado pelo
chave das intervenções no primeiro dia
Erasmus+, desenvolvido em parceria
com as universidades de Helsínquia
das Jornadas de Formação dinamizadas
(Finlândia), Nantes (França), Malta e Kaunas (Lituânia). O objetivo é formar professores
pelo Agrupamento de Escolas de Sátão para que estes introduzam na sua prática escolar a
sustentabilidade, enquadrada por um referencial eduada a uma recompensa. Vários estudos sobre a mesma cativo próprio. Tomando como base de análise e orientamatéria, realizados no âmbito da psicologia da aprendi- ção documentos estruturantes como o Perfil do Aluno à
zagem ainda na primeira metade do século XX tiveram Saída da Escolaridade Obrigatória, o Referencial de Eduimportantes repercussões precisamente no domínio da cação Ambiental para a Sustentabilidade, A Estratégia
educação. Na mesma senda, estudos mais recentes reali- Nacional de Educação para a Cidadania, a Lei de Bases
zados na área das neurociências vieram revelar que não da Educação e o Decreto-Lei 54/2018, o projeto privilegia
respondemos da mesma maneira a situações de stresse as dimensões: equidade e solidariedade social, diversidaou que este é reduzido quando temos controlo sobre as de, diálogo e inclusão, recursos naturais, meio ambiente
nossas decisões. Mais, conhecendo os padrões de co- e tecnologia e economia e alfabetização financeira.
nectividade cerebral, os investigadores conseguem ante- Já da parte da tarde, Paulo Jorge Alves falou de empatia
cipar o tipo de resposta dada pelos indivíduos a uma e/na educação. Ancorando a sua intervenção no modelo
situação de stresse. Não menos importante é também a bio-psico-socio-axiológico, o professor do Instituto Piaget
constatação de que o declínio cognitivo, natural no pro- relevou uma imagem holística da educação e do aluno,
cesso de envelhecimento, é maior naqueles que tiveram que urge conhecer como pessoa antes de depositário de
saberes. Valorizando o conhecimento que é criado à marmenos estimulação intelectual em idades mais precoces.
A problemática da sustentabilidade dominou o painel de gem da medida material e da lógica formal da profissão,
conferencistas com que terminaria a primeira manhã das o professor é muito mais do que lhe é exigido no seu
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exercício profissional. Pede-se-lhe que que estabeleça
uma empatia cognitiva com o aluno, uma capacidade de
identificar e de integrar o que o outro está a pensar, a
sentir, a fazer...e responder de forma ajustada. A empatia
é colocar-se no “estado de ser” do outro , diluindo a linha
entre o self e o outro num “Nós”. A relação empática
conduz à compreensão da experiência do aluno, facilita a
aceitação pessoal e a autoconfiança, melhora o sentido
de exploração e de descoberta acerca das próprias vivências, propiciando a que professor e aluno vão além de si
próprios.
A tarde do primeiro dia terminaria com o Professor Doutor
Carlos Neto (Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa) a fazer uma autêntica apologia da
brincadeira e da atividade física. É um imperativo da educação do século XXI, defendeu, soltar as crianças dos
grilhões da sala de aula convencional, onde esta é mantida aprisionada, de corpo e espírito, num claro entorpecimento do seu desenvolvimento. Uma educação da passividade, da obediência, do conformismo deve dar lugar a
uma educação para lidar com o risco e com a incerteza,
promotora da dissidência, da criação e da curiosidade, da
autonomia. Tal desiderato só pode ser conseguido abrindo as portas da sala de aula, explorando, pesquisando,
descobrindo, brincando...A verdadeira autonomia só se
adquire caminhando por si próprio, caindo e levantandose, dinamizando o corpo porque só assim é dinamizado

o cérebro, e um cérebro mais ativo é um cérebro
mais desperto, mais capaz de se adaptar, de resolver
os desafios que o meio lhe coloca. O sedentarismo, a
iliteracia física, motora e emocional, fomentados
igualmente pelo adestramento tecnológico e por uma
vida de agenda (sobrecarregada) “analfabetizam” o
corpo ao mesmo tempo que embotam a mente, reduzindo a mobilidade e a autonomia das crianças. Urge
assim mudar o paradigma educativo, colocando maior ênfase no pensamento crítico, no professor mediador, no protagonismo do aluno, numa escola menos
rígida, menos passiva, menos castradora da curiosidade e da descoberta criativas.
António Jorge Figueiredo
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15ª conferência ASEF Classroom Network sobre
“Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)
Foram 1700 os candidatos para esta
conferência que anualmente junta professores no âmbito do programa AsiaEurope ClassNet; só 57 foram selecionados. Este privilégio incumbe-nos de
uma responsabilidade e compromisso:
mobilizar as novas aprendizagens adquiridas na nossa prática pedagógica e
partilhar esta experiência com a comunidade local e global, através de todos
os meios possíveis, e é o que pretendo
fazer junto de vós neste artigo. Parte
superior do formulário
Parte inferior do formulário
Os participantes foram recebidos na
noite da chegada, no hotel onde ficaram hospedados, com mensagens de
boas-vindas pelo Embaixador Kojiro
Shiojiri, Governador da ASEF no Japão
e Ministro dos Assuntos Estrangeiros
do Japão, pela Professora Doutora Miki
Sugimura da Universidade Sofia e por
Leonie Nagarajan, Diretora do Departamento da Educação da Fundação ÁsiaEuropa Europe, sediada em Singapura.
No segundo dia, coube à Professora
Doutora Miki Sugimura dar as boas
vindas na Universidade de Sophia,
uma das mais prestigiadas universidades do Japão, e fazer a abertura das
palestras do dia que versaram fundamentalmente sobre a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável e os
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma nota de destaque, nesse mesmo dia a instituição
recebia a visita do Papa Francisco que
destacou as dimensões internacional e
humanista, que marcam a identidade

Cinquenta e uma nações estiveram reunidas na 15ª conferência ASEF Classroom Network, organizada pela Fundação Ásia-Europa, que teve lugar 24 a 29 de novembro
de 2019, na Universidade Sofia (上智大学 Jōchi daigaku),
em Tóquio, no Japão, para discutir o papel dos professores e a sua prontidão para integrarem nas suas práticas dois grandes temas: a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) e a Inteligência Artificial (IA).

desta universidade: “Estou confiante de
que esse aspeto da identidade da sua
universidade se tornará cada vez mais
forte, para que os avanços tecnológicos de hoje possam ser postos ao serviço de uma educação mais humana,
mais justa e ecologicamente responsável.” (Para um leitura do discurso integral:
https://www.sophia.ac.jp/eng/
n e w s / 2 0 1 9 /
news1211adressofpope.html

para o Desenvolvimento Sustentável”
que foi aceite e implementada na década de 2005-2014, pelas Nações Unidas
e sob coordenação da Unesco, como
uma estratégia internacional visando a
proteção do nosso planeta e o seu
desenvolvimento sustentável.
Seguiu-se a videoconferência, via
Skype, sobre a Agenda 2030 e os

ODS, por Shigeru Aoyagi, Diretor da
UNESCO em Banguecoque, que serviu
para aprofundar os conhecimentos
sobre os 17 ODS e as 169 metas.
A tarde foi passada em visita de estudo
à Universidade Sénior Ochanomizu,
uma escola secundária só para raparigas fundada em 1872, cuja missão é
estimular a independência, confiança,
e colaboração entre as alunas e o desenvolvimento do potencial das jovens
mulheres para se tornarem cidadãs
ativas globais. Esta foi uma oportunidade de podermos observar aulas no
contexto educativo japonês. De destacar que, neste sistema educativo, a
parte da tarde é dedicada a áreas opcionais do currículo como as artes, o
discurso, o desporto, a música, áreas
escolhidas pelas jovens, no âmbito das
quais, através da metodologia de trabalho de projeto, escolhem um tema a
trabalhar e apresentam, em público, no
final do curso o resultado do seu estudo independente.
No terceiro dia, após uma palestra sobre o desenvolvimento dos ODS no
sistema educativo japonês pelo Professor Doutor Haruhiko Tanaka, sucederam-se uma série de partilhas de boas
práticas e estudos de casos em EDS.
Desta série, destacaria o projeto SELMA, um projeto europeu que tem por
objetivo combater o discurso de ódio,
um fenómeno que tem vindo a crescer
em particular no mundo digital e nas
plataformas sociais. Podem consultar
os recursos do projeto em: https://
hackinghate.eu/toolkit/

Na primeira palestra, o Professor Doutor Yukihiko Oikawa, investigador da
Universidade de Tóquio, fez uma incursão sobre a história da implementação
da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS) no Japão. A ESD foi
colocada na agenda política mundial
na Cimeira da Terra, realizada no Rio
de Janeiro, Brasil, em 1992. Em 2002,
na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo,
na África do Sul, o Japão lança a proposta para a “Década da Educação
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e Inteligência Artificial (IA): O papel
e a prontidão dos professores”
Da parte da tarde, os participantes
tiveram oportunidade de participar numa oficina sobre métodos para implementação da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, sob a orientação da Associação e Centro de Investigação do Desenvolvimento em Educação (DEAR), que consistiu em realizar
um conjunto de tarefas para compreender o tema da sustentabilidade. Esta
oficina foi muito relevante, pois permitiu
recolher uma série de ideias para implementar em sala de aula, no âmbito
dos projetos DAC desenvolvidos no
Agrupamento.
No quarto dia, as palestras e os debates foram orientados à volta do tema
da Inteligência Artificial (IA) e o seu
impacto na educação.
Encetaram os trabalhos e a reflexão
sobre a IA, o Professor Doutor John
Shawe-Taylor da Universidade College
London (UCL), no Reino Unido e o
Professor Doutor Colin de la Higuera
da Universidade de Nantes, France,
explicando o que era a Inteligência
Artificial e o impacto nas nossas vidas,
dando exemplos concretos de como a
IA já influencia a nossa vida.

Se olharmos para os principais serviços de email, como o Gmail e o
Outlook, podemos verificar que já
usam poderosas ferramentas de IA
para impedir que as mensagens de
spam cheguem às caixas de correio
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dos utilizadores. Vejam ainda os serviços como o Spotify, o YouTube, ou o
Netflix, que através da IA geram sistemas de recomendações. Nunca se
questionaram porque é que quando
navegamos no Facebook, por exemplo,
é-nos automaticamente sugerido um
conjunto de possíveis utilizadores com
os quais temos alguma ligação? Ainda,
vejamos o mais comum motor de pesquisa que utilizamos, o Google. Basta
começarmos a escrever uma palavra, a
ferramenta tenta automaticamente escrever aquilo procuramos e fornece um
conjunto de sugestões de pesquisa,
isto é IA. Após os participantes estarem imbuídos de conhecimentos e também de terem discutido sobre as oportunidades e desafios que a IA acarretam nas várias áreas das nossas vidas
e em particular na educação, participaram em oficinas que ajudaram, de certa forma, a identificar os constrangimentos para a utilização da IA e a sua
integração na educação a fim de encontrar soluções.
Os participantes tiveram de redigir colaborativamente, com outro participante, um texto de reflexão, a partir do
estudo da bibliografia disponibilizada e
dos Webinares dinamizados nas sema-

nas que precederam a conferências,
para responder à questão “Irão os Robots substituir os professores?”. No link
que se segue, partilho a reflexão que
elaborei com Thuy Hang NGUYEN,
professora do Vietname.

https://bit.ly/2vT8UsF

2019 finalistas foram apresentados.

O último dia, aguardado com alguma
ansiedade pela responsabilidade de
apresentar e defender o projeto do

Após a apresentação pública do projeto “TeACh: Teens Actions for Change” implementado no Agrupamento,

Agrupamento de Escolas de Sátão
perante tantas personalidades e especialistas, foi iniciado com duas rondas
de debate que, em jeito de síntese,
foram orientados por um primeiro painel sobre o tema “A Integração da EDS
no Currículo da Escola” e um segundo
painel sobre o tema “Plenário ÁsiaEuropa sobre o papel e a prontidão dos
professores na Era da IA”. Destaco
deste último, que estimulou um debate
deveras entusiástico, a ideia de que a
IA chegará às nossas salas de aula. O
que está a acontecer com a IA é uma
repetição do que aconteceu com a
Internet. Por isso, como defendeu a
Professora Doutora Ee-Ling LOW, reitora do Instituto Nacional de Educação
de Singapura, "Precisamos de nos
preparar para os benefícios que a IA
pode trazer e garantir que os nossos
alunos sejam preparados para um futuro com IA”. AI is too important to be left
out to technicians and companies. So it
is important to involve teachers in the
ways in which AI can assist education.”
A conferência culminou no tão aguardado momento de partilha: “Pitching for
the ASEF ClassNet Collaboration
2018/2019 Awards”, em que os seis
projetos de colaboração Ásia-Europa

em parceira com escolas da Bulgária,
da Grécia, da Índia, do Vietname, e
outra escola portuguesa de Amarante,
o júri que atribuiu o galardão Golden
Award na Categoria “Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, tecendo o
seguinte comentário: “TeACh: Teens
Actions for Change: Inspired by global programmes like Design for
Change, Global Youth Service Day,
Apps for Good, this School Collaboration helped students to find inspiration, information, identify problems, get involved and, finally, act
to solve problems and improve their
local communities to support the
Agenda 2030 and the Sustainable
Development Goals. The project
enabled participants to improve their
creative thinking and entrepreneurial
sPodem ver a apresentação aqui:
kills for life.”

Podem ver a
apresentação
aqui:
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Saí extremamente enriquecida desta oportunidade de
aprendizagem e orgulhosa por ter podido partilhar
com 51 nações o que de
tão bom se faz no nosso
Agrupamento. Grata por
ter alunos à altura dos
desafios que lhes vou
propondo. Podem aceder
ao Twinspace do projeto
AQUI:

Colaboração do Agrupamento no

The Asia-Europe Writing Blog
project on SDG and AI for Gender Equality”
Durante o segundo período, daremos início, no Agrupamento, à colaboração ASEF para 2020 “The Asia-Europe
Writing Blog project on SDG and AI for Gender Equality”,
que será coordenada pelas professoras Juliette Bentley da
Austrália, em representação das escolas da Ásia e por
mim, em representação da escolas da Europa. Trata-se de
um projeto que visa essencialmente dotar os jovens de
conhecimentos sobre os ODS e a IA, através da leitura de
obras literárias ou artigos científicos, sensibilizá-los para
os problemas que ameaçam a sustentabilidade da vida no
planeta e as questões de igualdade de género e muni-los
de ferramentas para ganharem voz e terem um papel ativo
na mudança.
Convidam-se os professores e os alunos a participarem
neste projeto de cidadania intercultural. Para tal basta
contactarem a docente que terá todo o gosto em explicar e
dar o apoio necessário.
Maria Piedade Silva

Como será a educação em 2157?

In 2057, we imagine a school like this:
The building will have the shape of a
bookshelf and the windows will be reflected. Each book will be a floor and
there will be escalators to every floor
and an elevator for late students. At the
entrance of the school, the students will
have to use their touch ID instead of
their cards. The use of touch ID will be
very helpful because with the cards we
sometimes forget to bring them and the
touch ID we won't forget, lose or break.
The assembly room will be very different
from what we know. It will have machines where we can choose our menu for
lunch, it will have couches where we
can relax with friends, there will be a bar
where students can get food during the
breaks and it will have a play zone where the students can play 3D games like
tennis. In the future, the students will go
to the school at 10 am, because it’s
scientifically proven that our brain only
starts to work at that time. Classes will
be over at 5 pm to have time to do personal things and homework. They will
also have a lunch time from 12:30 pm
until 2 pm. Classrooms will be cosy and
super technological. There will be a big
smartboard on the wall where all study
material will be designed. The tables will
be individual tablets and the chairs comfortable with air-conditioners so that
each student can moderate the desired
temperature. Teachers will be replaced
by robots. The robots will have a tablet
in the middle of their chest, where everything they say will be written, so students can read whenever they don't
remember what the teacher says.
The school will be above the sea. In the
centre of the school there will be the
main pavilion, that is shaped like a semi
sphere, and that is connected to several
pavilions surrounded by a garden green
spaces.
In the main pavilion there will be three
floors and the students will be able to
move between the floors, by using two
elevators with a view to the outside. On
the first floor there are the secretary, the
library and the board of directors. On the
second there will be a large living room

Os alunos de inglês do 10º A foram desafiados a
responder à pergunta

os alunos de Inglês da turma do 10ºA foram desafiados a imaginarem como seria a Educação em 2157,
uma atividade introdutória ao estudo do conto do escritor de ficção científica Isaac Asimov “The Fun They
Had”, na qual o autor faz uma previsão do impacto da
IA na educação.

and a games room. The last floor will
accommodate a canteen and a bar. On
the top of the main pavilion there will be
a flying car park. The other pavilions will
have rooms for classes and each one of
them will be related to a specific area.
The pavilions will have two floors accommodating several classrooms with
flying and very comfortable chairs and
interactive tables. In the garden around
the pavilions, people can chill and relax,

do sports outside and enjoy nature. In
the case of an emergency the school
will close in itself in a ball shape that will
dive into the sea.
All the teachers will be assisted by a
robot. The students won’t need to use
books, because they’ll have an Ipad and
many other technologies that they can
use. Their study visits will be to space or
under the sea.
The schedule will be better and the
students will learn things that they will
need for their life and their future. The
classes will last less time so the students will be able to have more free time
to enjoy life.
In the future the teachers will exist but in
the form of robots, not humans. We'll
have one teacher per class, because
these teachers will have enough information and qualification to do that. In my
opinion, this is going to be better for
students because these students will
learn more about the contents being
taught. These teachers will be more
demanding because they won't have the
power to have feelings.
The students will learn so many and
varied subjects, like arts, mathematics,
physics, a healthy lifestyle that promote
our wellbeing, history, technology because in the future everyone has to
know about it and defensive classes
against aliens. In this one they will learn
how to react to an invasion alien. The
classes will be more practical, the students will have the opportunity to travel
to places related to the subjects. They
will have the opportunity to talk with
students of other countries through
video calls. These activities will promote
more interest about school.
The building will be different from what it
is today, because we imagine more than
a simple classroom, a classroom very
similar to a library but with laptops, tablets and there will be phones. Instead
of a board, the classes will have holograms.
In 2157, schools will have heavy usage
of AR and VR, therefore anyone can
have their classes in the comfort of their
own homes. The class will be generated
by an A.I. so that every class is adapted
to each student, and their learning profile. As a result, learning will be easier for
everyone. There will be a set of goals,
per week, to be completed by each
student. However, students will always
be able to learn beyond what is required
if they so desire, completing, for example, optional goals for that week, goals
from the next one or just search for the
information they think will help them in
their daily lives, according to their dreams. There will be weekly debates on
themes that are controversial to society,
like politics. Everyone will debate with
people on similar stages of learning so
that the discrepancies are smaller
between each student. In that debate, it
will be important to defend opinions,
and, in the end, the participants will be

self and hetero evaluated, by the presents.
In the future, the purpose of schools
won't be to make students living encyclopaedias but to make them able to
search the information they need, criticise it and make a selection of the most
plausible, so classes and evaluation will
focus on those abilities, as well as
communication and social interaction
skills.
The school in 2157 will be more advanced, for example, the chairs will be more
comfortable, the computers will be much
better and advanced and the tables will
be replaced by the interactive tables.
The building where we will have classes
will have a different structure, it will be
larger. The school will have a big television screen outside, which will broadcast news and sports’ news. There
will also be a lot of basketball, football
fields. Some trees and gardens will be a
part of the school exterior.
The students will have a comfy place
where they will be able to mingle and
socialise. It will be a building with only
one floor and it will have interactive
tables. There will also be games to play
like table tennis and others and a television with video games.
Students will do meditation or yoga
before classes. A lot of studies indicate
that physical exercise increases the
levels of concentration and consequently it improves the academic performance. Meditation and yoga are very beneficial because it helps people deal with
daily stress.
Soon teachers will be replaced by robots. All classes will be taught through a
virtual board, with live videos made by
robot teachers. In every class students
will be able to make audio recordings on
their tablet. The school cooks and other
school employees will also be replaced
by robots which will be more efficient
and fast.
The schedule will be adapted to each
student who will be able to choose
between having classes in the morning
and extra-curricular activities in the

afternoon or having extra-curricular
activities in the morning and classes in
the afternoon.
For us, this school in year 2157 will
have a lot of advantages with all technologies like virtual reality and artificial intelligence, for example. Advantages of e-books, digital content of
books in digital format will contribute
to paper saving, little weight of school
bags, and having all books of the
world on the phone.
In relation to school programmes,
some changes will occur, that is, all
subjects will be more objective, so as
to teach the students the most important subjects for their lives. They will
also be given the opportunity to choose what they want to learn to increase
job prospects.
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Num trabalho conjunto de educadores, assistentes e
alunos, os Jardins de Infância do Agrupamento construíram uma sala sensorial feita de materiais manipuláveis, destinados a testar e apurar os sentidos e o
saber dos visitantes. Identificar cheiros e sabores,
descobrir sons num jogo de pares de sons ou identificar componentes de uma figura capaz de provocar
ilusão ótica eram alguns dos desafios propostos aos
visitantes. Foi mais uma iniciativa integrada no projeto
Jardins d’ Arte.

A pensar na preservação da memória cultural do concelho, o grupo de História mostrou atividades e ofícios do
tempo dos nosso avós. Atividades como a olaria, cestaria, tecelagem, latoaria, ferragem ou marcenaria estiveram representadas por objetos do quotidiano, seja na
indumentária, na culinária ou no cultivo da terra.

Cozinha pedagógica, jogos didáticos e atividades de
estimulação sensorial fizeram parte da sala reservada à educação especial.

Mural com os valores que movem a atividade da equipa
local de Sátão da Intervenção Precoce na Infância.

Os alunos do 7º C e do 8º C divulgaram o projeto Emoldurar o
Sátão, um projeto em que a defesa da natureza e do meio
ambiente constitui o objetivo maior. A recolha de imagens com
tesouros ambientais do Concelho, mas também com algumas
chagas ambientais, a manutenção de um website (emolduraro-satao2.webnode.pt) ou a construção de um trilho - a rota da
frescura - são algumas das mais-valias do projeto.
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O desporto também fez parte da agenda da Escola Aberta com a
realização de um concorrido torneio de futsal
Sob o lema “Despertar saberes e … os sentidos”, os sétimos
anos mostraram o trabalho que vêm fazendo no âmbito do
DAC, que articularam com a Cidadania e Desenvolvimento e
com a Educação para a Saúde e Sexualidade. Beber um chá
(as ervas medicinais, aromáticas e condimentares também
estiveram presentes), comer uma fatia de bolo, saborear uma
peça de fruta eram algumas das guloseimas que podiam ser
saboreadas pelos visitantes da sala 27. A saúde, o ambiente, a
sustentabilidade e, inclusivamente, os direitos humanos
(através de trabalhos elaborados em Cidadania) foram os valores que serviram de mote à atividade.

Espaços sempre muito concorridos, sobretudo pelos mais
novos, são os laboratórios. Nos laboratórios de química,
os alunos de física e Química tiveram a oportunidade de
mostrar aos seus colegas dos jardins e do 1º ciclo algumas das experiências laboratoriais que fazem parte do
seu currículo.
A mesma atividade decorreu no laboratório de biologia e
geologia, desta feita dinamizada por professores e alguns
alunos que frequentam a disciplina no 12º ano.
O clube Reciclarte mostrou como do desperdício
e do velho se faz novo. Objetos em papel, madeira, metal ou vidro ganharam nova vida, em
nome da proteção ambiental e da sustentabilidade.

O grupo de matemática dinamizou um peddy-paper com jogos tradicionais alternados com questões que envolviam cálculo. As respostas teriam de ser encontradas percorrendo os
diferentes espaços escolares.

Curso Profissional Técnico de Multimédia - Workshops
de vídeo para todos os alunos do 9º ano

Os alunos de multimédia (11.º e 12º), além de trabalhos elaborados no âmbito das disciplinas da
formação técnica, mostraram as “habilidades” de
uma impressora 3D e deram a conhecer um pouco
do que é feito em programação robótica
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No dia 27 de fevereiro, o dia da Escola Cultural,
na Escola Básica Ferreira Lapa, foi vivido de uma forma
fantástica pelos alunos do 5º ano.
Durante a manhã, a Sala EI@ transformou-se numa sala de cinema. Considerando o
tema do Domínio de Articulação Curricular,
“Cuidar da Casa Comum”, os alunos visionaram o filme “WALL·E”, que aborda uma problemática bastante atual embora possa parecer
futurista e bem longínqua. Os alunos acompanharam as aventuras de WALL·E, um robô, criado com o objetivo de limpar o planeta Terra,
abandonado e coberto por lixo, completamente
destruído pelas nocivas ações humanas.
Como toda a sessão de cinema que se
preza, não podiam faltar as saborosas pipocas,
preparadas na cantina da escola e servidas em
cones de papel, durante o intervalo.
Além do cinema, os alunos também passaram momentos agradáveis no
Clube de Matemática. Estimularam o raciocínio lógico e mental de uma forma lúdica e criativa, utilizando jogos matemáticos
variados.
Como a formação pessoal também é uma forma de cultura, no dia 27 de fevereiro, durante a manhã, ainda houve
tempo para uma sessão com o Terapeuta Ocupacional do
CRI da APPACDM de Viseu, Carlos Elói Silva, que dinamizou uma ação de sensibilização para os alunos do
5.ºCe alguns docentes da turma, subordinada ao tema:
“Posicionamento, postura e consciência corporal na sala
de aula”.
A sessão foi muito interessante e prática! Foram experimentados alguns materiais e técnicas posturais e de concentração, ferramentas essenciais para os alunos e professores adotarem no seu dia a dia, no sentido de se melhorar e prevenir a saúde física e mental.
A postura correta do corpo é importante para melhorar a
qualidade de vida e evitar dor nas costas e lesões na coluna a curto, médio e longo prazo.
Um agradecimento ao Dinamizador!

E, dando continuidade aos momentos festivos, já com alguns dias de atraso, as
turmas comemoraram a Lição 100 às disciplinas de Português e de Matemática.

Durante a tarde, as atividades continuaram.
Os alunos do 2º ciclo foram ao Cineteatro e assistiram
ao momento teatral "A Maria dos Mochinhos", dinamizado pela equipa do Complemento Artístico de Expressão Dramática.
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Visita ao Lar da ARCAS: Uma tarde de aprendizagem e de convívio intergeracional (DAC 8ºE)
Na tarde de 16 de janeiro de 2020, fomos visitar o lar de idosos
da ARCAS, em Lamas de Ferreira de Aves, acompanhados pela
professora de Francês e a nossa diretora de turma. Esta atividade está enquadrada no projeto DAC da turma “Conhecer e
Proteger as florestas para proteger o futuro” e do projeto
eTwinning “Twinning Generations”, que visa estabelecer relações de proximidade entre gerações.
Na tarde de 16 de janeiro de 2020, fomos
visitar o lar de idosos da ARCAS, em Lamas de Ferreira de Aves, acompanhados
pela professora de Francês e a nossa diretora de turma. Esta atividade está enquadrada no projeto DAC da turma “Conhecer
e Proteger as florestas para proteger o
futuro” e do projeto eTwinning “Twinning
Generations”, que visa estabelecer relações de proximidade entre gerações.
Entrevistámos vários utentes para sabermos como era o inverno no tempo deles e
qual era a importância da floresta na sua
economia familiar e recolhemos algumas
histórias que envolvem a floresta.
Para agradecer a generosa colaboração
dos participantes, oferecemos os postais
que fizemos com a ajuda dos alunos do
7ºE e do professora de Educação Visual.
Cantámos a canção “Song for the Climate”
que aprendemos no ano passado em inglês e que se relaciona com o nosso projeto e a necessidade urgente de proteger o
nosso planeta e exibimos uma dança que
preparamos com muito carinho. Foi lindo
ver os sorrisos e a alegria de todos, mesmo
daqueles que não se conseguindo mexer
batiam palmas ao som da música.
O entretenimento não acabou aqui! Decidimos formar equipas intergeracionais para
jogar o bingo e fazer torneios de sueca. No
final, lanchámos juntos. Adoraram os bolos
e as tartes que lhes trouxemos e nós também gostámos das sandes que nos ofereceram. Foi uma tarde especial. Aprendemos a dar valor às relações com as pessoas de outras gerações, que ainda têm muito para partilhar. Agradecemos a gentileza
e simpatia com que fomos recebidos e a
colaboração dos utentes na entrevista.

“Gostei de jogar bingo porque foi um
momento que em tivemos todos juntos e formámos equipas com os
utentes com quem jogámos”
(André Silva)

“Gostei muito de ir ao lar, pois fiquei a
conhecer os hábitos das pessoas de
outras gerações, quando as suas dificuldades eram maiores. Fiquei surpreendida com o facto de as crianças se
contentarem com tão pouco para prenda de Natal. Recebiam, apenas frutos
secos ou laranjas por exemplo e ficavam felizes com tão pouco.”

Como passavam o tempo livre no inverno?
Nós, no inverno, quando não íamos trabalhar para o campo, divertíamo-nos a jogar
ao botão, ao pião, a saltar à corda e a jogar
à panelinha. Os rapazes iam caçar lebres e
coelhos e pescar para o rio. Quando chovia, ficávamos em casa sentados à lareira
com os amigos e vizinhos a escutar as
“estórias” que os mais velhos nos contavam. Os serões eram curtos e todos nos
deitávamos muito cedo.
O que se comia no inverno?

“Gostei de ir visitar o lar porque fiquei
a conhecer os idosos e as suas histórias pois o que eles costumavam
fazer antigamente é diferente.” (Letícia Albuquerque)
Partilhamos de seguida o resultado da
análise das entrevistas aos nossos avós e
aos utentes do lar que fizemos nas aulas
de Educação para a Cidadania e de Português:

No inverno, comia-se essencialmente tudo
o que se cultivava, o que a terra dava;
sopas com hortaliça, feijão e cebola, couves com ovos, batatas cozidas à rancho e
bacalhau. Também se comia carne de
porco, que se matava todos os anos e os
enchidos que se faziam, em especial as
deliciosas chouriças. Havia sempre galinhas e coelhos que criávamos nas capoeiras. O arroz e a massa eram pouco utilizados, só em dias de festa se comiam. No fim
das refeições, comiam-se castanhas assadas ou rabanadas, porque não havia outra
fruta.

Como era o tempo no inverno quando
era da nossa idade?

Queríamos saber se a floresta era importante para si e o seu rendimento
familiar, o que recolhiam nas diferentes

estações do ano.
A floresta era muito importante para a maior parte das pessoas por várias razões:
para cortar caruma, recolher estrume ou
recolher lenha e ramos. Na primavera,
levávamos o gado a pastar. No verão, ajudávamos a limpar as florestas e vigiávamos
as matas para diminuir o risco de incêndios. Apanhávamos pinhas e lenha para no
inverno termos com que nos aquecer. No
outono apanhávamos peras, maçãs, nozes
e avelãs. No inverno colhíamos tortulhos,
sanchas e tínhamos de ir à serra recolher
lenha. Para algumas pessoas era um meio
de sobrevivência; havia a resina que algumas pessoas extraiam dos pinheiros para
ganhar algum dinheiro.
Se tiverem curiosidade, podem ouvir uma
das histórias contada pelo Sr Manuel Labaredas: https://soundcloud.com/maria-silva223/historia-contada-pelo-sr-manuellabaredas
Um bem-haja aos respondentes: Alfredo
Feijão, José da Silva Sousa, Américo Cunha, Carlos Mota, Maria Luísa, António
Loureiro, Maria Belém Pessoa, Manuel
Labaredas, Jaime Pimentel e Mário Fonseca, utentes do Lar. Às nossas avós: avó
Donzília, avó Ester, avó Maria dos Anjos,
avó Maria do Céu, avó Almerinda e avó
Cecília.

Antigamente tínhamos muito frio; nevava
muito e também havia muitas tempestades.
As pessoas nem sequer conseguiam sair
de casa. O vento soprava com muita intensidade e era muito gélido. As tempestades
eram muito fortes. Quando vinha geada,
formavam-se várias pedras de gelo, logo,
as pessoas não podiam sair de casa pois
as estradas estavam muito escorregadias.
Quando nevava, a neve era muito intensa e
as pessoas, principalmente as crianças,
gostavam de ir para a rua brincar. Devido
ao rigor destes invernos, as doenças, sobretudo gripes e febres, eram muito frequentes nos mais velhos e nas crianças.
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Conhecer e cuidar da
floresta para Cuidar da
Casa Comum

Reportagem: Ana Rocha, Maria Marques e Mariana Pinto com a colaboração da professora de Português Emília Raposo e das diretoras de turma Maria Silva e Sandra Carmo
Fotos: Acácio Pinto, Isabel Monteiro e Maria Silva.

No passado dia 27, os alunos do 2º e 3º ciclos, no âmbito dos seus projetos de preservação da floresta, uniram esforços para contribuírem para
um mundo mais limpo e mais verde.
Da parte da manhã, os agentes da GNR Escola Segura- destacamento territorial de
Mangualde, com a colaboração do seu Núcleo de Proteção Ambiental, dinamizaram
uma Ação de Sensibilização “Proteção da Floresta”. Foram abordados temas que os
alunos do 8º ano estão a trabalhar para o projeto em Ciências: Gestão da Floresta;
Importância das florestas; Causas do Declínio das Florestas; Causas, Impacto e Prevenção dos Incêndios.
Inicialmente, de uma forma bastante simples e esclarecedora, foi apresentada a
transformação sucessiva da floresta, por via das alterações climáticas; antes da primeira glaciação, em Portugal, com o clima subtropical e húmido, predominavam o
Loureiro e o Tilo que deram lugar ao Carvalho e ao Castanheiro, espécies resistentes
ao frio. Foi-nos relembrado o papel de D. Dinis que mandou plantar o Pinhal de Leiria, trazendo o pinheiro bravo que caracteriza hoje a nossa floresta. Salientaram o
impacto negativo das espécies invasoras como o Eucalipto e a Acácia.
De seguida, foi feita uma breve síntese da importância da floresta na vida do ser
humano: as plantas fixam o solo, facilitam a infiltração da água e protegem da erosão
do solo; são fornecedoras de oxigénio; armazenam o dióxido de carbono emitido no
ambiente; moderam a temperatura e abrigam grande parte da biodiversidade do planeta, tanto da fauna quanto da flora.
Infelizmente, as florestas têm vindo a ser destruídas pela ação humana através do
abate de árvores para madeira, dos desmatamentos e das queimadas, o que já levou
espécies da fauna e da flora à extinção e está a causar um grande impacto nas mudanças climáticas do nosso planeta.
Finalmente, falou-se do grande flagelo que são os incêndios, discutindo-se as causas
e consequências dos incêndios. A palestra terminou com um especial alerta para a
importante responsabilidade que toda a sociedade civil tem para a prevenção dos
incêndios florestais e a preservação da floresta.
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Da parte da tarde, fez-se
uma caminhada ecológica
de pouco menos de 6 quilómetros até à praia fluvial do
Trabulo. Durante o percurso, fomos recolhendo todo
o tipo de lixo, como beatas
e maços de tabaco, serpentinas, plásticos, papel, garrafas de vidro e pacotes de
sumos, entre outros. Até
uma sanita encontrámos!

Quando chegámos ao destino, após
uma breve pausa para o lanche, procedemos à plantação de carvalhos,
árvores estas que foram cedidas pela
CIM - Dão Lafões e outras que resultaram da germinação de bolotas cuidadosamente acompanhada pelos
alunos do 2º ciclo nas aulas de ciências. Antes da partida, cada um de
nós apadrinhou um carvalho e comprometeu-se cuidar dele, regando-o
sempre que for ao local ou mesmo
plantando novas árvores.
Fica também a promessa de que os
jardineiros do município de Sátão irão
ajudar a cuidar bem dos nossos
"afilhados" e que será colocada uma
vedação num dos canteiros plantados.
Foi um dia muito cansativo, mas ficámos felizes e realizados com este humilde gesto para
Cuidar da Nossa Casa Comum.
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DIA DA ÁRVORE
O anúncio da aproximação da
chegada da primavera, contou
com os alunos das turmas do
5ºC e 5ºD (EBFL) e 5ºE e 6ºE
(EBIFA) que expuseram duas
árvores de grandes dimensões
realizadas em EV, ET, CD e
clube CFA (Criar Fazendo
Arte). Aliando a arte de cativar
e comunicar pela imagem com
o substrato da palavra escrita,
tentaram fazer passar uma
importante mensagem: “É
urgente unirmo-nos para salvarmos o nosso planeta!”
O evidenciar do “Dia da Árvore” como o dia do planeta,
pretenderam alertar e chamar
a atenção, não só dos alunos, mas de todos, para a preservação do meio ambiente, uma vez que é fundamental manter a saúde da nossa «casa comum» e de todos os seres vivos que nela habitam.
A «árvore» tornou-se num símbolo de união em torno da causa ambiental utilizada para despertar consciências e nos
inteirarmos da maior ilusão da humanidade – que o planeta é indestrutível.
Nesta luta para salvar um planeta em agonia a evidenciar preocupantes sinais de que está a morrer, todos podem e
devem participar. Está ao nosso alcance e nunca é tarde demais para o fazer, pelo que nenhum gesto é de menosprezar, por mais singelo que seja. Se, por exemplo, em tua casa fizeres a simples separação dos lixos para a reciclagem,
estarás já a contribuir para que vivamos num mundo mais saudável e mais belo. Não te esqueças que cada gesto
conta!
Sandra Santos

As turmas 5ºB, 6ºC, 6ºD ET e EV, realizaram um painel
com colagens alusivo ao tema” Dia Da Árvore”. As turmas
6ºC e 6ºD realizaram comedouros para pássaros reutilizando diversos materiais. Esta atividade teve como principal
objetivo promover o desenvolvimento sustentável, nomeadamente uma mudança de atitudes e de comportamentos
face ao meio ambiente e sensibilizar a comunidade escolar
para a importância da preservação das árvores, quer ao
nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria
qualidade de vida dos cidadãos.
Paula Rainho
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Escrita criativa com Smartphone
No dia 15 de janeiro, teve lugar na biblioteca da Escola Frei Rosa Viterbo uma oficina de escrita
criativa, dinamizada por Rui Fonte. Esta oficina tinha como objetivo atrair os alunos para a escrita e
mostrar que a tecnologia pode não ser um obstáculo a esta atividade.
Durante os 50 minutos da sessão, em grupos, criámos textos usando informação que tínhamos
nos telemóveis, por exemplo, a percentagem de bateria que possuíamos no momento ou a nossa última
mensagem, o que nos deixou desde logo motivados. Adicionando esta informação com informação pessoal (música favorita, série favorita, entre outras), nós fomos capazes de criar uma carta de amor dirigida a um contacto do nosso telemóvel, e resultaram variadas composições hilariantes.
O uso das tecnologias, em conjunto com o bom humor, fez desta atividade algo que todos nós
apreciámos, aproximando-nos, de um modo subtil, para a escrita, demonstrando também que as tecnologias em contexto escolar podem ser uma fonte de inspiração e não só um obstáculo.
Dinis Mano 10º A

O FUTURO É AMANHÃ, vamos começar a construí-lo hoje!
O projeto ‘O Futuro é Amanhã - Ações de Comunicação e Sensibilização sobre Riscos Associados às Alterações Climáticas em Viseu Dão Lafões’, promovido pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões, pretende despertar a consciência
dos mais jovens para a urgência de adotarmos comportamentos condizentes com a realidade das alterações ambientais. Um
dos momentos altos do projeto foi a realização de uma exposição interativa, que esteve patente na Casa da Cultura de Satão
durante o mês de fevereiro. Constituída por seis módulos, cada um dos quais dedicado a uma área de risco ambiental (recursos
hídricos, agricultura e florestas, biodiversidade e paisagens, infraestruturas, economia e saúde humana), e um vídeo de promoção ambiental, convidava o público mais jovem - nesta fase, alunos dos Jardins, do 1º, 2º e 3º ciclos - a explorar, de uma forma lúdica, os problemas apresentados.
No âmbito do mesmo projeto, os alunos dos 2º e 3º ciclos foram também desafiados a participar numa “atividade em família”, produzindo um vídeo em família com as
medidas de adaptação às alterações climáticas ou com a música do projeto, ou, em alternativa, concebendo um cartaz onde, juntamente com a sua família, assumiam o
compromisso de defender a aplicação de uma ou mais medida(s) de adaptação na região.
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Durante a semana de 9 a 13 de março, comemorou-se a Semana da Leitura 2020
com o lema “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”.
Realizaram-se atividades para festejar a leitura como ato comunicativo, de
liberdade e responsabilidade, um diálogo entre a literatura, a arte e a
ciência, um espaço de encontro, criativo e colaborativo. Todos os dias
começaram com a leitura de um texto na primeira aula do dia; houve
também lugar para o aperfeiçoamento pessoal na leitura expressiva
e na leitura em público; foram divulgadas novas histórias e revividas
outras, apresentadas por leitores convidados.
Maria do Céu Cunha
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Concurso Nacional de Leitura – 1.º ciclo
Na primeira fase do Concurso Nacional de Leitura (CNL),quatro alunas tiveram
pontuação máxima no teste escrito e tiveram que realizar a prova oral, uma prova
pública de desempate, na biblioteca escolar a 21 de janeiro. A prova oral teve
dois momentos: uma prova de leitura expressiva e uma prova de argumentação.
Prestadas as provas, o júri, que não teve o papel facilitado, felicitou todas as concorrentes pelas excelentes leituras e opiniões com a mesma qualidade.
A aluna Francisca Joaquim ficou por aqui, mas com uma prestação muito honrosa, tanto pelas provas como pelo fair play.
As 3 vencedoras concelhias do CNL, são: Alice Quinteiro; Filipa Domingos; e
Mariana Carvalho. (Foto ao lado)
Sabemos, agora, que o Plano Nacional de Leitura cancelou a final do CNL que
estava previsto para o dia 6 de junho de 2020, em Oeiras, devido à Pandemia
que estamos a atravessar.

“Vamos fazer um livro?” na Escola Cultural
Ao longo da Escola Cultural (27 e 28 de fevereiro de 2020) estiveram expostos na sede
do agrupamento os livros produzidos na atividade “Vamos fazer um livro? - 3.ª edição”
de acordo com o previsto na quarta etapa do projeto, divulgação. Esta também será feita
através de disponibilização dos vários eBooks nos blogues das bibliotecas.
A equipa da Biblioteca Escolar desafiou os alunos e famílias a participarem na atividade
que, genericamente, consistiu na escrita de um texto original e ilustração a partir da reinvenção da história do Capuchinho Vermelho.

Ajudar a amparar com Hamilton Costa
Os alunos de 2.º e 3.º ano da EB1 de Sátão participaram, na tarde de 21 de janeiro, numa
sessão sobre os direitos da criança, no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular e
Cidadania e Desenvolvimento.
Hamilton Costa apresentou a sua missão de Ajudar a Amparar os Príncipes de São Tomé. Deu a conhecer a vida das crianças na sua terra Natal, elas passou a mensagem de
que vivem com muito pouco e estão habituadas a ajudar a sua família com alguns trabalhos. Faltam-lhes brinquedos, roupas, aparelhos tecnológicos... e, ainda assim, são felizes: têm-se uns aos outros e usufruem do que a natureza lhes oferece.
Este foi um encontro profícuo em aprendizagens, emoções e sensações.
Os alunos foram desafiados a arranjar uma mochila com artigos que não lhes fizessem
falta. Os artigos recolhidos já foram entregues e com certeza irão ajudar e alegrar várias
crianças de São Tomé.

Concurso “Põe a tua terra nos píncaros 3”
Este ano, a biblioteca escolar voltou a participar, com o 4.ºB, no desafio organizado pela
Rádio Miúdos em colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares - “Põe a tua terra
nos píncaros 3 – Faz pela Terra”.
Tivemos a ajuda do Professor Paixão na escrita do texto e a parceria da Rádio Alive FM
para a gravação do Spot Publicitário, que decorreu em fevereiro. Muitos alunos ficaram
surpreendidos com a localização da Rádio, "É mesmo pertinho da Escola" diziam e
apreciaram muito a experiência.
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Carlos Alberto Silva contou e
encantou nas escolas do Sátão
Carlos Alberto Silva contou e encantou na EB1 e JI de Sátão, a
28 de fevereiro. Apresentou-se com a sua bicicleta e o seu
Kamishibai, que é uma das formas mais populares de contar
histórias no Japão, e, mais importante, com o seu grande talento comunicativo.
Foram três sessões de contos, da sua autoria e não só, em
que miúdos e graúdos ansiavam que as pausas fossem curtas
e cobravam com um coro entusiasta “Mais uma! Mais uma”,
exigindo mais histórias.
Nestas animações da leitura não faltaram palavras novas,
conhecimentos sobre plantas e animais, personagens tradicionais, momentos divertidos e, para satisfazer a vontade dos
alunos mais crescidos, um conto de arrepiar “A Menina Pequenina” com muitos sustos e gargalhadas.
Cada hora correu rápido e deixou a vontade de conhecer mais
histórias, que, com certeza, hoje mesmo, muitos meninos estarão a ler nos livros que levaram para casa.

Concurso “Património Cultural, nisto
sou mesmo bestial” – 3.ª edição
O Concurso “Património Cultural, nisto sou mesmo bestial”,
concebido e dinamizado pelos professores Carlos Paixão e
Lurdes Figueiredo, decorreu pelo terceiro ano consecutivo
no âmbito do referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” e com o objetivo principal promover um maior conhecimento sobre património cultural, através da leitura e do jogo.
Em fevereiro realizou-se a primeira fase do concurso, em
que foram selecionados os alunos que em cada turma
de 3.º e 4.º anos mostraram maiores conhecimentos sobre
património local e nacional. Os alunos responderam a quatro perguntas sobre o livro “Sátão, retratos da nossa história” e identificaram a região a que correspondia uma expressão e uma imagem de "O vento bateu à porta".
A finalíssima estava marcada para 11 de março, no Cineteatro Municipal de Sátão, perante todos os alunos e professores de 3.º e 4.º ano, no entanto teve que ser adiada devido
às medidas de prevenção e contenção da infeção com
Coronavírus - COVID-19.
Na categoria de 3.º ano, os vencedores foram: na Escola
Básica de 1.º Ciclo de Sátão: 3.º A – Santiago e Soraia; 3.º
B – Alves e Eva; 3.º C – António e Diego; na EB1 de Abrunhosa: 3.º D – Tiago; EB1 de Casal de Cima: 3.º E – António; na EBI de Ferreira de Aves: 3.º F – Martim; na EB1 de
Rãs: 3.ºG – Marta.
Na categoria do 4.º ano, os vencedores foram: na Escola
Básica de 1.º Ciclo de Sátão: 4.º A – Lucas e Tiago; 4.º B –
Leonor e Santiago; 4.º C – Fábio e Francisca; na EB1 de
Abrunhosa: 4.º D – Martim; na EB1 de Casal de Cima: 4.º E
– Matilde; na EBI de Ferreira de Aves: 4.º F – Gabriela; na
EB1 de Rãs: 4.ºG – Matilde.
Parabenizamos todos os participantes e vencedores.

Miúdos a Votos
Campanha Eleitoral
A 10 de março, os alunos da EB1 de Sátão passaram pelo
RECREIO, Rádio Escolar, para defender os seus livros
preferidos, no âmbito da iniciativa “Miúdos a votos” que
pretende eleger os livros mais fixes, num processo em tudo
semelhante ao de umas eleições políticas.
Os grupos de miúdos prepararam apresentações muito
criativas e argumentos não faltaram para apelar ao voto. O
que também não faltou foi a distribuição de doces e materiais de campanha, elaborados pelos próprios.

Hora do Conto “A Ovelhinha que veio para o jantar”
Ao longo do segundo período a professora
Lurdes Figueiredo e as Educadoras Hermínia
Pina e Inês Cabral dinamizaram em conjunto a
hora do conto, junto dos alunos de primeiro
ciclo e crianças da Educação Pré-Escolar.
O livro escolhido foi “A Ovelhinha que veio para
o jantar”. A leitura dramatizada com os fantoches da ovelhinha e do lobo encantou os meninos. Acabada a história, todos foram convidados a entoar a canção “Come a sopa, vá lá” e a
identificar os ingredientes para fazer uma bela
sopa de legumes. No final, cada criança levou
uma ovelhinha ou um lobo, na forma de marcador de livro, como lembrança.

Apresentação de “O elefante cor-de-rosa”

Apresentação de “Poemas da mentira e da verdade”

Apresentação de “O principezinho”
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Concurso Nacional de Leitura - Fase Escolar - 2º ciclo - 2019-2020

O Dinis Pereira (5º A), A Mariana Rodrigues (5º D) e a
Mafalda Frias (6º B) passaram à fase intermunicipal

Neste ano letivo, inscreveram-se para participar no Concurso Nacional de Leitura 20 alunos do 5º ano
e 26 do 6º de todas as turmas do 2º Ciclo, num total de 46.
No nosso agrupamento, a obra proposta para leitura autónoma foi “Três Histórias do Futuro”, de Luísa
Ducla Soares, que foca temáticas muito preocupantes, nomeadamente, o consumo desenfreado de
energias não renováveis em detrimento da produção de bens essenciais à vida na terra, a poluição
ambiental, sobretudo a da atmosfera, do ar que respiramos e, por fim, aborda a iminente substituição
da pessoa humana pelas máquinas.
Os alunos leram as três histórias e, no dia 7 de janeiro, compareceram quarenta alunos que responderam a um conjunto de perguntas de escolha múltipla e a uma pergunta que exigia uma reflexão mais
profunda sobre a leitura efetuada.
Algumas das respostas dadas a esta última questão deixaram-nos agradavelmente surpreendidas,
pois evidenciaram uma leitura atenta e, sobretudo, a compreensão das problemáticas focadas.

O resultado desta prova permitiu apurar as duas alunas que obtiveram mais pontuação e que passam à fase intermunicipal: a aluna nº 15, Mariana Rodrigues, do 5º D, e a aluna nº 9, Mafalda Frias,
do 6º B e o aluno nº 6, Dinis Pereira do 5º A.
Para a fase seguinte, os referidos alunos vão, desde já, iniciar a leitura da obra proposta, “O Segredo do Rio”, de Miguel Sousa Tavares.
Parabéns a todos os que estiveram envolvidos: alunos, docentes de Português e professoras bibliotecárias.
Pelo grupo de Português do 2º ciclo
Rosa Quinteiro
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No passado dia 28 de fevereiro realizou-se a XX
Feira de Informação Escolar e Profissional FUTUROS,
na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo.
Esta foi uma iniciativa dos Serviços de Psicologia e
Orientação que visou divulgar a oferta educativa do Agrupamento de Escolas de Sátão e os vários percursos educativos/formativos, no âmbito do sistema educativo português e das instituições militares/segurança. Contou com a
colaboração estreita dos alunos e professores dos cursos
profissionais do Agrupamento (Técnico de CozinhaPastelaria, Técnico de Multimédia, Técnico de Restaurante
-Bar e Técnico de Turismo Ambiental e Rural), bem como
de várias instituições do Ensino Superior (Associação
Académica de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra,
Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Universidade Católica – Viseu, Instituto Politécnico de Bragança,
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto
Piaget - Viseu) e de instituições militares (Exército Português, Força Aérea e Guarda Nacional Republicana).
Todos os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do
Ensino Secundário, através da ação Visitar Para Escolher... FUTUROS, tiveram oportunidade de contactar alunos e professores dos cursos profissionais do Agrupamento e os representantes das 14 instituições externas participantes, visitando os seus espaços específicos, explorando
os diversos materiais expostos e esclarecendo dúvidas
sobre os cursos, as estruturas curriculares, as condições
de acesso, as saídas profissionais e os apoios sociais
atribuídos aos estudantes.
Os alunos do 7º e do 8º ano de escolaridade, organizados em equipas e por ano de escolaridade, participa-

ram também no II Peddy Paper ORIENTA-TE!, constituído por três Desafios (9º Ano, Ensino Secundário e Futuros) e um Quiz, realizado com o apoio da Associação de
Estudantes. Os primeiros grupos classificados foram: 7º
ano de escolaridade - 1º Construtivos (7ºB); 2º Grupo 5
(7ºC); 3º Grupo 4 (7ºC); 8º ano de escolaridade - 1º: O
Quarteto (8ºB); 2º Chaplina (8ºC); 3º Crazy (8ºC). Destacam-se também as menções honrosas aos grupos que
obtiveram as três pontuações mais elevadas no Quiz: 7º
ano de escolaridade - Grupo 2 (7ºC); Confusos (7ºB); Os
Sabichões (7ºA); 8º ano de escolaridade - Chaplina (8ºC);
O Quadrado (8ºA); Os Cavalheiros (8ºC). Todavia, todos
os alunos participantes foram espetaculares na forma
como enfrentaram os diferentes obstáculos que encontraram.
Os alunos do 9º ano de escolaridade participaram
igualmente nos Workshops Conhecer Fazendo... Cursos Profissionais, dinamizados pelos alunos dos cursos
profissionais Técnico de Cozinha-Pastelaria, Técnico de
Multimédia e Técnico de Restaurante-Bar.
Para os alunos do Ensino Secundário foram ainda
organizadas palestras. A Palestra “Acesso às Instituições Militares”, dirigida aos alunos do 11º ano de escolaridade, dinamizada pelos representantes da Academia da
Força Aérea e da Academia Militar. A Palestra “Acesso ao
Ensino Superior 2020”, dirigida aos alunos do 12º ano de
escolaridade dinamizada pelos responsáveis pelo Gabinete de Acesso ao Ensino Superior de Viseu.
Juntos orientamos futuros!
A psicóloga dos Serviços de Psicologia e Orientação,
Teresa Fernandes
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Leitura recomendável
O

rgulho e preconceito, de Jane Austen, é uma
história de amor entre Elizabeth Bennet e Mr.
Darcy. Os dois eram oriundos de famílias
burguesas, contudo Elizabeth ou Lizzy, como era tratada,
provinha de uma família com um menor poder económico
enquanto Mr. Darcy era considerado um homem importante e rico.
A primeira vez que ouvi falar deste livro pensei
que não iria gostar muito por se tratar uma história escrita
no século XIX e por pensar que muitos dos assuntos tratados não me iam ser familiares. Isso não aconteceu e agora
é um dos meus livros preferidos.
Achei, desde logo, o título bastante atraente e
adequado, pois o orgulho e o preconceito foram realmente
o que deu origem à narrativa, sendo que por muitas vezes,
estes dois sentimentos, demonstrados um pouco por quase todas as personagens mas muito mais evidentes nos
protagonistas, lutaram um contra o outro e estiveram na
origem de vários conflitos que poderiam ter tido outro desenlace se não tivessem sido postos de lado.
As minhas personagens preferidas foram, obviamente, os protagonistas, Elizabeth e Mr. Darcy, não só porque
a ação se desenvolve à volta deles, mas também pelas
suas características individuais. Elizabeth é uma rapariga
vivaz, perspicaz, que pensa por si própria e que mantém
uma certa independência, o que não era comum naquela
época, sendo uma rapariga à frente do seu tempo. Isto
porque, ao contrário da “regra”, decide casar por amor e
não por conveniência. É direta, quando necessário, não
tem medo de dizer o que pensa mas, ao mesmo tempo,
sabe como e quando se comportar, não sendo inconveniente, função que foi muitas vezes desempenhada pelos
seus pais e irmãs mais novas.

seu estatuto social, mas ao longo da história foi perdendo
essa característica, esforçando-se por conviver com os
familiares de Elizabeth. Também se revela inteligente,
astuto e um pouco reservado, pois não apresenta grande
capacidade de socializar, mas sabe avaliar as pessoas.
Por outro lado, a autora também dá a devida
importância a todas as personagens, isto é, a história não
se centra apenas nos protagonistas, o que na minha opinião enaltece a narrativa. Por exemplo, Jane, a irmã mais
velha de Elizabeth e como consequência a sua confidente,
vive igualmente uma história de amor que é caracterizada
com os mesmos pormenores que a dos protagonistas.
Além disso, gostei bastante do facto de não existir muita descrição, ou seja, a autora descreve apenas o
importante, com os pormenores necessários mas concentra-se mais nos acontecimentos, o que também contribui
para manter o leitor atento.
É também importante salientar um dos temas
aqui abordados: o quotidiano da sociedade do século XIX
e o papel da mulher, que era apenas o de arranjar um
marido que a sustentasse e depois de casada cuidar da
casa e dos filhos. Este facto também contribui para que eu
gostasse deste livro, pois eu acho que esta figura da Elizabeth veio, por assim dizer, mostrar que este estereótipo
poderia ser mudado.

Mr. Darcy é um homem de boas famílias, primeiramente com uma personalidade um pouco arrogante, já
que não falava com pessoas que considerava abaixo do

A força do AMOR era mais forte!!!!
Durante as aulas de Português,
os alunos do quinto ano estudaram as características principais
de uma lenda. Aproveitando alguns santos conhecidos, recordamos as lendas de São Martinho e
de São Valentim.
Com a proximidade da Semana
dos Afetos, de 10 a 14 de fevereiro, curiosos, os alunos do 5ºA,
não se esqueceram e, por iniciativa própria, pesquisaram e aprofundaram os conhecimentos sobre São Valentim. Com a informação que recolheram, adaptaram um texto
dramático, com a ajuda da professora de Português.
Após alguns ensaios, os alunos, durante a Semana dos Afetos, percorreram
todas as turmas do segundo ciclo, durante as aulas de apoio ao estudo, de Português e de
Inglês e deram a conhecer, com muita alegria a vida de S. Valentim.
Estão de parabéns os alunos do 5º A, que, por vontade própria, lideraram e organizaram esta iniciativa tão afetuosa.
Ana Costa, professora de Português e de Inglês do 5º A
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POR ANA RITA RODRIGUES (10º A)

Recomendo vivamente este livro, do qual é fácil gostar,
apesar do tipo de linguagem utilizada, que, por vezes,
pode ser mais difícil de entender por leitores mais jovens.

Vivendo e sentindo os afetos ao
longo dos tempos
Este ano, os alunos do 2º ciclo, na disciplina de Inglês, celebraram o dia de
São Valentim com presentes especiais. Inspirados por uma tradição originária do País de Gales, que data do século XVII, os alunos deram asas à
imaginação e aos afetos e criaram lindas e originais LOVESPOONS.
Eis as LOVESPOONS na EBFL e na EBIFA.
Ana Costa, coordenadora de Inglês do 2º ciclo
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Festa de apresentação do livro HISTÓRIAS DA AJUDARIS ‘19

De mãos dadas com as
“Histórias da Ajudaris’19”

Semana dos afetos
Para comemorar a “Semana dos Afetos” de 10 a 14 de fevereiro, na EBIFA e na EBFL, os

alunos dos 5º e 6º anos e os alunos do Clube “CFA- Criar Fazendo Arte”, decoraram os átrios de ambas escolas com trabalhos bidimensionais realizados na disciplina de Educação para a Cidadania em interdisciplinaridade com as disciplinas
de EV e ET. Enquanto uns motivos decorativos eram constituídos por cartazes e
composições baseadas nas obras de Henri Matisse, outros formaram longos cordões enfeitados com cartas e corações pintados intercalados com vocábulos
inscritos em bandeiras.
Na EBIFA os alunos do 5ºE e do 6ºE e o aluno do Clube CFA, elaboraram a Árvore dos Afetos que foi ornamentada com corações adornados com bonitas palavras relacionadas com os afetos.
Com esta atividade pretendeu-se contribuir para a reflexão e tomada de consciência da diversidade de sentimentos e afetos, promovendo nos nossos alunos a
autoestima, a tolerância, a ternura, a assertividade, o respeito por si próprios e
pelos outros.
Sandra Santos

No dia 15 de fevereiro, na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu, realizouse a festa de lançamento do livro “Histórias da Ajudaris’19” sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Os protagonistas deste projeto foram alunos de vários agrupamentos
escolares do distrito de Viseu, que, com empenho, imaginação e muita sensibilidade, promoveram, através dos textos produzidos, a leitura, a escrita e, acima de tudo, a solidariedade!
O texto “Receita para um mundo melhor” também lá esteve, assim como nós, que
o escrevemos: a Matilde Costa, a Lara Cardoso, a Ema Rodrigues, o Leandro Lopes e o
Manuel Sousa, atualmente no 7ºA, da Escola Básica da Ferreira Lapa, do nosso Agrupamento, claro está!
Tudo começou no 6ºano: motivados pela nossa professora de português (Lurdes
Cruz), transformámo-nos em “pequenos escritores” e escrevemos o texto, que passou por
várias correções. Foi difícil, mas o apoio que recebíamos a cada momento, não nos deixou
desistir. Posteriormente, chegou a árdua tarefa de dramatizar o texto, preparando-se, desta
forma, a divulgação pública da história criada. Nesta fase, tivemos o apoio da equipa da BE
e das docentes de educação visual (Sandra Santos e Valentina Brito), na produção de
adereços que enriqueceram a nossa apresentação. E para parecermos chefes de cozinha
a valer, não fosse o nosso texto uma receita, o Curso Profissional Técnico de Restauração
emprestou-nos as fardas e, assim, “modéstia à parte”, transformámo-nos em “pequenos
atores”.
E foi assim que, no dia 15 de fevereiro, apesar de muito nervosos (Havia tanta
gente a olhar para nós! E o palco, naquele momento, assustou-nos um pouquinho!) fomos
aplaudidos, segundo nos disseram, pelo nosso desempenho exemplar. No fim do espetáculo até tivemos direito a uma sessão de autógrafos. Foi uma experiência fantástica! E
sabemos que deixámos orgulhosos todos aqueles que nos apoiaram.
Obrigada a todos os que nos ajudaram a “fazer parte” do livro Pequenos gestos,
grandes corações!
Lurdes Cruz/Cristina Marques

No final, ainda houve tempo para uma
sessão de autógrafos.

Os nossos escritores dramatizaram o texto
“Receita para um mundo melhor”
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“ROSTOS ENGARRAFADOS”
A escolas fecharam para os alunos que estão agora em casa a cumprir o plano de contingência do COVID-19 usufruindo de ensino à distância. Todavia, antes disso acontecer, nas aulas de ET e EV os alunos estavam a explorar a riqueza cultural e plástica de diversas culturas. Tomando estas como ponto de partida e os conhecimentos técnicos apreendidos, os alunos puseram em prática a política dos “3 R’s”,
reutilizando garrafões de detergente para criar trabalhos de natureza
plástica tridimensional. Baseando-se na arte e cultura das civilizações
pré-colombianas (Astecas, Maias e Incas), as turmas do 5ºE e 6ºE da
EBIFA deram asas à imaginação, e dos garrafões de plástico fizeram
nascer rostos expressivos onde aplicaram os conteúdos lecionados
nas aulas.
A paragem das atividades letivas presenciais na escola interrompeu a
atividade prática da “oficina de ideias” em sala de aula onde se recriava o mundo e reinventavam novas formas plásticas. Porém, a impossibilidade de uma apreciação ao vivo dessas criações não impede que
espreitemos os bastidores de confeção onde repousam os trabalhos
que os alunos estavam a realizar. Ficam aqui as fotos-espia dos trabalhos que – todos assim o esperamos – em breve serão terminados
para poderem ver a «luz do dia» num espaço à vista de todos.
Sandra Santos
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A arte veio à escola pelas mãos dos nossos jovens artistas. Os alunos da turma 6ºE,
realizaram 10 obras visuais bidimensionais (pintura acrílica/guache sobre tela de cortiça) que é possível ver na exposição que está patente na EBIFA. Trata-se de uma exibição de retratos “Instintivo Sensoriais” criados através da leitura, perceção e interpretação sensorial do seu “eu” individual e pessoal. Esta atividade permitiu aos alunos, para
além de se divertirem, também estimular os seus diferentes sentidos e desenvolver a
inspiração, criatividade levando-os a repensar o seu próprio rosto.
Sandra Santos

“MÁSCARAS”
Na EBIFA (5ºE) e na EBFL (5ºC e 5ºD), os alunos realizaram uma exposição
de trabalhos bidimensionais nos átrios das escolas, nos quais aplicaram a
linha e o ponto, elementos essenciais na composição visual. A linha está
presente na nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor, especialmente na natureza. Contém grande expressividade gráfica e muita
energia e quase sempre expressa dinamismo, movimento e direção.
Sandra Santos

Por ocasião da proximidade do Carnaval, o
costume da tradição da
máscara, permitiu aos
alunos explorar a linguagem plástica contida
nos rostos, mas representando as formidáveis
feições do reino animal.
E assim foi. Se imaginar
foi bom, recriar ainda foi
melhor permitindo que
os alunos do 5ºD e 5ºC
transpusessem a inquietude do pensamento
criativo para trabalhos
em cartolina Eva.
Com início no dia 18 de
fevereiro e nos dias que
se seguiam durante
uma semana, as máscaras puderam ser
apreciadas na EBFL.
Sandra Santos
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Algumas Curiosidades do PISA 2018
Asiáticos à frente nos três domínios avaliados
China (províncias mais ricas), Singapura, Macau, Hong Kong e Taipé (chinês) ocupam os primeiros lugares do ranking, tanto nas competências de leitura como nas de
matemática e ciências.
Portugal foi dos poucos países da OCDE a registar evolução positiva face a relatórios
anteriores
Só sete países – Albânia, Macau, Colômbia, Moldova, Perú, Portugal e Qatar – registaram
progressos nos três domínios avaliados, sendo que Portugal e Colômbia são os únicos países desse lote restrito que fazem parte da OCDE. Pelo contrário, países como a Austrália,
Finlândia (outrora no topo), Islândia ou Holanda retrocederam na sua performance nos testes, embora continuem a ocupar lugares cimeiros.

Portugal tem vindo a melhorar os seus resultados nas três áreas avaliadas
Apesar da variação negativa comparativamente a 2015 – de 501 para 492 pontos -, os alunos portugueses contribuíram para um aumento de 17 pontos no ranking das ciências desde
2006, integrando um reduzido grupo de 13 países que progrediu neste domínio.
A mesma evolução positiva pode ser verificada na matemática (mais 26 pontos desde 2003) e na leitura (mais 22 pontos desde 2000).
Note-se que o desempenho dos alunos portugueses nos três domínios não andou, em 2018, muito longe do registado pelos alemães ou franceses, por exemplo.
As raparigas são melhores do que os rapazes nas competências de leitura
A diferença de desempenho por género é comum ao resto dos países, contudo em Portugal essa diferença é menor do que em muitos deles. No caso português, os
dados do PISA 2018 mostram uma diferença de 24 pontos a favor das raparigas (504 contra 480), o dobro da registada no desempenho dos dois sexos pelos chineses,
primeiros no ranking da leitura.
Na matemática e nas ciências são os rapazes que levam a melhor
À semelhança do que vem acontecendo em relatórios anteriores, os rapazes voltaram a superiorizar-se às raparigas nas literacias matemáticas (497 contra 488 pontos
das raparigas). Já nas ciências, a diferença não é tão significativa (494 contra 489, respetivamente).

 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

Página 24

MARÇO 2020

Página 25

