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EDITORIAL 

A 
 tarefa do professor/educador 
começa sempre com uma 
experiência estética: o fascínio 

pela humanidade. É aí o lugar de 
nascimento da vocação e da missão 
docente. Essa é uma experiência do 
sublime, na medida em que diante da 
extraordinária beleza da criança e da sua 
a b s o l u ta  i n t e r p e l a ç ã o  s o m o s 
inevitavelmente tocados e desafiados a 
compreender o amor avassalador e a 
curiosidade que emerge no nosso ser 
perante o olhar interrogante desse ser 
inteiramente novo. E é também essa 
criança que não podemos deixar 
desaparecer dentro de nós porque a 
infância é, sem qualquer dúvida, o lugar 
da totalidade de cada experiência e de 
cada momento único e sempre 
surpreendente. 
É o olhar fascinado que perscruta, que 
quer aprender e que permite identificar 
caminhos por percorrer que faz do 
professor/educador o guarda da infância. 
E por isso, o professor/educador entra na 
vida da criança como uma presença que 

liberta porque abre portas, cria caminhos, 
apresenta novas possibilidades tendo 
como missão a salvaguarda da 
integridade original da criança e do seu 
desenvolvimento.  
O professor/educador, no desempenho da 
sua profissão é também um esteta, na 
medida em que, ao criar outros olhares, 
ao abrir a possibilidade a outras formas 
de pensamento, possibilita novas visões e 
novas experiências inesperadas e 
desafiadoras. O maior desafio da 
aprendizagem e da tarefa docente é o ato 
de pura gratuidade de promover 
encontros com a verdade: com a verdade 
do conhecimento, que é sempre a 
verdade possível naquele momento, e 
com a verdade de si mesmo, porque a 
verdade liberta, a verdade empurra-nos a 
querer ser mais competentes, mais 
desenvolvidos, melhores pessoas e mais 
capazes de interagir com o mundo. A 
verdade é um lugar ao qual não se chega 
em absoluto num determinado momento, 
mas é o lugar para onde tudo na nossa 
vida caminha inevitavelmente. Quanto 

mais cedo compreendemos 
que é para a verdade que 
havemos de caminhar, mais 
nos empenhamos em 
conhecer e mais a nossa 
vida ganha um sentido para 
o futuro. O ser humano só 
tem possibilidade de um 
pleno desenvolvimento se, 
no abraço da humanização 
que caracteriza o processo 
educativo, ele se encontra 
com a verdade do educador, 
a verdade de si mesmo e a 
verdade que a vida lhe 
permite em cada estágio do 
s e u  d e s e n v o l v i m e n t o 
encontrar e desbravar. 
Porque a verdade e a 
curiosidade natural da criança 
andam de braços dados. É a 
descoberta da verdade que 
move todo o conhecimento. 
O educador/professor que 
estende a cada criança e a 
cada aluno este abraço da 
humanização, que pelo poder 
da comunicação possibilita o 
desenvolvimento da liberdade 
e da responsabilidade em 

cada um/uma é para cada um dos seus 
educandos uma oportunidade de criação, 
uma corporeidade que comunica sentido 
e espiritualidade, que lança desafios à 
construção de possibilidades e de vidas 
possíveis, que começam a existir na 
imaginação, ainda antes de existirem na 
realidade concreta. Estas vidas possíveis 
acontecem dando respostas diversas ao 
questionamento dos sentidos do futuro. 
Por isso, ensinar é uma ciência e, 
simultaneamente, uma arte. Uma ciência 
porque exige conhecimentos profundos e 
consistentes e a capacidade de os 
relacionar por forma a fazerem sentido 
para o próprio; uma arte, porque o modo 
como cada um engendra esses sentidos 
advém de um processo criativo 
inteiramente subjetivo, único e 
intransmissível. É por isso que, em última 
instância, não há professores substitutos, 
porque não há repetibilidade da 
experiência relacional humana. Cada um 
traz ao mundo as suas próprias cores e 
sabores. Quer a natureza humana, que 
essa relação seja de tal ordem poderosa 
que sem a necessária interação social 
não haja sequer humanização. Daí que a 
criação humana carece sempre de 
experiências e vivências conjuntas e de 
validação social para adquirir um sentido 
pleno. É aqui que a arte se inscreve. 
Como essencial à nossa vida, a partir da 
sua origem neste processo de criação de 
sentidos em conjunto com outros.  
A arte permite ao ser humano 
experimentar e desenvolver, desde a mais 
tenra idade, aquelas que são as 
características mais essencialmente 
humanas, permitindo que as mesmas se 
conjuguem de forma harmoniosa e 
intuitiva: o jogo do símbolo e do prazer de 

contemplar, experimentar e criar e a 
necessidade intrínseca de “se” comunicar. 
É um espaço de construção e 
desconstrução permanentes. O espaço da 
arte é aquele onde uma coisa ou objeto 
ao acaso é reorganizado com maior ou 
menor complexidade com a finalidade de 
comunicar um novo sentido para a 
realidade. A arte permite-nos fortalecer 
laços entre pessoas e lugares na 
diversidade, ultrapassando barreiras de 
espaço, tempo ou cultura.  
A arte recria as nossas redes neuronais 
cada vez que no fascínio de uma nova 
contemplação ou de uma nova criação 
está subjacente um conjunto de imensas 
novas conexões neuronais que são 
ativadas, gerando também novas 
conexões futuras. É esta nova e 
constante construção que é responsável 
pela inovação das redes de relações, de 
in fo r mação ,  de  poss ib i l idad es 
inesperadas que também nos permite 
aceitar a incerteza do mundo como uma 
dádiva que nos abre à liberdade e ao 
fu tu ro  com ou t ras  d i fe ren tes 
possibilidades.  
Um dos enormes desafios da educação 
estética constitui-se na necessidade de 
abrir à criança mundos surpreendentes, 
cultivando em simultâneo o cuidado pelo 
mundo, pela vida, a sensibilidade para 
valorizar e apreciar as pequenas coisas e 
a simplicidade, e a criatividade para 
ultrapassar obstáculos e resolver 
situações complexas, a fim de garantir a 
sustentabilidade da natureza e da vida 
humana.  

 

 

Helena Castro 

Desafios da educação estética 
Nos passados dias 5 e 19 de março, sob o lema “Educação Criativa e Transformação da Vida” estivemos, cerca de 130 professores , no Cineteatro de 
Sátão, a refletir em conjunto sobre a importância da criatividade e da educação estética no processo de desenvolvimento integral da pessoa e o seu  
ugar na ação educativa.  Ao longo dos dois dias, diferentes pessoas contribuíram com as suas diversas experiências para nos ajudar nessa reflexão.  
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À conversa com 
Entrevista conduzida por Helena 
castro, Diretora do Agrupamento de 
Escolas de Sátão 

Nas Jornadas de Formação “Criatividade e Transformação da Vida” tivemos a oportuni-

dade de conversar com Oswaldo Montenegro, nascido a 15/03/1956, artista brasileiro, 

músico, encenador, poeta, cantor, cujo percurso artístico tem sido marcado pela autodi-

daxia e por uma atitude exploratória de invenção e reinvenção permanente e que acedeu 

a partilhar connosco um pouco da sua experiência estética e do seu pensamento de co-

mo a educação pode ser criativa e criadora. Desafiamos este artista a conversar connos-

co pela sua vontade insaciável de aprender sempre coisas novas, por manter a simplici-

dade, mesmo perante o sucesso que já atingiu, por não se acomodar. Aqui fica o registo 

da conversa que tivemos. Coloquei alguns termos em português de Portugal e efetuei 

pequenas alterações devidas à passagem de entrevista para o discurso escrito, mas pen-

so ter sido fiel às expressões e ao pensamento de Oswaldo Montenegro e dos demais 

intervenientes.  

HC: Oswaldo estamos a ver a parede da 
sua casa toda coberta de variadas co-
res. Explique-nos o que o levou a fazer 
essa pintura.  
 

Oswaldo: Há alguns anos atrás eu estava 
fazendo a música para um balet. E esse 
balet se chamava “Telas” e era tudo sobre 
a vida e a obra dos pintores mais importan-
tes da humanidade. E aí eu passei uns 
bons 3 ou 4 meses pesquisando sobre a 
vida e a obras desses pintores. Me encan-
tei e pensei “Eu quero viver dentro de um 
quadro. Eu não quero ter um quadro na 
parede”. E aí pintei a minha casa inteira. 
Não há nenhum centímetro que seja exce-
ção. Só uso cores muito vivas para que a 
casa tenha um aspecto de alegria quase 
que infantil. E várias vezes durante o mês 
eu retomo essa pintura para ter a alegria 
do desabafo, a alegria da expressão sem 
medo estético. Essa frase “sem medo esté-
tico” vou explicar: como sei que não sou 
um profissional da pintura, como sei que 
não tenho nenhum talento para a pintura, 
nada, nada funciona como um crivo de 
censura para mim nem como juízo estético, 
não tem nem mesmo em mim um olho 
julgando o que faço. Então, eu pinto como 
as crianças pintam. Isso serve como ale-
gria, como desabafo e também como exer-
cício físico porque pintar o chão e o teto 
dão um trabalho físico que corresponde a 
uma hora de ginástica tranquilamente.  
 

HC: É interessante como a arte se trans-
forma num lugar, num espaço, numa 
sensação, num sonho, numa realidade 
em que a arte é o motor da vida do 
Oswaldo Montenegro. A coisa que mais 
me cativa é o facto de o Oswaldo andar 
sempre inspirado e durante o período 
da pandemia ainda foi mais inspirado. 
Como é que fez?  
 

Oswaldo: Olha! Eu tracei uma meta para a 
minha vida muito cedo, que foi “viver den-
tro da arte”. Eu tenho muita dificuldade 

com o ritmo da vida, com ritmo lento da 
vida, sempre me pareceu que o tédio é um 
monstro que está ali à espreita, pronto para 
nos pegar. E o que quebra isso para mim é 
a arte. A arte tem outro tempo. Enquanto 
na vida uma coisa pode demorar anos para 
acontecer, no cinema, se você editar direi-
to, acontece em 3 segundos. Então, eu não 
tenho aquela separação de passar um 
tempo do meu dia no que chamam de vida 
normal e outro tempo fazendo arte. Eu 
acordo fazendo, pensando em arte. Eu 
quero transformar a minha vida numa emo-
ção artística. E tenho a sorte de viver dis-
so. Eu tenho o imenso privilégio de ser 
pago para fazer aquilo que eu pagaria para 
fazer. Então, eu fico assim: eu não tenho 
horários livres nos quais eu faço arte, nem 
horários profissionais nos quais eu trabalho 
com arte. Eu vivo dentro dela e para ela. E 
na pandemia isso, em vez de acabar, se 
acentuou. Eu fiz milhões de projetos, al-
guns à distância, claro, mas eu trabalhei 
com arte 24h por dia. Na verdade, eu sem-
pre trabalhei com arte 24h por dia, apenas 
na pandemia isso se evidenciou. Isso ficou 
visível, porque as pessoas faziam a se-
guinte pergunta: o que estão fazendo na 
pandemia? Na verdade, eu continuei fa-
zendo o que eu sempre fiz, só que de uma 
forma bem mais isolada – o que deu uma 
certa dor. 
 

HC: Quando convidei o Oswaldo Monte-
negro foi uma aventura para mim por-
que nunca pensei que o Oswaldo Mon-
tenegro tivesse tempo para falar com os 
professores. Pensei que tinha demasia-
dos espetáculos e coisas para fa-
zer….Mas aqui estamos.  Entretanto, 
vou ler as perguntas que enviei ao 
Oswaldo Montenegro para compreende-
rem qual era a minha intenção… O 
Oswaldo é um artista multifacetado, 
produzindo música, poesia encenação. 
Começou assim ou foi descobrindo os 
seus múltiplos talentos. O Oswaldo está 

sempre inspirado. Quais são as suas 
principais fontes de inspiração?  
 

Oswaldo: A minha real vocação é a músi-
ca. Comecei pela música e me considero 
um compositor popular, um trovador. A 
música me levou a outras artes. Cada vez 
mais as fronteiras entre as artes estão se 
dissipando. O músico e o audiovisual, as 
duas coisas, estão acontecendo simultane-
amente…Eu considero que estou escre-
vendo peças de teatro, mas nunca fiz um 
filme nem nunca escrevi uma peça sem a 
música. A música ocupa a prioridade das 
minhas funções. Eu me considero um pro-
fissional da canção. Eu sou um cantor 
compositor que se aventura a escrever 
para cinema, que se aventura a dirigir cine-
ma, mas posso realmente viver sem isso. 
Sem a música, não. Sobre a pergunta de 
onde vem a inspiração, às vezes penso 
sobre o que eu vi, às vezes penso sobre o 
que aconteceu, às vezes sobre o que me 
contaram e às vezes sobre o que inventei e 
às vezes misturo essas coisas todas e 
acabo não sabendo qual a real razão que 
me levou a escrever alguma coisa. 
 

HC: A escola é um lugar de muita forma-
lidade. Há muitos rituais, muitas coisas 
repetitivas. No entanto, também é um 
espaço oportuno para desenvolver com-
petências criativas. Como é que a esco-
la, na sua opinião, poderia melhorar as 
oportunidades de desenvolvimento da 
criatividade dos alunos? 
 

Oswaldo: Eu vou aproveitar a tua pergunta 
para te falar do prazer que eu tenho de 
falar com você. Você tinha falado que não 
acreditava que eu iria parar tudo para falar 
com os professores. Na verdade, eu tenho 
uma crença inabalável de que os professo-
res e os médicos são as pessoas mais 
importantes do mundo. Eu não tenho ne-
nhuma crença na eficiência política, na 
eficiência política partidária porque para 
uma pessoa chegar a fazer alguma coisa 

de importante ela tem de chegar no poder. 
E para chegar no poder ela deixa pelo 
caminho várias das suas virtudes éticas e 
vários dos seus sonhos. Então, eu acredito 
muito mais no princípio da transformação 
do indivíduo, da transformação do homem. 
Uma sociedade que tenha homens de 
valor, mulheres de valor, vai gerar o futuro 
político, e vai gerar uma forma de viver, 
sem dúvida, satisfatória. Então, está nos 
professores os destinos do mundo. Eles 
podem dar para o ser humano a única 
coisa que torna o ser humano livre, que é a 
informação. O que é que faz um político 
sem caráter conseguir dominar a massa? É 
quando a massa não está informada. En-
tão, a informação é uma coisa fundamen-
tal. Com a chegada das redes sociais, com 
a chegada do google, a informação está aí, 
acessível, e o professor vai ser aquele que 
guia a criança, guia o aluno pelos cami-
nhos de como entender, como acessar e 
como utilizar a informação que está aí. 
Então, eu estou falando, na verdade, com 
as pessoas mais importantes do mundo. O 
meu prazer é imenso por isso. Acho que a 
escola vai possibilitar uma melhora do ser 
humano, na medida em que ela entender o 
novo tempo que ela está vivendo. Eu acho 
que todo o setor educacional tem que en-
tender, deve entender que não é mais o 
dono da informação. Antigamente o profes-
sor era quem detinha a informação. Agora 
não. A informação está aí. Agora a função 
do professor é muito mais viva. É conduzir 
essas pessoas por um caminho e iluminá-
lo. Pôr uma luz para que quando o aluno 
olha para a informação possa distinguir, 
saborear, descodificar e principalmente 
trazer a informação para si. É preciso ago-
ra educar cada ser humano para ele saber 
que tem o direito e o dever de pensar por 
conta própria. E essa para mim é a função 
que os professores têm e que os torna as 
pessoas mais incríveis do planeta. 
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Oswaldo Montenegro 

HC: Muito obrigada por essas suas pala-
vras que nos comoveram. Nem sempre a 
nossa profissão é tão valorizada. Conti-
nuando ainda com mais uma questão: 
Como é que a escola pode desenvolver 
a criatividade dos alunos? Que tipo de 
atividades é que imagina que a escola 
poderia propor, que dinâmicas se pode-
riam instalar nas rotinas escolares para 
sermos todos mais criativos. O Oswaldo 
diz que vive sempre dentro da arte. Será 
que a escola também consegue fazer 
isso? 
 
Oswaldo: Sim. Acho que a solução para 
isso é um incentivo muito forte à realização 
do aluno, à realização individual, sem que 
ele sinta medo. A questão maior, e essa 
questão é muito subtil, é como fazer uma 
criança apostar no jogo, querer criar, que-
rer fazer, querer conhecer, querer progredir 
e, ao mesmo tempo, não ter medo do pró-
prio desempenho ou não ter medo de ser 
comparado a outro desempenho. É uma 
coisa muito difícil, muito subtil o que o futu-
ro vai pedir ao professor que é : incentive a 
que a pessoa se arrisque, mas ao mesmo 
tempo não ameace essa criança se ele não 
tiver um resultado imediato e não torne isso 
comparativo. Isso é muito difícil e isso vai 
ser a grande missão que eu vejo para a 
escola do futuro.  
 

HC: Toda a atividade humana tem um 
lado criativo, na medida em que surgem 
desafios para os quais não estávamos 
preparados e temos de dar uma respos-
ta. Como é que considera que deixa a 
sua chama criativa sempre acesa, por-
que quando se está no processo criativo 
surgem dificuldades: não tem a palavra 
certa, não tem o som certo, não tem a 
imagem certa… Como é que pensa para 
ultrapassar essas dificuldades que apa-
recem sempre no processo criativo.  
 

Oswaldo: Olha eu consigo resolver isso, 
na minha vida especificamente, combaten-
do violentamente o medo de errar. Eu acho 
que a sensação de necessidade de ser 
aprovado, ela mata a criatividade e pode 
matar até a alegria. Eu demorei muito tem-
po para ficar moço. Eu demorei 65 anos 
para ser criança. Eu me eduquei para não 
ter medo das coisas que eu faço. Para isso 
é preciso um combate ao ego no sentido 
nocivo do ego. É preciso saber que nin-
guém, nenhum ser humano é pouco e ne-
nhum ser humano é muito. Diante dessa 
conclusão, a criatividade vem fluida porque 

ela vem sem medo. E eu tenho uma equipe 
que me fala sobre o que eu crio com muita 
honestidade e eu não me ressinto quando 
a crítica vem. Então eu crio tudo o que está 
na minha cabeça e minha equipe publica o 
que ela acha que deve. Trazendo isso para 
a educação, nós temos uma coisa chama-
da hesitação inútil. Nós temos uma coisa 
que faz com que a gente hesite quando 
não há perigo. Às vezes a gente confere 
mil vezes uma coisa que já foi conferida. 
Existe a hesitação útil. É ela que faz você 
olhar para os lados quando você vai atra-
vessar a rua. Essa hesitação é útil. A outra 
coisa que eu acho que a gente tem de 
combater para tirar o melhor da vida é sa-
ber que a atenção não está ligada a ten-
são. Às vezes a gente fala para uma pes-
soa: “Preste atenção” e ela contrai todos os 
músculos. E isso não adianta nada. A aten-
ção não vem da rigidez, não vem do medo. 
A atenção vem do amor, do interesse, da 
empolgação por aquilo. Então, se alguma 
pessoa não está prestando atenção numa 
coisa, com certeza, essa coisa não está 
merecendo a atenção. Então, se você fizer 
o que você realmente ama, de uma forma 
prazerosa, você vai estar prestando aten-
ção. Então, para mim, o segredo de manter 
uma criatividade constante é eliminar o 
medo de errar, combater o ego que nos 
castiga quando alguém não gosta do que a 
gente fez, saber que isso não tem impor-
tância, e principalmente saber que não 
adianta ficar tenso para prestar atenção. 
Toda a criança, quando você joga uma bola 
para ela, tem atenção absoluta e está rela-
xando. Eu acho que é preciso muito exercí-
cio, muita crença para se criar como uma 
criança cria.  
 

Passando as perguntas para a assembleia, 
pediu para fazer uma pergunta o Prof. José 
António Gomes.  
 

JAG: A minha questão é a seguinte: Eu 
já conheço o Oswaldo há uns anos, tam-
bém o conheci através de uns amigos e, 
sendo eu de Música, aprecio muito a 
qualidade musical, aprecio muito  as 
peças do Oswaldo Montenegro, mas 
também sinto uma interpelação muito 
grande e reflexiva para as questões 
existenciais, filosóficas. E gostaria de 
perguntar aos Oswaldo se a sua preocu-
pação maior é a qualidade da música ou 
se é essa interpelação existencial que 
fazem as pessoas, já que os seus textos 
são autênticas questões sobre a vida 
humana?  
 
Oswaldo: Olha as duas coisas requerem a 
minha atenção. Eu acho que para o conteú-
do chegar no coração de alguém, ele tem 
que vir numa embalagem bonita. A chave 
do artista é a estética, a chave do artista é 
a sensibilidade. Uma coisa que seja ape-
nas conteúdo está em melhores mãos 

quando está nas mãos dos filósofos, dos 
sociólogos. Os artistas apenas encurtam o 
caminho passando pela sensibilidade antes 
do cérebro, passando pelo inconsciente, 
antes do consciente. Então, eu me preocu-
po, sim, com a parte estética. E em relação 
ao conteúdo, eu tenho a completa noção 
de que não sou uma pessoa que quer 
“pregar” alguma coisa, que quer falar de 
certezas. Eu falo e escrevo sobre o que 
sinto tentando ter a sorte de que alguém se 
identifique com isso, de que alguém diga: 
“Olha, eu também sinto isso”. Algumas 
músicas minhas, como por exemplo, A 
Lista, ela é feita completamente de pergun-
tas, ela é uma tomada de posição da minha 
parte, eu só faço perguntas. Quer dizer, 
estou declarando ao ouvinte que eu não sei 
e o quanto eu não sei e propondo a ele 
“Responde aí. O que é que você acha?”.  É 
essa a minha visão. Muito obrigada pela 
pergunta.  
 

O professor Carlos Paixão colocou também 
uma questão.  
 

CP: No seguimento da conferência ante-
rior, onde foi dito que nós não somos 
apenas atores, mas devemos ser auto-
res, de que maneira é que o Oswaldo ao 
transmitir uma mensagem não só para 
nós, mas para quem nos orienta a nível 
ao nível da educação, pode defender 
que deveríamos ter mais espaço para 
sermos mais autores?  

HC: Como criar aqui uma reação a uma 
certa passividade que muitas vezes as 
políticas educativas promovem – profes-
sores mais passivos e menos criativos. 
Como é que podemos mudar isto?  
 
Oswaldo: Vamos ver se eu entendi a per-
gunta. É sobre se o professor deve ser 
mais ativo ou mais passivo em relação ao 
que ele está ensinando? 
 

HC: Se o posicionamento do professor 

enquanto pessoa que está na escola e 
que tem a missão de ensinar, pode ou 
deve passar de “ator” a “autor”, ter aqui 
um processo criativo mais vincado rela-
tivamente a esta “peça de teatro” que 
realizamos diariamente na sala de aula.  
 

Oswaldo: Na minha opinião o bom senso 
tem de prevalecer, sempre. O bom senso é 
uma coisa difícil porque o bom senso é a 
consciência que o ser humano tem de que 
não é Deus, de que não pode tudo. Então, 
ele tem de achar uma justa medida. As 
pessoas querem tomar 20 kg de sorvete e 
não engordar. Não. As pessoas têm que 
achar uma justa medida. Acho que os pro-
fessores também têm que achar uma justa 
medida. Ele tem que ser sim “autor”, na 
medida em que ele é um ser criativo e ele 
tem que ser sim “ator”, na medida em que 
ele está dizendo um texto que foi escrito 
pela história e, principalmente, tornar o 
aluno “autor”. Aí é que eu acho que está o 
grande segredo: como fazer o aluno se 
tornar coautor do que ele está ouvindo. Isto 
é, misturar a opinião do professor, o facto 
que realmente aconteceu e como aquilo 
chega ao ouvinte. Isso é que seria para 
mim a total sabedoria. Uma receita difícil de 
fazer, mas acho que é por aí. 
Tendo sido pedido ao Oswaldo para nos 
cantar uma música, ele cantou para todos 
A Lista. Aqui fica a letra:  
 
 

Agradeço ao Oswaldo Montenegro a bele-
za e leveza desta entrevista com a qual 
aprendemos, refletimos e tivemos a oportu-
nidade de nos inspirar. Foi um excelente 
momento de partilha. 

 

Faça uma lista de grandes amigos 
Quem você mais via há dez anos atrás 
Quantos você ainda vê todo dia 
Quantos você já não encontra mais 
  
Faça uma lista dos sonhos que tinha 
Quantos você desistiu de sonhar 
Quantos amores jurados pra sempre 
Quantos você conseguiu preservar 
  
Onde você ainda se reconhece 
Na foto passada ou no espelho de agora 
Hoje é do jeito que achou que seria 
Quantos amigos você jogou fora 
  
Quantos mistérios que você sondava 
Quantos você conseguiu entender 
Quantos segredos que você guardava 
Hoje são bobos ninguém quer saber 
  

Quantas mentiras você condenava 
Quantas você teve que cometer 
Quantos defeitos sanados com o tempo 
Eram o melhor que havia em você 
  
Quantas canções que você não cantava 
Hoje assovia pra sobreviver 
Quantas pessoas que você amava 
Hoje acredita que amam você 
  
Faça uma lista de grandes amigos 
Quem você mais via há dez anos atrás 
Quantos você ainda vê todo dia 
Quantos você já não encontra mais 
  
Quantos segredos que você guardava 
Hoje são bobos ninguém quer saber 
Quantas pessoas que você amava 
Hoje acredita que amam você 
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O projeto da Estufa Pedagógica, desenvolvido na EBIFA, ao longo do ano letivo, foi criado como 

um espaço alternativo às aprendizagens em contexto sala de aula, de modo a responder às 

necessidades educativas de alguns alunos que, pela sua diferença, 

necessitam de atividades mais práticas e funcionais, adequadas a 

contextos reais.  

No decorrer do projeto, foi sendo feita uma abordagem funcional das 

áreas académicas, bem como uma aprendizagem de forma livre e 

espontânea. Pretendeu-se aproximar os alunos com o ciclo da vida 

das plantas, com as suas características, com as tarefas inerentes à 

atividade agrícola, implementar práticas sustentáveis na escola, 

experimentar diferentes culturas e sementeiras, avaliar a importân-

cia das plantas para os seres vivos e apelar a uma alimen-

tação mais equilibrada e saudável. O desenvolvimento do 

sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de respeito 

pelo seu trabalho e pelo dos outros, foi igualmente impor-

tante.  

Agradecemos a todos os que, tão bem, contribuíram e 

colaboraram no desenvolvimento deste cantinho pedagó-

gico! 
 

Elisabete Pina 

Página 5 

Estufa Pedagógica da EBIFA 

Pequenos artistas 
À chegada ao Adro da Sé, já nos esperava o professor Carlos Pais, o Embai-
xador Regional do Programa de Educação Estética e Artística, que teve a 
gentileza de nos acompanhar. 
À porta do museu Grão Vasco, outro rosto conhecido, gente do nosso conce-
lho, a professora Paula Cardoso, que tão bem nos recebeu.  
Como uma colega nossa, há uns dias atrás,  partiu um pé, ia de cadeira de 
rodas, por isso, usámos o elevador, que era gigantesco. 
Saímos do elevador e entrámos numa sala enorme, onde pudemos observar 
quadros magníficos, que foram pintados por Vasco Fernandes, conhecido 
por Grão Vasco, há mais de quinhentos anos. Os quadros retratavam a vida 
de Jesus. 
Ficámos impressionados com as técnicas e cores usadas, numa época na 
qual não existiam telas e pinturas sofisticadas.  

De seguida, tivemos a oportunidade de fazer cores a partir de elementos da natureza. Esmagámos muito 
bem um pedaço de carvão com óleo de linhaça, a cor ficou pronta e mãos à obra... 

Concluída a nossa obra, pudemos observar e explorar outros quadros do pintor e terminámos a visita. 
Participar na atividade “Tintas e pincéis, para Marias e Maneis”, dinamizada pela professora Paula, foi 

muito interessante, aprendemos bastante e sentimo-nos uns pequenos artistas.  
 

 Os alunos da EB1 de Casal de Cima.  

Indo nós, indo nós  

a caminho de Viseu. 

Indo nós, indo nós  

a caminho de Viseu. 

Íamos felizes e contentes, 

visitar o museu. 
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SPO 
Serviço de Psicologia e Orientação 

Aprender a ser empreendedor 
 

No dia 21 de abril, realizou-se o workshop "Como Ser Empreendedor?”, 
no Cineteatro de Sátão, organizado pelos Serviços de Psicologia Orientação 
do Agrupamento, em parceria com a CLDS 4G - Satão e o Projeto “Futuro em 
Construção ” da Câmara Municipal de Sátão, dirigido a todos os alunos das 
várias turmas dos cursos profissionais do Agrupamento. 
Este evento contou com a presença de três oradores convidados: Gil Ferraz, 
representante da Associação de Jovens Empresários de Viseu; Vitor Gomes 
(ex-aluno da EBIFA), Chef de Cozinha no restaurante Largo do Paço 
(distinguido com 1 Estrela Michelin), no hotel Casa da Calçada Relais & Cha-
teaux, em Amarante; Sandra Amaral  (ex-aluna da ESFROV), Técnica de Res-
taurante-Bar, empresária agrícola e proprietária da Quinta da Moranguinha, 
em Aguiar da Beira. 
Esta atividade permitiu que os estudantes conhecessem melhor as principais 
soft skills que atualmente são mais valorizadas pelos empregadores nos seus 
futuros colaboradores, realçando igualmente a importância do desenvolvimen-
to de competências de empreendedorismo para uma melhor inserção e adap-
tação ao mercado de trabalho atual. Os ex-alunos do Agrupamento convida-
dos, que estudaram cursos profissionais no Ensino Secundário, apresenta-
ram ainda o seu percurso educativo e profissional, até aos dias de hoje, dando 
especial ênfase ao impacto que o estudo de um curso de dupla cerificação, a 
formação no Ensino Superior e a formação profissional que vão realizando 
regularmente tiveram e têm no seu sucesso profissional e pessoal. 
No período da tarde, as alunas do Curso Profissional Técnica/o de Cozinha-
Pastelaria tiveram ainda a oportunidade de realizar atividades práticas com a 

orientação e supervisão especializada do Chef Vítor Gomes, das quais 
resultou o maravilhoso e delicioso menu: raviolis de espinafres, nozes e 
requeijão; borrego com puré de cenoura e beringela; tarte de maçã com 
gelado. 

Jovens profissionais 

por um dia! 
No período de interrupção das atividades letivas da Páscoa, 17 alunos do 11º ano de escolarida-
de dos Cursos Científico-Humanísticos (10 do Curso de Ciências e Tecnologias e 7 do Curso de 
Línguas e Humanidades) participaram no Projeto Job Shadowing - Profissionais por Um Dia, 
que lhes possibilitou explorar ativamente e conhecer melhor uma profissão à sua escolha, para a 
qual ainda não têm a formação nem o treino necessários, bem como experienciar a realidade do 
mundo do trabalho, em empresas/instituições do concelho de Sátão e de Mangualde.  
Assim, de acordo com os interesses, motivações e planos de carreira de cada jovem, durante 
um dia, os participantes foram “sombra” de um advogado, designer de moda, educadoras de 
infância, enfermeira, fisioterapeuta, jornalista, médico dentista, médica/o veterinária/o ou de uma 
tradutora, acompanhando-os na rotina diária do desempenho das suas funções profissionais, no 
seu próprio local de trabalho. Tais experiências reais de exploração, confronto e contacto com o 
mundo do trabalho e das profissões permitiram que os jovens desenvolvessem competências de 
pessoais e de carreira facilitadoras do planeamento de carreira e promoção do bem-estar. 
Os jovens “sombras” consideraram que este projeto foi bastante importante para a melhoria do 
conhecimento sobre o mundo do trabalho e das profissões, concluindo que esta experiência 
teve um impacto positivo no processo de escolha sobre o seu percurso escolar/formativo após 
o Ensino Secundário, pelo que gostariam de a repetir no futuro e “sombrear” outras profis-
sões. Os profissionais “sombreados” também ficaram muito satisfeitos com esta experiência de 
job shadowing, aceitando voltar a participar numa nova edição do projeto e realçando a postura 
e comportamentos adequados dos estudantes.  
 
Aqui ficam alguns testemunhos: 
 
“Foi uma oportunidade muito boa para tirar algumas dúvidas sobre o que haveremos 
de seguir. Ao pensar em escolher um curso sempre me perguntava como seria a parte 
prática da profissão e este projeto contribuiu exatamente para ter uma visão mais prá-
tica do que se faz no dia-a-dia.” (aluna do 11ºA) 
 

“Esta experiência serviu para me elucidar sobre uma ideia que eu tinha sobre o que 
queria para o meu futuro. No caso, apercebi-me que na realidade não devo seguir o 
curso de medicina dentária.” (aluna do 11ºB) 
 

“Penso que esta experiência foi bastante interessante para ajudar a perceber um pou-
co mais sobre esta profissão.” (aluna do 11ºD) 
 
Esta iniciativa dos SPO do Agrupamento, do CLDS 4G Sátão – Mais Ação, Mais Inclusão e da 
Câmara Municipal de Sátão - Projeto Futuro em Construção, contou com a colaboração de vá-
rios profissionais, que generosamente acolheram os estudantes nas empresas/instituições onde 
exercem a sua atividade profissional, nomeadamente: Márcio Caiado - Escritório de Advogados; 
Fernanda Duarte - Galeria Noivas de Sátão; Helena Mota e Lisete Fonseca – Creche e Jardim 
de Infância da Fundação Elísio Ferreira Afonso; Sandra Fonseca - Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados de Sátão; Bruno Faro e Patrícia Almeida - Policlínica de Sátão; Filipa 
Seia - Clínica Veterinária VETSátão; Marco Nóbrega - Clínica Veterinária São Bernardo; Celina 
Rodrigues -  Escritório de Serviços de tradução; Rui Marques - Portal Viseu Now/ Empresa Con-
ceptline.  

Teresa Fernandes 
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Visita de estudo ao Instituto 

Politécnico de Viseu 

No dia 4 de maio, os alunos dos vários cursos profissionais do Agru-

pamento realizaram uma visita de estudo ao Instituto Politécnico de Viseu 

(IPV) e viveram a experiência de serem estudantes no Ensino Superior por 

um dia. 

 

SPO 
Serviço de Psicologia e Orientação 

Recebidos na Aula Magna do IPV 

por Conceição Pereira, técnica responsá-

vel pelo Gabinete de Acesso ao Ensino 

Superior de Viseu, e por Cristina Barroco, 

docente da Escola Superior de Tecnolo-

gia e Gestão de Viseu e Pró-Presidente 

para a Ligação à Comunidade e Transfe-

rência de Conhecimento, os alunos foram 

esclarecidos sobre o Concurso Especial 

de Acesso ao Ensino Superior para Titu-

lares dos Cursos de Dupla Certificação do 

Ensino Secundário e Ensino Artístico e 

informados sobre a REDE PEPER – 

Acesso ao Ensino Superior para Diploma-

dos de Vias Profissionalizantes e a oferta 

educativa do Instituto Politécnico de Vi-

seu, especialmente sobre os Cursos Téc-

nicos Superiores Profissionais (CTeSP) e 

as Licenciaturas afins dos cursos profis-

sionais do Agrupamento. 

Os alunos do Curso Técnica/o de 

Apoio à Gestão Desportiva, durante a 

manhã, visitaram a Escola Superior de 

Educação de Viseu e participaram em 

ações relacionadas com o CTeSP de 

Apoio à Infância e, no período da tarde, 

visitaram a Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Viseu, onde desenvolveram 

práticas desportivas organizadas pela 

Licenciatura de Desporto e Atividade Físi-

ca.  

 

Por sua vez, as alunas do curso profis-

sional Técnica/o de Cozinha-Pastelaria, no 

período da manhã, visitaram a Escola Superi-

or Agrária de Viseu e realizaram atividades 

no âmbito do CTeSP de Gastronomia, Turis-

mo e Bem-estar e, no período da tarde, visi-

taram a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Viseu e participaram em ações do 

CTESP de Enoturismo e da Licenciatura em 

Turismo. 

Foi um dia pleno de experiências e de 

aprendizagens sobre o Ensino Superior, que 

contribuíram para desenvolver competências 

pessoais e de carreira, fazer escolhas vocaci-

onais conscientes, informadas e fundamenta-

das no final do Ensino Secundário e incenti-

var a formação ao longo da vida. 
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SPO 
Serviço de Psicologia e Orientação 

Futuro(s) com Arte, 

Educação, Saúde e 

Bem-estar 

Os estudantes do 9º ano de escolaridade do nosso Agrupamento apre-
sentaram na XXII Feira de Informação Escolar e Profissional FUTUROS, reali-
zada no dia 24 de fevereiro, as performances dos exercícios criativos de auto-
conhecimento que prepararam, durante o 2º período letivo, nas aulas de Edu-
cação Artística e de Cidadania e Desenvolvimento, com a supervisão da atriz 
Isabel Lopes, no âmbito do projeto dos Domínios de Autonomia Curricular 
“Geração XXI – Que futuro? Desafios e escolhas.”. Com um toque artístico, 
através de poemas, músicas dramatizadas e leituras expressivas, os alunos 
partilharam decisões, dúvidas, preocupações, sonhos, paixões, … que sentiam 
(e sentem) neste ano de transição escolar para outra etapa do seu percurso 
educativo. 

Em perfeita sintonia, as atividades de expressão artística e de cidadania 
e desenvolvimento, em parceria com as ações de desenvolvimento vocacional 
e planeamento de carreira promovidas pelos SPO, foram ferramentas de refle-
xão que, ao interligarem pensamentos, emoções e comportamentos, impulsio-
naram a promoção de importantes competências pessoais e de carreira nos 
alunos, tais como autoconhecimento, iniciativa, criatividade, comunicação, re-
solução de problemas e tomada de decisão. Incentivando os estudantes a co-
municarem através de várias formas de expressão valorizou-se também a si-
nergia entre as artes, educação e saúde e bem-estar. 
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SPO 
Serviço de Psicologia e Orientação 

XXII Feira de  

Informação 

 Escolar e  

Profissional   

FUTUROS  

Durante a XXII Feira de Infor-
mação Escolar e Profissional do Agru-
pamento FUTUROS, que se realizou 
no dia 24 de o, na escola sede, a co-
munidade educativa teve oportunidade 
de explorar ativamente a oferta educa-
tiva profissionalizante do Agrupamento 
(Técnica/o de Apoio à Gestão Despor-
tiva, Técnica/o de Cozinha-Pastelaria e 
Técnica/o de Multimédia) e compreen-
der os percursos educativos e formati-
vos no âmbito do Sistema Educativo 
Português, ao nível do Ensino Superior 
e de instituições militares, assim como 
conhecer as empresas do concelho e 
as ofertas de emprego da região dispo-
níveis no mês de março. 

Nesse dia, as psicólogas dos 
Serviços de Psicologia e Orientação 
(SPO), os alunos e equipas pedagógi-
cas dos cursos profissionais do Agru-
pamento e os representantes de diver-
sas entidades externas ao Agrupamen-
to prepararam variadas ações que per-
mitiram que os estudantes a partir do 
3º Ciclo do Ensino Básico viajassem 
pelo(s) seu(s) percurso(s) futuro(s), 
esclarecendo-os sobre as oportunida-
des educativas e formativas que têm 
ao seu dispor e apoiando-os no desen-
volvimento de competências pessoais 
e de carreira essenciais para definir 
objetivos para o futuro, planear carrei-
ras, tomar decisões e fazer escolhas 
vocacionais informadas e conscientes 
ao longo do seu percurso escolar (e da 
vida), para ter mais sucesso e sentir 
mais confiança, realização pessoal e 
bem-estar.  

Assim, todas as turmas do 3º 
CEB e do Ensino Secundário participa-
ram na atividade Visitar Para Esco-

lher... FUTUROS, visitando os diversos 
espaços específicos, fazendo experi-
ências, explorando os materiais expos-
tos e esclarecendo dúvidas sobre os 
cursos, as estruturas curriculares, as 
condições de acesso, as saídas profis-
sionais e os apoios sociais atribuídos 
aos estudantes.  

Os alunos dos 7º e 8º anos de 
escolaridade, organizados em equipas/
turma, participaram também no III 
Peddy Paper ORIENTA-TE!, constituí-
do por quatro Desafios (Ensino Básico 
– 9º ano, Ensino Secundário, Ensino 
Superior e SPO). Esta atividade foi 
bastante dinâmica e estimulante, pro-
movendo competências pessoais, 
comportamentais e sociais nos estu-
dantes, tais como trabalho de equipa, 
comunicação, iniciativa e proatividade, 
incentivando o convívio com os repre-
sentantes das várias entidades repre-
sentadas e o desenvolvimento de uma 
atitude mais ativa na procura de infor-
mação escolar e profissional pertinen-
te. Sensibilizou ainda os alunos para a 

importância do autoconhecimento no 
planeamento de carreira e tomada de 
decisão vocacional, ajudando-os a 
conhecerem melhor as suas caracte-
rísticas e preferências individuais, no-
meadamente o seu perfil de Interesses 
RIASEC (Realistas, Investigadores/
Intelectuais, Artísticos, Sociais, Empre-
endedores, Convencionais). 

Os alunos do 9º ano de escola-
ridade participaram igualmente nos 
Workshops Conhecer Fazendo... Cur-
sos Profissionais, dinamizados pelos 
competentes alunos do curso profissio-
nal Técnica/o de Multimédia, e apre-
sentaram as suas performances dos 
exercícios criativos de autoconheci-
mento que produziram no âmbito do 
projeto dos DAC “Geração 21 – Que 
futuro? Desafios e escolhas.”, nas au-
las de Cidadania e Desenvolvimento e 
de Educação Artística, com a supervi-
são da atriz Isabel Lopes. 

Os alunos do Ensino Secundá-
rio tiveram ainda a oportunidade de 
participar nas seguintes ações: 

Workshop Conhecer Fazendo... Ciên-
cias Agronómicas: Diferentes proces-
sos de reprodução de plantas, da res-
ponsabilidade da Escola Superior 
Agrária de Coimbra; Webinar Conhe-
cer Profissões… Engenharias e Tecno-
logias, organizado em parceria com o 
Projeto Nacional Engenheiras Por Um 
Dia; Sessão de esclarecimento 12º 
ANO: O que Fazer?, dinamizada pelo 
Gabinete de Acesso ao Ensino Superi-
or de Viseu. 

Destaca-se que as entidades 
externas participantes nesta edição 
foram as seguintes: CLDS 4G de Sá-
tão – Mais Ação, Mais Inclusão, Uni-
versidade de Aveiro, Universidade da 
Beira Interior, Universidade do Porto, 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
Instituto Politécnico de Coimbra, Insti-
tuto Politécnico de Viseu, Instituto Poli-
técnico da Guarda, Exército Português, 
Guarda Nacional Republicana, Gabine-
te de Acesso ao Ensino Superior de 
Viseu e o Projeto Nacional Engenhei-
ras Por Um Dia.  

 
Nota: O curso profissional Técnica/o de 
Cozinha-Pastelaria não esteve repre-
sentado fisicamente neste evento, uma 
vez que as habilidosas alunas se en-
contravam a frequentar a componente 
de formação em contexto de trabalho 
(estágio). Porém, no dia 31 de janeiro, 
já havia sido apresentado aos alunos 
do 9º ano de escolaridade o Show 
Cooking “Técnica de Flambar Crepes 
Suzetes”, que permitiu divulgar algu-
mas aprendizagens, as saídas profis-
sionais e as potencialidades daquela 
qualificação profissional.  
 

Teresa Fernandes 
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Departamento de 
Visita de Estudo - Sernancelhe 

 

Realizou-se no dia 30 maio uma visita de estudo a Sernancelhe, que teve como destinatários os alunos que 

usufruem de Medidas Adicionais. A visita contemplou atividades práticas na Escola de Trânsito de Sernancelhe, 

visita ao Espaço da Castanha e do Castanheiro, almoço ao ar livre e um percurso  pedestre nos Passadiços do 

Rio Távora. A atividade decorreu conforme o previsto, com os objetivos a serem atingidos. Os alunos gostaram 

muito e mostraram-se envolvidos nas atividades.  

A coordenadora do Departamento 
                                Maria Luísa Coelho 

Ação de Formação  
 
 

Perturbação de Hiperatividade/

Défice de atenção (PHDA) 
 

Realizou-se no dia 16 de março, por videoconferência, a Ação de Formação subordi-
nada ao tema PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE/DÉFICE DE ATENÇÃO - Estra-
tégias para a otimização das aprendizagens, comportamento e bem-estar do aluno, 
dinamizada pelas psicólogas Ilda Reis e Rafaela Martins, do Centro Clínico e Psicope-
dagógico PSINERGIAS. Teve como público alvo docentes do ensino regular e de Edu-
cação Especial, do Agrupamento. 
Como referiram as psicólogas, “ A PHDA é uma condição que começa a criar dificulda-
des na aprendizagem e na adaptação dos alunos desde os seus primeiros anos de 
vida. Dada a prevalência e as implicações que esta perturbação tem no contexto esco-
lar do aluno surge como necessário um conhecimento da mesma no sentido de dimi-
nuir os seus efeitos e otimizar os resultados escolares das crianças e jovens. Conhe-
cer as realidades e características de cada aluno permite uma maior adequação das 
estratégias e técnicas pedagógicas utilizadas, permitindo assim, a otimização das 
aprendizagens e o aumento do bem-estar dos alunos.” 
 Nesta ação, de caráter prático, foram abordadas estratégias de intervenção e de mo-
dificação de comportamentos disfuncionais nas crianças e jovens que apresentam 
PHDA. Foi uma ação  muito útil e esclarecedora, tendo contribuído para uma melhor 
capacitação dos docentes que intervêm com alunos com esta problemática. 
 

A coordenadora do Departamento 
                                Maria Luísa Coelho 

Ação de Formação 
  

Dislexia-Estratégias de  

Intervenção 

 
Decorreu no dia 20 de abril, por Videoconferência a Ação de Formação “Dislexia -  Estra-

tégias de Intervenção”. Foi dinamizada pela psicóloga clínica Susana Lopes e pela psico-

motricista Cindy Santos, da Psinapses - desenvolvimento e saúde mental. Contou com a 

participação de 22 docentes do agrupamento, de diferentes grupos de recrutamento. 

 As formadoras começaram por referir os critérios de diagnóstico da Dislexia, a forma 

como se manifesta ao nível da leitura e da escrita, os sinais de alerta por fases de apren-

dizagem assim como  as suas comorbilidades. Explicitado o perfil emocional e comporta-

mental do aluno disléxico, foram apresentadas estratégias de intervenção em psicologia e 

psicomotricidade, passando de seguida às estratégias de intervenção pedagógica, quer 

ao nível da sala de aula, quer nos momentos de avaliação. 

 Tratou-se de um momento de partilha de saberes, práticas e experiências muito  enrique-

cedor para todos os envolvidos.          

                                                                                                                     

 A coordenadora do Departamento 
Maria Luísa Coelho 
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educação especial 
Boccia 4 kids na 
EB1 de Sátão 
 

Para começar…vamos recordar… 
O Boccia é uma atividade física e des-
portiva, de interior ou exterior, que 
consiste num jogo com bolas que 
podem ser lançadas para uma área 
delimitada, tendo por objetivo colo-
car a bola azul ou vermelha, do joga-
dor ou da equipa, o mais próximo 
possível da bola alvo (bola branca). A modalidade estreou-
se, há 38 anos, nos Jogos Paralímpicos em 1984, com ape-
nas 5 países participantes. (adaptado de http://
www.bocciaworld.org/_pt/)  

O BOCCIA PARA OS MAIS PEQUENOS começou há qua-
tro anos na EB1 de Sátão. Os alunos contactaram com a 
modalidade, conheceram as regras básicas, aprenderam a 
adotar uma postura adequada e a controlar a bola. O clu-
be cresceu e passou a chamar-se BOCCIA 4 KIDS. Destinou-
se e destina-se a alunos do terceiro e quarto anos e, todos 
os anos, depois de treinar as estratégias para ganhar pon-
tos, formaram equipas que participaram em torneios e 
receberam, como prémio, medalhas! O espírito competiti-
vo revelava-se, mas os alunos envolvidos também desen-
volveram outros objetivos, nomeadamente a coordenação 
motora (controlo muscular, lateralidade e orientação es-
pacial); melhoraram o nível atenção/ concentração; apren-
deram a gerir a impulsividade e autorregularam os com-
portamentos; desenvolveram o espírito de equipa, entre 
tantos outros…  

Esta modalidade, já com muita história no concelho, 
conta com ilustres praticantes e inúmeras medalhas obti-
das ao longo dos anos, sem esquecer os inúmeros prémios 
alcançados pelos alunos do agrupamento. O praticante 
mais conhecido é de Lamas, Ferreira de Aves. O seu nome 
é Fernando Ferreira e é carinhosamente conhecido por FF. 
Este atleta paralímpico conta no seu palmarés com inúme-
ras medalhas ganhas, destacando-se duas medalhas de 
ouro nos Jogos Paralímpicos de Seul e Atenas e muitas 
outras medalhas de ouro, prata e bronze e participações 
em Jogos Paralímpicos, Campeonatos da Europa e do 
Mundo e Taças do Mundo desde 1988 *1. Em novembro de 
2016 recebeu o título de comendador da ordem de méri-
to, concedido pelo Presidente da República, por ter obtido 
a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de 
janeiro. *2  

E agora? Está a decorrer mais um torneio! Estão inscri-
tas 9 equipas do 3.º ano: os Pandas Prateados, os Unicór-
nios Brilhantes e os Leões de Fogo, do 3.ºA, os Traquinas, 
os Invencíveis e os Inventores, do 3.ºB, os Campeões F.C, as 
Fantastic Girls e os F. C. Sátão, do 3.ºC, e 7 equipas do 
4.ºano: os Meteoritos de Titânio, as Pilhas Elétricas e as 
Superstars, do 4.ºA, os Campeões e as Estrelas, do 4.ºB, os 
Satenses e as Águias, do 4.º C., Temos ainda os árbitros: 
Tiago Rodrigues e Margarida Rebelo, do 3.ºA, o Francisco 
Ferreira, do 3.ºB, o Gabriel Almeida e a Valentina Pereira, 
do 4.ºB e a Madalena Figueiredo, do 4.ºC.   Não podemos 
esquecer a exposição de trabalhos alusivos ao BOCCIA! 

Estes miúdos, cheios de entusiasmo e alegria, fazem 
jogos, celebram vitórias, aprendem a perder e divertem-
se! Continuem a praticar desporto!  

Isabel Rodrigues 

INCLUSÃO e Erasmus+Butterfly 

No dia 20 do mês de janeiro, a partir das 14 horas, na sala 7 da Escola 
Básica do 1º Ciclo de Sátão, a antiga sala da Unidade de Apoio à Multi-
deficiência, sendo agora, Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), aco-
lheu um grupo de 9 professores e vinte alunos (da Roménia, Turquia, 
Grécia e Polónia), no âmbito do projeto Erasmus+, Better if we are Uni-
ted (Butterfly).   
Esta sala está apetrechada também com um espaço Snoezelen. Snoe-
zelen é um ambiente multissensorial que permite estimular os sentidos 
clássicos como o toque, o paladar, a visão, o som, o cheiro, assim co-
mo o sentido propriocetivo (noção do corpo e da posição em que se 
encontra) e o vestibular (relacionado com o equilíbrio). As técnicas de 
Snoezelen possibilitam a estimulação ou relaxamento sensorial de cri-
anças e adultos com dificuldades, deficiências ou outras limitações sem necessidade de recorrer às capacidades 
intelectuais, privilegiando as sensoriais. 
Deram-se a conhecer as diversas funcionalidades do espaço e os visitantes foram convidados a experienciar 
algumas delas.  
O entusiasmo manifestado, o à-vontade e a seriedade posta nas ações realizadas foram bem evidentes.  
Segundo os docentes acompanhantes, foi uma experiência única e congratularam o Agrupamento, pois nunca 
tinham visto uma sala tão bem preparada para dar respostas inclusivas àqueles que delas necessitam. 

 

Fernanda Paixão 

Visionamento do filme “Ian” 

10 Anos de Equitação Terapêutica 

O cavalo possui uma marcha tridimen-
sional, muito similar ao padrão de 
marcha humana neurofisiologicamente 
normal e o seu dorso apresenta uma 
estrutura que promove uma postura 
de sentado adequada. Existe igual-
mente um grande aporte de informa-
ção sensorial, que juntamente com o 
ambiente circundante transformam o 
cavalo num elemento facilitador do 
desenvolvimento, seja este psicomo-
tor, cognitivo, social e/ou emocional. 
 
Quais os principais benefícios? 
Melhoria da postura, da mobilidade 
articular, estabilização do tónus e 
padrão de marcha. Melhoria da coor-
denação, do equilíbrio e da motricida-
de. Melhoria do processamento dos 
sistemas táteis, vestibulares, proprio-
cetivos e cinestésicos. Melhoria da 
atenção, concentração e capacidade 
de aprendizagem, orientação espácio-
temporal e lateralidade. Melhoria da 
autoestima, autoconfiança e sentido 
de autorrealização. 
A Equitação terapêutica existe no 
nosso Agrupamento há cerca de 10 
anos.  
Pelo decreto-lei 3/2008 de 7 de janei-
ro, as crianças/jovens deixariam de 
ser institucionalizadas e passariam a 
frequentar as escolas regulares. Para 
tal, foram criadas as Unidades de 
Apoio Especializado. As unidades 
foram criadas por despacho do diretor 
regional de educação competente sob 
a apreciação de um projeto de funcio-
namento que os Agrupamentos pu-

dessem apresentar. O nosso projeto 
teve parecer favorável e o nosso Agru-
pamento decidiu que a Unidade de 
Apoio Especializado a Alunos com 
Multideficiência e Surdo-cegueira 
Congénita deveria funcionar na Escola 
Básica do 1º Ciclo de Sátão, na sala 
7, (agora Centro de Apoio à Aprendi-
zagem - CAA), uma vez que era uma 
escola nova e tinha todas as condi-
ções para dar as respostas mais ade-
quadas.  
Após a criação da Unidade, foi neces-
sário dar respostas inclusivas aos 
alunos que a frequentavam e que 
potenciassem o desenvolvimento de 
cada um deles.  
Procurou-se que o nosso Agrupamen-
to apostasse numa escola inclusiva, 
onde todos e cada um dos alunos, 
independentemente da sua situação 
pessoal e social, encontrassem res-
postas que lhes possibilitassem a 

aquisição de um nível de educação e 
formação facilitadoras da sua plena 
inclusão social. 
Nesse sentido, vários projetos foram 
desenvolvidos, um dos quais foi a 
Equitação Terapêutica.  
Estabeleceu-se contacto com o Centro 
Hípico de Viseu e solicitou-se parceria 
com a Câmara Municipal que contri-
bui, desde então, com o transporte 
semanal. O Agrupamento contribuía 
com metade do custo e os pais com-
participavam com a outra metade. O 
projeto avançou e ainda hoje perdura.   
Atualmente, por falta de verba, já não 
é o Agrupamento quem suporta esse 
custo, mas sim a Câmara.  
As sessões são individuais e são 
orientadas por uma terapeuta especia-
lizada na área.  
O início da sessão não começa so-
mente em cima do cavalo. Existe todo 
um trabalho realizado imediatamente 
após o momento em que eles chegam 
ao picadeiro. A adaptação é uma fase 
antecipatória do montar que ajuda a 
antecipar e a regular o comportamen-
to. O tocar, cumprimentar, estabelecer 
relação com o cavalo é uma experiên-
cia sensorial e de comunicação riquís-
sima para o decorrer da sessão. 
Os nossos 7 alunos, semanalmente, 
dirigem-se a esta terapia, felizes e 
entusiasmados.  
Esta intervenção é uma importante 
mais-valia para todos os que dela 
beneficiam.  

Fernanda Paixão 

http://www.bocciaworld.org/_pt/
http://www.bocciaworld.org/_pt/
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No dia 6 de março, comemorou-se mais um Dia Europeu 
da Terapia da Fala. Neste sentido, a terapeuta da fala do 
agrupamento, Janete Silva, elaborou um flyer, de forma a 
sensibilizar toda a comunidade escolar para o papel do 
terapeuta da fala, não só na escola, como em todos os 
contextos sociais, permitindo o acesso a informações rele-
vantes acerca da atuação deste profissional. Os flyer’s 
informativos foram distribuídos por todos os estabelecimen-
tos escolares do agrupamento. Foi ainda divulgado um 
vídeo da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala 
(APTF), alusivo a esta temática. Tanto o flyer, como o ví-
deo, podem ser consultados na página web do agrupamen-
to.         

 Janete Silva 
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JORNADAS DE  
INFORMÁTICA 

O uso generalizado das novas tecnologias, nomeadamente da Internet, 

está a mudar a sociedade, as relações sociais, de trabalho e de lazer. 

Inevitavelmente, também a área da educação é afetada: as novas tecno-

logias invadiram todos os níveis de ensino e ditaram uma nova forma de 

estar no espaço educativo. Esta alteração coincidiu com o surgimento de 

um novo paradigma de ensino centrado no estudante e na promoção de 

estratégias que procuram torná-lo cada vez mais autónomo. Neste novo 

contexto, sendo o papel da escola fundamental, o grupo de informática 

dinamizou na semana de 26 a 29 de abril de 2022 as Jornadas de Infor-

mática. 

As atividades decorreram nas várias escolas do Agrupamento e incluíram 

palestra com ex-alunos do Agrupamento, workshops, desafios com ro-

bots Blue-bot e jogos Kodu e Scratch realizados pelos alunos do ensino 

primário. As Jornadas destinaram-se a todos os alunos do Agrupamento, 

tendo como objetivos fomentar a partilha de conhecimentos entre os dis-

centes, dar a conhecer novos softwares e trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos. 

A palestra com os ex-alunos do Agrupamento, Inês Azougado, Filipa 

Mesquita e Hugo Vieira, destinada aos alunos do curso profissional técni-

co de multimédia, permitiu, ouvir na primeira pessoa, os diferentes per-

cursos possíveis após a conclusão do curso, servindo de ponte entre 

alunos e ensino superior. Para além de mostrar aos estudantes aquilo 

que poderá vir a ser o seu futuro, foi também possível dar a conhecer as 

dificuldades de adaptação, o tipo de projetos desenvolvido e as aspira-

ções do mercado de trabalho relativamente a esta área. 

Foi uma semana muito produtiva e enriquecedora para toda a comunida-

de escolar. 

Obrigada pela participação e motivação com que realizaram as ativida-

des. 

 
Ana Cristina Figueiredo 

Visita de estudo ao Turismo  

Industrial de São João da Madeira 

No dia 3 de maio, os alunos das seis turmas do 9º ano, do Agrupamento das Escolas de 
Sátão, realizaram uma visita de estudo ao Turismo Industrial de São João da Madeira, 
atividade inserida nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), subordinada à temática 
“Mundo do Trabalho”. 
Alunos e professores partiram da ESFROV pelas 7:15h e chegaram ao Welcome Center 
do Turismo Industrial de São João da Madeira por volta das 9:15h. Aí, depois de organi-
zados em três grupos, vestiram uma bata branca e deram início à descoberta… 
- A Viarco, fundada em 1907, é a única fábrica de lápis em Portugal. Nesta fábrica, que 
ainda utiliza máquinas muito antigas, foi possível assistir ao processo artesanal do fabri-
co de alguns produtos da Viarco. Depois de percorrer as várias salas da fábrica, alunos 
e professores puderam ver os produtos finais e conhecer o vasto portefólio da marca. 
- O Museu da Chapelaria, único na Península Ibérica, apresenta uma exposição distribu-
ída por três pisos, onde foi possível observar máquinas e ferramentas industriais das 
diferentes fases do fabrico dos chapéus. Os alunos puderam, até, tocar e sentir algumas 
das matérias-primas utilizadas. A guia que os acompanhou nesta visita ainda contou 
algumas curiosidades: na secção onde tingiam os chapéus, os operários eram apelida-
dos de “unhas negras”, porque ficavam com as unhas deterioradas e tingidas de preto; 
na secção onde se engomavam os chapéus, eram, sobretudo, as crianças que tinham 
de carregar um ferro de engomar muito pesado durante todo o dia. 
- O Centro de Arte Oliva apresenta a maior coleção do país em arte bruta. É realizada 
por artistas autodidatas, ou seja, sem formação académica e fora dos circuitos habituais 
da arte. Ao percorrer a exposição, percebe-se que os artistas não utilizam materiais 
muito sofisticados na conceção das suas obras. 
A pausa para o almoço, que decorreu no Parque Municipal Ferreira de Castro, foi um 
momento de partilha e de socialização entre os 
alunos e os professores, tendo proporcionado e 
estimulado as relações interpessoais. 
Finalmente, antes do regresso à escola, por 
volta das 19h, ainda foi possível fazer uma pa-
ragem no Centro Comercial 8.ª Avenida, para 
mais um momento de descontração e de conví-
vio. 
Foi um dia muito agradável, de aprendizagem, 
de novas experiências e de confraternização.  
 

Simão Penetra (9ºA) e Lara Oliveira (9ºB) 
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Projeto Erasmus+ KA1, n.º 2019-1-PT01-KA101-060330 
 

Atividade de “Job Shadowing” em Fauglia, Itália 

De 22 a 24 de fevereiro, um conjunto de cinco 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico de 
agrupamentos de escolas pertencentes ao Cen-
tro Edufor, nos quais se incluiu o docente Jorge 
Quinteiro, da Escola EB1 de Sátão, deslocou-se 
a Itália, mais concretamente ao Istituto Com-
prensivo Statale “G. Mariti”, situado em Fauglia, 
Pisa. 
No âmbito do Projeto Erasmus+, os docentes 
tiveram a oportunidade de desenvolver um tra-
balho de “Job Shadowing, que consistiu na ob-
servação de boas práticas de inovação, currículo 
integrado, avaliação pedagógica, inclusão e 
supervisão pedagógica em três escolas do refe-
rido instituto. 
As metodologias pedagógicas aplicadas neste 
instituto italiano são inspiradas no método Mon-
tessori. Assim, palavras como autonomia, res-
ponsabilidade, trabalho colaborativo, autoavalia-
ção, autorreflexão, regulação, autorregulação e 
inclusão, sintetizam as atividades observadas 
em contexto de sala de aula. 
A possibilidade que nos foi dada de interação com os alunos, bem como, a observação e diálogo com os 
professores, reforçou a compreensão e a interiorização do trabalho realizado neste Instituto, que é fruto 

de uma prática pedagógica experimentada e consolidada ao longo de mais de duas décadas, num projeto denominado “Scuola Senza Zaino”, escola sem 
mochila. 

Docentes com a diretora do Instituto italiano 

Observação de uma atividade do 2º ano. 

Painel de boas vindas aos docentes portugueses 

“BUTTERFLY – A better future if we are 

united,” Erasmus mais, realizada na esco-

la Yildirim Beyazit Anadolu Lisesi, em  Ki-

rikkale, Turquia.  

De 9 a 13 de maio de 2022, cinco alunos do Agrupamento de Escolas de Sátão 

( Ana Leonor Balula, Lara Aguiar, Leonor Gomes, Martim Gaspar e Matilde For-

tuna) e dois professores (Maria Silva e Salomão Carvalho) participaram naativi-

dade transnacional, “BUTTERFLY – A better future if we are united,” Erasmus 

mais, realizada na escola Yildirim Beyazit Anadolu Lisesi, em  Kirikkale, Tur-

quia.  
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Debrecen, Hungria 

Última etapa do projeto 

«learning cultures via cinema» 

De 22 a 27 de maio, realizou-se a mobilidade a Debrecen, Hungria, última etapa do projeto “Learning cultures via cinema”. 
A equipa que organizou este evento foi incansável, para que tudo corresse bem, mas também para arranjar um leque de atividades que proporciona-
ram o conhecimento da cultura da Hungria. Destaque para as visitas a duas cidades:  a emblemática Budapeste, como não podia deixar de ser, e 
Hollókó, uma aldeia típica encantadora, património da UNESCO. Em Budapeste, tivemos uma experiência única, que certamente ficará na memória 
de todos nós – uma visita guiada pela cidade, primeiro pelos monumentos e avenidas principais, depois navegando nas águas do Danúbio, mas… 
sem sairmos do mesmo transporte! Confortavelmente sentados num autocarro, que se tornou uma embarcação à medida que deslizava para a 
água.  
Ficámos a conhecer um pouco de cada país, através de pequenos filmes que as equipas realizaram. Da nossa parte, levámos imagens do patrimó-
nio de Viseu e de Sátão, bem como da gastronomia típica, ao som do fado “Uma casa portuguesa”, na voz de Amália (escolhida por todos os parcei-
ros de entre cinco propostas). Os nossos filmes foram muito aplaudidos e o Rodrigo Amaral brilhou a colaborar com o editor dos vídeos, para se 
chegar a um final com imagens de todos os países. 
Todos tivemos a oportunidade de comunicar com os parceiros dos vários países, praticando o inglês, sobretudo os alunos, que arranjaram amigos 
especiais, com os quais fizeram votos para o futuro.  
Aventuras, foram muitas, algumas menos agradáveis, mas que também contribuíram certamente para o enriquecimento pessoal, particularmente 
dos alunos. 
Uma semana que vai ficar alojada na nossa memória! 

  A equipa ERASMUS + 

Dia Aberto 
 

Manifestação de dinamismo e de criatividade, num dia 

em que a escola se mostrou à comunidade 

1 de junho, Dia Mundial da Criança, foi a data escolhida para a nossa escola mostrar o que de melhor sabe fazer: aliar o saber formal e o saber fazer, juntar-lhe uma boa 
pitada de espontaneidade criativa, num resultado posto à vista de todos, comunidade escolar e local. Pretendia-se dar a conhecer as múltiplas atividades que foram sendo 
desenvolvidas ao longo do ano letivo, integradas em diversos projetos - DAC, Cidadania, etc. -, clubes, biblioteca escolar, ou simplesmente contribuições das diferentes 
áreas disciplinares na promoção de uma aprendizagem ativa, que ganha especial sentido quando o saber sai dos quatro cantos de uma sala de aula e se transforma em 
fazer. Pelo programa rico e diversificado, pelo entusiasmo gerado à sua volta, pela ampla participação da comunidade escolar e local, o objetivo foi claramente atingido. 
Fica, ainda, a perceção de que eventos como este valorizam a imagem da escola, dentro e fora dos seus portões,  promovendo, simultaneamente, o sentimento de pertença 
de alunos, professores, funcionários e encarregados de educação a uma instituição viva e que a todos deve orgulhar. 
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Atividade de Mobilidade para participação de docentes em 

Curso Estruturado financiado pelo programa Erasmus+ 

S 
eis docentes de áreas disciplinares distintas 
(Português, Matemática, Inglês e Educação 
Visual), dos Agrupamentos de Escolas de Man-
gualde, Sátão e Vila Nova de Paiva, instituições 

parceiras no consórcio do Projeto ERASMUS+KA1 
"Bridging the Gap - Boas Práticas para uma Gestão Inte-
grada do Currículo" - n.º 2019-1-PT01-KA101-060330, 
desenhado e coordenado pelo Centro de Formação Edu-
For, tiveram a oportunidade de participar no curso “CLIL” 
– Content and Language Integrated Learning, dinami-
zado pelo International Training Centre. O curso teve 
lugar de 7 a 11 de março de 2022, na encantadora cidade 
imperial de Praga, na Chéquia. 
O CLIL (Content and Language Integrated Learning) é 
uma abordagem integrada em que são trabalhados os 
conteúdos específicos de determinada disciplina com os 
alunos na língua estrangeira. Assim, professores e alunos 
desenvolvem a capacidade para pensar, interagir, com-
preender e aplicar conhecimentos e comunicar numa 
língua estrangeira. Esta abordagem promove uma atitude 
positiva de autoconfiança face à aprendizagem de lín-
guas, estimula a consciência cultural, a internacionaliza-
ção, preparando os alunos tanto para participarem em 
atividades de parceria transnacional, como para a sua 
vida académica e a sua carreira profissional. 
O curso foi organizado em 15 módulos temáticos traba-
lhados ao longo de 5 dias. As sessões de formação foram 
ministradas por Petra Vallin. Resumidamente as ativida-
des desenvolvidas foram as seguintes: no primeiro dia 
após uma divertida atividade de interação entre os partici-
pantes para as habituais apresentações (The LadyBird), 
foi possível perceber que a maioria dos participantes 
eram oriundos de países do sul, como Espanha, Itália e 
Portugal, estando os portugueses em maioria, ainda nes-
ta sessão, foi feita a apresentação da abordagem CLIL, a 
sua história, os fundadores, os países precursores da 
abordagem na Europa e a abordagem do ensino bilíngue, 
através de uma metodologia ativa, foram, também, apre-
sentadas as recomendações da União Europeia a respei-
to da aprendizagem das línguas estrangeiras e da imple-
mentação da abordagem CLIL e alguns exemplos para-
digmáticos de países que implementam o CLIL. A sessão 
culminou numa discussão sobre as vantagens e as des-
vantagens e desafios da abordagem; no segundo dia na 
sessão da manhã, o anfitrião foi o Emil Velinov que apre-
sentou as ferramentas com potencial para a colaboração 
entre professores e alunos e a avaliação digital: o Clas-
sdojo e o Storyjumper, assim como o recurso ao QR Co-
de, na sessão da tarde, novamente a formadora Petra 
Vallin que apresentou diferentes estratégias de ensino 
aprendizagem para o CLIL, nomeadamente para o ensino 
básico e secundário, e encerrou a sessão com um exem-
plo prático de uma aula CLIL; no terceiro dia a sessão foi 
dedicada ao tema da planificação de aulas CLIL, foram 
apresentados os princípios orientadores para uma boa 
aula CLIL: Variedade dos recursos, das estratégias que 
permitirá cativar o interesse e manter os alunos motiva-
dos; open-endedness (abertura), consiste em propor 
atividades de resposta aberta que permita ao aluno ex-
pressar-se e language Scaffolding que consiste em dar 
ao aluno algum apoio, como pré-requisitos ou uma lista 
de vocabulário ou expressões/ funções de linguagem, 
para que o aluno possa progredir na aprendizagem, cada 
princípio foi ilustrado com alguns exemplos de atividades 

colocadas em prática para ser possível identificar as po-
tencialidades e possíveis desafios na sua integração nas 
nossas aulas; no quarto dia a formadora introduziu o 
método RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) 
que tem como objetivo promover a escuta ativa, a comu-
nicação e interação, a reflexão, o pensamento crítico e a 
cooperação. Fomentou a experimentação de algumas 
estratégias centradas nos alunos promotoras da intera-
ção e comunicação como: “Tell us…”, “Draw what you 
know” e “Yes/ No cards” que permite fazer revisão das 
aprendizagens; a técnica I.N.S.E.R.T. (interactive noting 
system for effective reading and thinking) para identifica-
ção de necessidades de aprendizagem, aprendizagens 
em desenvolvimento ou aprendizagens realizadas; 
“Double Diary” para exploração de conteúdos em recur-
sos diversos; o Método HHH (Head, Heart, Hand) ou “Exit 
ticket” para promover a autorreflexão sobre as aprendiza-
gens realizadas; por fim no último dia, depois da introdu-
ção de recursos e publicações sobre a abordagem CLIL, 
foi feita uma reflexão conjunta sobre as estratégias de 
avaliação mais adequadas para esta abordagem, tendo 
sido apresentadas no âmbito da modalidade da avaliação 
formativa a avaliação por check lists ou rubricas, uma 
prática com a qual existia familiaridade, fruto da participa-
ção no projeto Maia, a sessão foi concluída com reco-

mendações sobre a implementação do CLIL. 
Apesar do terceiro período ser bastante curto, as docen-
tes ambicionam começar a implementação deste método 
em algumas das suas turmas, envolvendo outros cole-
gas. 
Vivenciamos uma semana de partilhas multiculturais e 
motivadoras, e por isso gostaríamos de expressar o nos-
so agradecimento a toda a equipa do centro de formação 
EduFor, por nos ter proporcionado uma experiência tão 
enriquecedora. 
A mundividência cultural de boas práticas pedagógico-
didáticas e o contacto com outras maneiras de ser e de 
estar na docência fomentou em nós o interesse por parti-
lhar todos os conhecimentos adquiridos junto dos nossos 
colegas e implementar algumas das estratégias experi-
mentadas com os nossos alunos. 
 
Ler mais: https://www.smore.com/78xw2 
 

Elisabete Almeida (A.E. de Sátão) 
Fátima Coelho (A.E. de Vila Nova de Paiva) 

Mafalda Fernandes (A.E. de Mangualde) 
Maria Silva (A.E. de Sátão) 

Sónia Ferreira (A.E. de Vila Nova de Paiva) 
Vilma Silvestre (A.E. de Mangualde) 

https://www.smore.com/78xw2
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• Explicações do Ensino Básico ao 

Superior 

• Apoio ao Estudo 

• Programas de Férias 

• Formação Profissional 

 

Prof. Rosa Gomes: 967 065 027 

Prof. Cláudia Pinto: 967 991 145 

SATAOAFTERSCHOOL@GMAIL.COM C
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Feira Medieval na EBFL 
No dia 5 de abril o dia amanheceu frio, 

mas na Escola Básica Ferreira Lapa o 

ambiente era de calor, expectativa e de 

frenética preparação de uma Feira Me-

dieval.  

Os alunos prepararam as mesas de 

venda, colocaram os trajes e ensaiaram 

as suas participações artísticas. Pelas 

dez horas iniciou-se o cortejo por algu-

mas das ruas da vila e os instrumentos 

musicais chamaram à rua as pessoas 

que estavam em casa ou nos estabele-

cimentos comerciais.  

Chegados à escola foi lida a carta de 

Foral de Sátão, e iniciaram-se os feste-

jos. Houve música, dança, jogos, ven-

das e compras, dramatizações e ativida-

des variadas que abrilhantaram a feira. 

Foi um dia repleto de emoções e de 

vivências diferentes que envolveu todos 

os alunos dos 5º, 6º e 7º anos e ainda 

todos os que, do Agrupamento ou da 

comunidade, visitaram a feira e fizeram 

com que esta atividade fosse um suces-

so.  

Este projeto envolveu muitas disciplinas 

do currículo, os docentes das turmas, os 

assistentes operacionais e os encarre-

gados de educação que contribuíram 

com produtos para venda. Com esta 

atividade os alunos puderam desenvol-

ver competências nomeadamente ao 

nível do relacionamento interpessoal, 

autonomia e desenvolvimento pessoal e 

raciocínio e resolução de problemas, 

entre outras.  

Foi um dia diferente que cortou com 

dois anos de isolamento social e permi-

tiu alguma normalidade e confiança no 

futuro. 

 
Ana Paula Henriques  

Susete Mota 
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Clube Saber P´ra Que Te Quero 
Ao longo do ano letivo, associado à Biblioteca Esco-
lar da Escola Básica Ferreira Lapa, funcionou o 
clube “Saber P´ra Que Te Quero”. Este clube de-
senvolveu atividades variadas, orientadas pelas 
professoras Susete Mota e Valentina Brito. Come-
moraram o dia Internacional da Ciência, o Dia Inter-
nacional em Memória das Vítimas do Holocausto,  
recriaram tradições antigas do Carnaval, como o 
casamento dos compadres e o jogo do cântaro, 
dinamizaram jogos tradicionais no dia da Feira Me-
dieval, participaram nas comemorações do 25 de 
abril e do dia da Criança. 
Os alunos do clube, o Diogo, a Joana, o Lucas, a 
Mara, o Martim e o Carlos, do 6º A, foram muito 
ativos, criativos e partilharam sempre as atividades 
desenvolvidas com os restantes alunos da escola.  
Aqui fica um poema comemorativo do 25 de abril, 
trabalho dos alunos do clube. 

Era uma vez um país 
Onde reinava a tristeza 
Porque um senhor Ditador 
Governava com dureza. 
 
As pessoas não sorriam 
Não podiam nem falar 
A liberdade era um sonho  
Que sonhavam alcançar. 
 
Nesse país havia a PIDE 
Uma polícia fatal 
Prendia e torturava 
Praticava muito mal. 
 
Tudo era controlado 
Pouco se podia fazer 
A não ser cheios de medo 
Em silêncio sofrer. 
 
Não se podiam reunir 
Não se podiam pronunciar 
Todos os seus pensamentos 

Quem mandava era um ditador 
Que se chamava Salazar 
Era ele que fazia as leis 
Para a todos controlar. 
 
E existia a censura 
Que lia tudo o que era escrito 
Cortava todas as frases 
Tudo o que não podia ser dito. 
 
Também havia a propaganda 
Que do Salazar só dizia coisa boa 
Para enganar o povinho 
Com muitas balelas à toa. 
 
Também havia uma guerra 
Lá longe no ultramar 
Onde soldados morriam 
Pela pátria a lutar. 
 
Mas uns quantos portugueses 
Cansados de tanta repressão 
Reuniram-se em segredo 

E, no dia 25 de abril, 
Todos saíram para a rua 
A ajudar os capitães  
E acabar com a ditadura. 
 
 
E foi uma grande festa 
Todo o dia e noite fora 
No regresso da Liberdade 
Mandaram o Caetano embora. 
 
Este país que era triste 
Com repressão sem igual 
É o país onde vivo 
Chama-se Portugal. 
 
Sabei que a Liberdade é um tesouro 
Não nos podemos descuidar 
Temos de o guardar muito bem 
Para ninguém o atacar. 
 
Viva a Liberdade! 

25 
Abril 

Comemorações do 25 de Abril 

 

48 anos...a caminho dos 50! 
O Agrupamento de Escolas de Sátão reconhece o valor da Liberdade e do trabalho dos que 
no dia 25 de abril de 1974 desencadearam uma revolução que permitiu acabar com a dita-
dura. Na Escola Básica Ferreira Lapa e Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, todos 
os anos se comemora o 25 de abril com iniciativas variadas e exposições dos trabalhos dos 
alunos. Este ano, mais uma vez os alunos do sexto ano relembraram a data num trabalho 
interdisciplinar das disciplinas de História e Geografia de Portugal, Português, Educação 
Visual, Cidadania e Desenvolvimento e Educação Musical. Fizeram-se pesquisas sobre o 
tema, cartazes, trabalhos, cantaram-se canções de Zeca Afonso. Associaram ainda a come-
moração do 25 de abril à vinda do escritor João Pedro Mésseder e 
ao seu livro “Romance do 25 de Abril”.  
Nos tempos que vivemos, em que a paz é ameaçada e  em que a 
inflação agrava as injustiças sociais, é dever de todos nós relem-
brar os valores de abril e trabalhá-los com os nossos alunos a fim 
de fazer deles cidadãos conscientes e ativos na construção de um 
futuro melhor. 

Ana Paula Henriques 
Susete Mota 
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O nosso Agrupamento tem, a partir 

deste ano letivo, um Clube de  

Ciência Viva. A candidatura a este 

projeto resultou do trabalho  

conjunto dos docentes de Biologia 

e Físico-Química e da vontade de 

criarem uma oportunidade para  

promover a Educação para as  

Ciências, reforçando a capacitação 

de alunos e professores, através do 

desenvolvimento de projetos de 

ciências, e do estabelecimento de 

parcerias que possam aproximar o 

agrupamento dos agentes  

impulsionadores da cultura e da 

investigação científica. Para isso, 

contamos com a parceria da  

Câmara Municipal de Sátão, do  

Instituto Politécnico de Viseu e da 

Universidade de Aveiro, bem como 

de outros Clubes de Ciência Viva.  

 Com a dinamização do Clube 

pretende-se, ainda, estimular o  

gosto pela ciência estabelecendo 

pontes com outras áreas do saber, 

promovendo, assim, a  

interdisciplinaridade. É um espaço 

que reforça as competências  

previstas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, 

promovendo o sucesso escolar. 

 

Deixamos aqui o registo de  

algumas atividades desenvolvidas. 

 

 

A manter a ciência  
Viva! 
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Certification du DELF Scolaire 
 

DELF : Diplôme d’Etudes en  

Langue Française 

O DELF escolar é o Diploma de Estudos em Língua Francesa, 

numa versão adaptada a alunos do 3º ciclo ou do ensino secundá-

rio. É um diploma reconhecido em mais de uma centena de países, 

certificado pelo Ministério da Educação francês, que assenta na 

prestação de provas escritas (a mesma para um grupo de alunos) e 

orais (prova individual realizada perante um júri externo), num dos 4 

níveis propostos: A1, A2, B1 ou B2. O referencial é o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. Este ano, no nosso Agrupa-

mento, foram 11 os corajosos que enfrentaram este desafio, de cabeça 

erguida! 

    No dia 28 de abril, a Filipa Cardoso e o Tiago Almeida do 9ºC seguiram 

rumo a Viseu, acompanhados pela docente Carla Costinha, e submeteram-

se ao escrutínio do nível B1, realizando a prova coletiva e a prova oral no 

mesmo dia. 

      No dia seguinte, foi a vez dos alunos autopropostos para o nível B2 de se dirigirem à escola secundária Viriato, 

acompanhados pela docente Isabel Monteiro, para mostrarem as suas capacidades escritas, numa prova com 2.30h de duração. Foram eles: do 9ºA, a Laetitia 

Monteiro; do 9ºE, o Simão Gonçalves e o Tiago Rocha; do 10ºA, a Jessica Aguiar; do 10ºB, a Letícia Albuquerque, a Nádia Pina e a Nicole Camilo; do 10ºG, a 

Elisa Lopes; a Léa Lopes realizou as provas como aluna externa. As provas orais decorreram na nossa escola secundária, na manhã do dia 4 de maio. 

    Há a referir que as inscrições no nível B2 foram ofe- recidas às alunas Jessica Aguiar e Léa Lopes pela Associação Portuguesa de 

Pro- fessores de Francês, em reconheci- mento do esforço e 

trabalho desenvolvido e pelo exce-

lente desempenho nas provas do 

nível B1, na sessão do ano 2021. 

       Agora é tempo de felicitar 

estes jovens pela atitude evi-

denciada perante as tarefas 

propostas, agradecer a cola-

boração da nossa Diretora 

pelo transporte providenci-

ado e dos docentes que 

permitiram a saída dos 

alunos das suas aulas 

para concretizarem as 

suas provas e de todos aqueles que contribuí-

ram de outra forma para o sucesso da iniciativa. 

 

Merci à toutes et à tous!  
Bravo aux candidats et bonne chance pour les résultats! 

 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Junho 2022 

Página 22 

Dia da Europa - 9 de Maio 
 
O dia da Europa ou dia da União Europeia é uma data comemorativa celebrada anualmente na Europa no dia 9 de Maio. A data escolhida reflete o dia 9 de Maio de 

1950, em que o estadista francês Robert Schuman avançou com a proposta de uma entidade europeia supranacional. 

Os alunos do 7ºC e 7º D, quiseram com a sua Professora de Geografia, comemorar e relembrar a comunidade escolar deste dia. Está patente no átrio da escola 

EBFL uma maravilhosa exposição dos trabalhos dos alunos. 
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EDUCAÇÃO ESTÉTICA E ARTÍSITICA – «EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM GRÃO VASCO»  
 

Uma iniciativa do Programa de Educação Estética e Artística e do Museu Nacional Gão Vasco – Viseu  

 As DAC levaram-nos no 3.º período até ao 

        paRque da Alameda receber aromas de Primavera! 

        ArTistas com «Tintas e Pincéis, para Marias e Manéis» 

Em VisEu nos estreámos, no Museu Grão Vasco 

  Com  Saberes e experiências de ARTE, dos tempos do Renascimen-

to! 
Turmas do 1.º ano da EB1 de Sátão- MAIO 2022 
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Escola Promotora de Saúde 
 

Medida RAPPER 

O nosso agrupamento é, desde o passado dia 3 de novembro, considerado uma Escola Saudável por lhe ter 
sido atribuída, pela Direção-Geral da Educação, a distinção “Selo Escola Saudável - nível avançado”. Esta 
distinção resultou do facto de o agrupamento integrar e assumir nas suas práticas quotidianas, a promoção 
da saúde e do bem-estar da comunidade educativa, envolvendo-se na construção de uma escola, cada vez 
mais, promotora de saúde. 
O desenvolvimento deste projeto, em parceria com tantos outros existentes na escola, com destaque para a 
medida Raper, permite aos alunos construírem um projeto de vida, sendo capazes de fazer escolhas individu-
ais, conscientes e responsáveis e, acima de tudo, contribuírem para o desenvolvimento de uma cidadania 
ativa. 
Ao longo deste ano letivo, várias foram as atividades realizadas nos diferentes níveis de ensino, nomeada-
mente nas áreas da Educação Alimentar, Atividade Física, Comportamentos Aditivos e Dependências, Afetos 
e Educação para a Sexualidade, com destaque para a Saúde Mental e Prevenção da Violência.  
A equipa do Projeto EPS agradece à comunidade educativa, aos parceiros e colaboradores (UCC Mirante 
Seixo, CLDS 4G de Sátão, Câmara Municipal de Sátão, aos SPO, à atriz Isabel Lopes, Psicóloga Nadir Lou-
ro, entre outros), desejando que este trabalho, que é de todos, continue a ser desenvolvido com empenho, 
entusiasmo e compromisso, de modo a contribuir para o reforço de competências de saúde e bem-estar de 
todos. 
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12º F 

Visita de Estudo ao Santuário do 

Senhor dos Caminhos 
No dia 18 de março, no âmbito do 
projeto DAC, os alunos da turma do 
12ºF – curso técnico-profissional de 
Multimédia - realizaram uma visita de 
estudo ao santuário do Sr. dos Cami-
nhos – Rãs.  A viagem de ida e volta 
foi feita a pé, e os alunos foram acom-
panhados pelos docentes Hélder Oli-
veira, Fernando Amaral, Soraia Lino e 
Cristina Afonso. No almoço-convívio 
estiveram também presentes os pro-
fessores Joaquim Costa, Anabela 
Pina e a Sra. Diretora do Agrupamen-
to. Na coadjuvação desta atividade 
esteve o Sr. Alexandre (chefe AO), 
que, de forma muito profissional, tudo 
fez para que a visita fosse inesquecí-
vel para todos. Para ele o nosso obri-
gado. 
Esta caminhada teve passagem pelo 
santuário do Sr. da Agonia – Avelal, 
onde os participantes puderam des-

frutar de belas paisagens, no telégrafo 
da ermida, e onde também saborea-
ram um excelente e opulento repasto 
para, de seguida, mais recompostos, 
prosseguirem a viagem. 
A visita teve ainda a presença do co-
lega, professor Carlos Paixão, um 
distinto contador de histórias e um 
estudioso deste Santuário, que com o 
seu conhecimento e arte de bem ex-
plicar, presenteou os participantes 
com uma magnificente lição sobre o 
santuário, dando uma explicação ma-
gistral da construção da Igreja e do 
seu exterior. Para ele o nosso obriga-
do. 
A visita tinha como objetivo conhecer 
uma parte do património artístico, 
arquitetónico, religioso e cultural do 
nosso concelho, neste caso, o San-
tuário do Sr. dos Caminhos - Rãs, e o 
mesmo foi sobejamente concretizado. 

Foi um dia bem agradável e proveito-
so para todos os participantes, fican-
do a sensação de que estas visitas 
deveriam ser mais frequentes.  

Parabéns a todos os participantes! 
 

Fernando Amaral 

11º F 

Visita de Estudo à  

Capela da Nª Senhora 

da Esperança 

No dia 18 de maio, no âmbito do DAC, os alunos das turmas do 11ºE e F (curso 
técnico de cozinha e curso técnico de Multimédia) realizaram uma visita de estudo 
à Capela da Nossa Senhora da Esperança – Abrunhosa. A viagem foi realizada a 
pé, através da floresta e os alunos foram acompanhados pelos docentes Fernando 
Amaral (Prof. Português), Isabel Amaral (Economia) e Dina Tomé (Matemática). 
A visita também teve a presença do colega, Professor Carlos Paixão, um exímio 
estudioso deste Santuário, que, com a sua arte de bem contar histórias e muito 
conhecimento, brindou os participantes com uma magnífica visita guiada, dando a 
todos uma explicação perfeita dos mais ínfimos pormenores da construção da Ca-
pela. Para ele o nosso obrigado. 
A visita tinha como objetivo conhecer uma parte do património artístico, arquitetóni-
co, religioso e cultural do nosso concelho, neste caso, a Capela da Nossa Senhora 
da Esperança, e o mesmo foi sobejamente concretizado. Foi um dia bem agradá-
vel e proveitoso para todos os participantes, ficando a sensação de que esta joia 
do nosso concelho devia ser mais divulgada e visitada.  
A visita teve ainda a presença da Sra. Diretora do Agrupamento, Dra. Helena Cas-
tro, num almoço partilhado.  
Parabéns a todos os participantes! 
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11º E e F 

Visita de estudo à Quinta da Taboadella 

No dia 3 de maio, da parte da tarde, os alunos das turmas do 11ºE e F (curso técnico de cozinha 
e curso técnico de Multimédia) realizaram uma visita de estudo à Quinta da Taboadella – Silvã 

de cima. Nesta visita os alunos foram acompanhados pelos professores Fernando Amaral (DT e 
Prof. Português), Dilar Cardoso (Prof. SCP) e Dina Tomé (Prof. Matemática). 

A visita teve vários objetivos, nomeadamente: promover aprendizagens diferenciadas que contri-
buam para a formação integral dos alunos; aprofundar conhecimentos técnicos dos vinhos; arti-
cular os conhecimentos adquiridos na Escola, com a produção de vinhos; conhecer o enquadra-
mento histórico do lugar e os vestígios da sua ocupação desde o século I; identificar o valor eco-
lógico, a preservação da biodiversidade e os sistemas de produção sustentáveis da quinta; esti-

mular o gosto pelo património, pela história, tradição e cultura dos vinhos do Dão; conhecer a 
caracterização da região da Região Demarcada do Dão e as suas castas endémicas, os proces-

sos de produção, sabores, certificação e a harmonização com a gastronomia. 
Teve também como objetivo desenvolver momentos de convívio entre os participantes no senti-

do de combater o absentismo e o abandono escolar dos nossos alunos. 
Parabéns a todos os participantes! 

 
Fernando Amaral 

Projeto SSS — Sabores e Saberes Solidários 
 

A escola na comunidade 
 

No âmbito do projeto SSS (sabores e saberes solidários) e do DAC, as turmas 
do 11.ºE/F, acompanhados pelo Diretor de Turma, Prof. Fernando Amaral, 
dinamizaram com o seu saber e entusiasmo, no dia 17 de maio da parte da 
tarde, uma pequena festa para as crianças do ATL da Casa do Povo de Sátão. 
Foi um momento único e inesquecível para todos, em especial para as crian-
ças, que, pela primeira vez, tiveram a visita e animação de alunos de outras 
idades. 
Foi um momento diferenciador, saboroso, realçando-se naturalmente o grande 
entusiamo das crianças por esta iniciativa, a quem foi oferecido um bolo confe-
cionado pelas alunas de Serviço de Cozinha e Pastelaria. 
A todos aqueles que se participaram nesta atividade, os meus parabéns e obri-
gado.  

Fernando Amaral 

 

DIA DA FAMÍLIA 

Família e Escola - A União que faz a diferença 

A Família e a Escola constituem os alicerces mais importantes no desenvolvimento cogniti-
vo, emocional e social dos nossos jovens. Para que o seu papel seja exercido plenamente 

e em complemento é preciso que ambas trabalhem juntas na Missão de educar. 
Foi com enorme carinho que, no dia 18 de maio, o departamento de Educação Especial 

retomou a tradição de celebrar o Dia da Família, interrompida durante dois anos, devido à 
situação de Pandemia. 

Contando com a parceria do CLDS 4G "Sátão- mais inclusão, mais ação", foram abertas as 
portas da Escola Básica Ferreira Lapa à família dos alunos com medidas adicionais, ao 

abrigo do Decreto Lei n.º 54/2018, com o espírito de fomentar a relação entre pais e filhos 
no espaço escolar, a solidariedade e a confraternização entre todos os envolvidos. 

Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar uma sessão de pilates clínico, 
promotor da descontração e interação. Foram muitos os momentos vividos pelos alunos 

junto dos seus familiares, professores e assistentes operacionais, que culminaram com um 
lanche partilhado. A relação que se estabeleceu entre a escola e a família foi muito positiva, 

visto que a escola é e será sempre um prolongamento da mesma. 
Um agradecimento especial a todos os que tão generosamente colaboraram e que ajuda-

ram a tornar esta tarde tão agradável e animada !!!   ( 
 

Departamento de Educação Especial 
   

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQtL3kz4YDN2fFBddF8pJxnUFI_B9c0_eU3OQDJqr5zJsmfpMofReU9nlTHaoPzxh2LvAVH9GqFK0YL/pub?start=true&loop=true&delayms=3000
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CONCURSO  

“PATRIMÓNIO CULTURAL, NISTO SOU MESMO 

BESTIAL” - FINALÍSSIMA 
 

O Concurso “Património Cultural, nisto sou mesmo bestial”, dinamizado pelos professores Carlos Paixão e 

Emília Nicolau, decorreu pelo quinto ano consecutivo no âmbito do referencial “Aprender com a Biblioteca 

Escolar”. Com o objetivo principal de promover um maior conhecimento sobre património cultural, através 

da leitura, do jogo e das visitas dinamizadas pelo professor Carlos Paixão. Durante a semana da leitura 

realizou-se a finalíssima, com os alunos que em cada turma de 3.º e 4.º anos mostraram maiores conheci-

mentos sobre património local e nacional. Para o apuramento, s 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". Os 

finalistas deram provas de conheci-

mento, mas também de camaradagem 

e de espírito de grupo. Uma atividade 

que constitui um belíssimo exemplo de 

trabalho articulado e colaborativo.  

ENCONTRO LITERÁRIO com… 
 

João pedro Mésseder 
 
Foi no auditório da ESFRoV que decorreu o encontro com o escritor João Pedro Mésseder, nome literário 
de José António Gomes, no qual participaram os alunos do 4º ano da EB1 de Sátão e da escola de Ferreira 
de Aves. 
Durante este encontro, o autor partilhou com os alunos a leitura do conto “O aquário”, relacionando-o com 
um mundo em miniatura, onde se jogam relações entre iguais e diferentes, novos e velhos, e onde se ge-
ram preconceitos e ideias feitas. Por sua vez, e porque uma das obras literárias do autor analisadas pelos 
alunos em contexto de sala de aula foi “Romance do 25 de Abril”, estes partilharam algumas expressões 
alusivas ao 25 de ABRIL e cravos vermelhos, por eles realizados, símbolo desta revolução. 

Foi, sem dúvida, um momento de celebração da LIBERDADE! 

VAMOS FAZER UM LIVRO? 
 

A equipa da Biblioteca Escolar desafiou os alunos do 3º e 4º anos e 

seus familiares a participar na atividade “Vamos fazer um livro?”. 

Esta desenvolveu-se em quatro etapas em que as famílias se envol-

veram ativamente, e de forma articulada com a biblioteca escolar, 

na escrita de um texto original, a partir da crónica “Um azul para 

Marte”, da obra “Deste mundo e do outro” de José Saramago. Em 

prosa ou em verso, propôs-se a apresentação de um processo de 

levar a cor azul para Marte, já que é a única coisa que falta aos 

marcianos para serem completamente felizes, uma vez que, neste 

planeta, só existem as cores branco e preto. Os belos textos apre-

sentados mostram que a imaginação não tem limites! 

Plano 21|23 Escola+  
 

ESCOLA a LER 

No âmbito do Plano 21|23 Esco-

la+, que visa a recuperação das 

aprendizagens, têm-se desenvol-

vido atividades de Leitura Orienta-

da em Sala de Aula, ao nível do 1º 

Ciclo, com o propósito de criar um espaço e um tempo para progre-

dir na aprendizagem da leitura e da escrita, aprofundando a compre-

ensão e a capacidade leitoras, no sentido de ler melhor, de forma 

fluente e prazerosa. 

Estes são também os objetivos das atividades Leva-me contigo 

(requisição de livros para leitura domiciliária) e Liv´rà mão, que visa 

rentabilizar todos os momentos preenchendo-os com leitura de li-

vros escolhidos de forma livre pelos alunos do 1º e 2º ciclos. No 3º 

ciclo e no ensino secundário, o Projetos pessoal de leitura permite 

aos alunos fazer uma apropriação pessoal das obras, exercitando a 

sua capacidade crítica e criativa. 
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Ler sempre,  

ler em  

qualquer  

lugar  
No âmbito da Semana da Leitura que, sob o lema Ler sem-

pre, ler em qualquer lugar, decorreu entre 7 e 11 de março, 

na EBIFA, foram apresentados, pela equipa da Biblioteca: 

“Bonita”, de Canizales, para o JI e 1.º ano; “Os figos são 

para quem passa”, de João Gomes Abreu, para o 3.º e 4.º 

anos; “O ratinho e o muro vermelho”, de Brita Teckentrup, 

para o 5.º e 6.º anos; “Parábola dos 7 vimes”, de Trindade 

Coelho, para o 7.º ano; “Vanessa vai à luta” (Carta à/ao 

irmã/o que vai nascer), da Luísa Costa Gomes, para o 8.º 

ano; “O Mostrengo”, de Fernando Pessoa, para o 9.º ano.  

Na EB1 de Sátão, foram contados: “Bonita” de Canizales, 

para os 1.ºs anos; “Os figos são para quem passa”, de 

João Gomes Abreu, para os 2.ºs anos e Histórias em Lín-

gua Inglesa (prof. Fátima Lourenço), para os 3.ºs e 4.ºs 

anos. 

Na Escola Básica Ferreira Lapa, os alunos do 7º ano co-

nheceram o livro “Patina” de Jason Reynolds e, a propósito 

do dia da mulher, os alunos do 5º ano refletiram a partir de 

“O Lápis mágico de Malala” e os do 6º ano encontraram-se 

com “Sophia, a menina do mar” de Jorge Lima e Cristina 

Falcão. 

A Biblioteca Municipal deu a conhecer o livro “A baleia que 

queria mais” às crianças dos jardins Infância de Sátão, 

Abrunhosa e Rãs e das escolas do 1º ciclo de Rãs, casal 

de cima e Abrunhosa. 
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A palavra à comunidade local 

One Health: colaboração 

para a saúde global 

A expressão One Health é recente 

mas o conceito já é antigo. Já 400 

anos a.C., no seu livro “Ares, Águas 

e Lugares”, Hippocrates sugeria que 

as doenças eram partilhadas entre 

as pessoas, os animais e o meio 

ambiente. Rudolf Virchow, um médi-

co e escritor alemão do século XIX, 

afirmava  que entre a medicina ani-

mal e humana não existiam divisó-

rias, nem deveriam existir, e cunhou 

o termo “zoonose” que diz respeito 

às doenças transmitidas ao homem 

através dos animais. Mais recente-

mente, o conceito One Health tem 

vindo a ganhar protagonismo, de-

pois de William Karesh, um concei-

tuado médico veterinário norte-

americano, ter afirmado que a saú-

de humana, dos animais e da vida 

selvagem não pode mais ser discuti-

da isoladamente porque existe ape-

nas uma saúde e as soluções exi-

gem que todos trabalhem em con-

junto.  A atual pandemia de COVID-

19 veio afirmar definitivamente a 

importância da disseminação e pro-

moção da aplicação de Uma Só 

Saúde pela sociedade.  

 

A Organização Mundial de Saúde 

define One Health (em português, 

Uma Só Sáude) como uma aborda-

gem colaborativa, multissetorial e 

transdisciplinar a nível local, nacio-

nal e global, com vista à obtenção 

de resultados ótimos em saúde atra-

vés da interconexão entre pessoas, 

animais e ambiente. Esta aborda-

gem contempla o trabalho integrado 

de várias profissões, com vista à 

monitorização e ao controlar de 

ameaças à saúde pública.   

 

A preponderância atual da aborda-

gem centrada em Uma Só Saúde é 

refletida nos diversos fatores que, 

nos nossos dias, criam interações 

crescentes entre pessoas, animais e 

ambiente, levando à emergência e 

reemergência de diversas doenças. 

Segundo a OMS, 60% das doenças 

infeciosas humanas conhecidas são 

partilhadas com os animais, bem 

como 75% das doenças emergen-

tes. Por outro lado, mesmo as doen-

ças que afetam apenas os animais 

podem causar quebras na produção 

de alimento humano com graves 

repercussões em saúde pública. 

Adicionalmente, a facilidade e rapi-

dez com que hoje o ser humano 

circula no planeta, permite a partilha 

de microbioma a uma velocidade 

nunca dantes vivida. E não são só 

as pessoas que viajam, os bens 

também circulam à escala global, 

numa proporção sem precedentes. 

Isso permite, por exemplo, que com 

muita probabilidade, possamos en-

contrar um cidadão europeu a co-

mer papaia de origem sul-

americana, na China. Além disto, 

sabemos também que, o aqueci-

mento global tem vindo a promover 

o alargamento do habitat de vetores 

de doenças zoonóticas, promoven-

do o consequente alargamento das 

áreas endémicas das doenças que 

transmitem, bem como, que a inva-

são de habitats selvagens pelo Ho-

mem proporciona um aumento da 

probabilidade de emergência de 

novas doenças humanas.  

 

A abordagem de Uma Só Saúde é, 

portanto, uma estratégia assente 

nos princípios cooperação e trans-

parência, para promover a saúde 

humana, animal e ambiental, ou 

seja, a saúde global. Promove o 

desenvolvimento de uma relação 

com o nosso mundo que conduza a 

uma existência mais sustentável, 

empática e saudável para todas as 

criaturas vivas e para o próprio pla-

neta. 

 

Dra. Filipa Ceia * 

* Médica Veterinária,  

Clínica Veterinária VetSátão 
Médica especialista em Doenças Infeciosas,  
Centro Hospitalar Universitário São João  
Assistente Convidada, Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto 
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Dando sequência aos anos anteriores, o nosso agru-

pamento voltou a participar nas Olimpíadas Portugue-

sas da Biologia (OPB), apenas na categoria Sénior, já 

que nenhum aluno do 9ºano aceitou o desafio para a 

categoria Júnior (em 2017 registaram-se 39 inscrições 

nesta categoria!). Estarão os nossos alunos menos 

dispostos ao desafio, a mostrarem o que sabem nesta 

área, ou a pandemia tornou-nos, a todos, mais apáti-

cos e letárgicos? 

Apesar de tudo, 15 bravos (10 alunos do 10ºB e 5 

do12ºA e B), não se intimidaram e marcaram presença nas eliminatórias. Para os alunos do 10º ano 

só se realizou uma única eliminatória e para os alunos do 12º ano duas. Importa salientar que todos 

os 5 participantes do 12º ano passaram à segunda eliminatória, onde se depararam com uma prova 

de um nível de exigência muito elevado, onde constavam algumas temáticas que não fazem parte 

dos programas, aprendizagens essenciais… situação que foi reportada aos organizadores (Ordem 

dos Biólogos). 

As Olimpíadas Portuguesas da Biologia (OPB) são um concurso de Ciência, na área da Biologia, 

destinado a estudantes do ensino Básico e Secundário, público ou privado, agrupados em duas ca-

tegorias: as Olimpíadas Júnior (Básico, 9º ano) e as Olimpíadas Sénior (Secundário). 

Parabéns aos participantes! 

Saudações biológicas! 

Prof. José Carlos Rocha (Grupo 520) 

O desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia tem sido marcante nas últimas déca-

das. A Engenharia Genética tem permitido produzir novas plantas, novos fármacos ou 

novas vacinas, muitas vezes, em tempo recorde, como aconteceu com o desenvolvi-

mento dos testes de deteção do SARS-Cov-2 e das vacinas, que permitiram salvar 

imensas vivas (apesar do ceticismo de muita gente!) durante a pandemia, que teima 

em não nos deixar! 

A manipulação de plantas foi sempre uma prática comum, desde que o Homem 

“inventou” a agricultura.  

Ajudados pelo acaso ou de forma intencional, o Homem foi selecionando as variedades 

que mais lhe interessavam (espigas maiores, frutos mais doces…) e era essas varieda-

des que cultivava, sempre na perspetiva de uma maior e melhor produção. 

Na década de 70, do século passado, iniciaram-se os primeiros trabalhos de manipula-

ção genética de seres vivos. O primeiro alimento geneticamente modificado e aprovado 

pela FDA (Food and Drug Administration)-Agência norte-americana de vigilância sanitá-

ria foi o tomate Flavr-Savr, em 1994 e a cultura que inseriu, definitivamente, este tipo 

de plantas  na agricultura foi a soja, aprovada nos Estados Unidos, um ano depois. 

Para falar destas temáticas aos alunos do ensino secundário, do Curso Científico-

Humanístico, que frequentam as disciplinas de Biologia e Geologia (10º e 11º) e Biolo-

gia (12º), realizou-se, no dia 6 de maio, um Webinar com a presença de Pedro Feverei-

ro, Professor Catedrático Convidado no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da 

Universidade NOVA de Lisboa (ITQB NOVA) e atual diretor executivo do InnovPlan-

tProtect (InPP), alguém com uma longa experiência nesta área. 

 

Prof. José Carlos Rocha (Grupo 520) 
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A prática desportiva generalizada a toda a população 
jovem é um direito e uma necessidade, de modo a asse-
gurar uma atividade física que tenha reflexos positivos ao 
nível da saúde e rendimento. O desporto escolar constitui
-se um espaço privilegiado para oferecer aos jovens, 
inseridos no sistema educativo, uma oportunidade para 
praticarem com regularidade atividades físicas e desporti-
vas. Deste modo, proporciona o acesso à prática despor-
tiva regular e de qualidade, contribuindo para a promoção 
do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudá-
veis, de valores e princípios associados a uma cidadania 
ativa e inclusiva. De facto, a atividade desportiva desen-
volvida ao nível do Desporto Escolar põe em jogo poten-
cialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o 
desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço 
privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competên-
cias sociais e valores morais, de entre os quais se desta-
cam: responsabilidade, espírito de equipa, disciplina, 
tolerância, perseverança, humanismo, verdade, respeito, 
solidariedade e dedicação. 

A situação pandémica que vivemos atirou a população 
para longos confinamentos, em que as famílias ficaram, 
durante vários períodos, fechadas nas suas casas com 
pouca ou nenhuma atividade física, amplificando um já 
elevado sedentarismo resultante dos estilos de vida das 
sociedades modernas. Com a abertura das atividades do 
desporto escolar, constatamos uma grande adesão de 
alunos a todas as modalidades oferecidas. Poderemos 
afirmar, com alguma certeza, que os nossos miúdos esta-
vam ávidos de prática desportiva e observávamos nos 
rostos e olhos deles o prazer e a satisfação que os jogos 
e atividades lhes proporcionavam. 
O Agrupamento de Escolas de Sátão oferece nas suas 
escolas um leque variado de modalidades. Assim, a Es-
cola Secundária Frei Rosa Viterbo oferece Voleibol como 
modalidade de referência para o seu projeto, complemen-
tando-o com as modalidades de Ténis de Mesa, Badmin-
ton, Boccia, Natação, Natação Adaptada e Xadrez. A 
Escola Básica Ferreira Lapa comtempla o Futsal, Ativida-
des Rítmicas e Expressivas, Ténis de Mesa, Badminton, 

Natação, Boccia e Xadrez. O Xadrez é uma modalidade 
que está a ser desenvolvida na Escola Básica nº1 de 
Sátão.  A Escola Básica Integrada tem Futsal, Ténis de 
Mesa e o Projeto DE Sobre Rodas. 
Este ano letivo os quadros competitivos, ou seja, as com-
petições com outras escolas tiveram um formato mais 
reduzido, tentando-nos encaminhar para um contexto de 
“normalidade”. De todas as modalidades, poderia desta-
car os resultados mais relevantes, mas para nós, Agrupa-
mento, o principal objetivo do Desporto Escolar é que os 
alunos tenham satisfação nas modalidades que praticam, 
diversificar a oferta de atividades, elevar a qualidade nas 
instalações e equipamentos e a inclusão de todos os 
alunos do Agrupamento. 
 

 

Clube do desporto escolar 
 

Prática desportiva com/por valores 

Coordenador Técnico do Desporto Escolar do 
Agrupamento de Escolas de Sátão 

HÉLDER OLIVEIRA 
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O aluno Simão Correia, do 9ºA, da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, representou a coordenação local do desporto escolar de  Viseu no corta-mato 

nacional, nos dias 1 e 2 de abril, em Valença. Esta participação na fase nacional, resulta da obtenção do 3º lugar na fase local, realizada no dia 10 de 

março no parque desportivo do Fontelo. Este ano todo as fases do corta-mato foram realizadas num formato reduzido, no que diz respeito ao número de 

participantes, devido aos condicionalismos que derivam da pandemia da Sars- Cov2. Destaca-se que o Simão, apesar de não ter obtido uma classifica-

ção relevante, foi o primeiro classificado da comitiva de Viseu, no seu escalão. Fica para futuro a experiência de participar  numa das provas que mais 

alunos reúne e a oportunidade de competir e conviver com os melhores alunos nacionais, além de dar a conhecer uma das regiões mais belas de Portu-

gal. 

O Coordenador do Desporto Escolar 
Hélder Oliveira 

Corta-Mato Escolar Nacional 
 

O Simão Correia foi o melhor da  

comitiva que representou Viseu 

Campeonato CLDE Viseu de Xadrez 

Vitórias no xadrez 
Realizou-se no dia 13 de maio, 
na Escola Secundária Viriato 
em Viseu, a fase final do cam-
peonato da coordenação local 
do desporto escolar (clde) de 
Viseu na modalidade de Xa-
drez. Neste ano letivo, e devi-
do à pandemia que nos afeta, 
a competição foi dividida em 3 
concentrações em formato 

online e 2 presenciais. Esta última, serviu para definir a classificação final, 
e desta, forma os vencedores da competição. O Agrupamento de Escolas 
de Sátão fez-se representar por 22 alunos, da Escola Secundária Frei 
Rosa Viterbo, Escola Básica Ferreira Lapa e Escola Básica nº1 de Sátão, 
nos escalões infantil B masculino e feminino e juvenil masculino e femini-
no. Os alunos revelaram bastante interesse e empenho tendo alguns de-

les obtido classificações de relevo. 

O responsável pelo grupo/equipa de Xadrez:  
Orlando Correia 

Juvenis masculinos 
 

1º lugar -  João Ji Guo (11ºD)  

7º lugar  - Rodrigo Campos (11ºD ) 

9º lugar - Diogo Rodrigues (11ºD) 

 

Infantis masculinos 
 

3º lugar - Rodrigo Dolores Ferreira (5º C) 

13º lugar - Martim Albuquerque (1º CEB) 

30º  lugar -Tiago Coimbra (5º C) 

Infantis femininos 
 

1º lugar—Soraia Almeida (5º C) 

33º lugar—Lylie Lopes (1º CEB) 

Campeonatos Regionais de Ténis de Mesa 

Boa experiência de aprendizagem 
Realizaram-se no dia 23 de abril, em Vagos, os Campeonatos Regionais de Té-
nis de Mesa do desporto Escolar. A Escola Secundária Frei Rosa Viterbo esteve 
presente com 2 alunos na competição de iniciados, Martim Loureiro e Beatriz 
Calado e com Mário Leitão na competição juvenil masculino. Apresentou ainda 2 
alunos para a função de juiz/árbitro, Martim Satos e Rodrigo Marques, por ser 
uma das escolas que mais alunos classificou para a fase regional. Todos os 
alunos fizeram o seu batismo numa fase regional, competição esta na qual se 
encontram os melhores competidores da zona centro no âmbito escolar, tendo 
os alunos da Escola Secundária tido uma prestação dignificante, disputando 
sempre os jogos até ao último ponto com muita determinação e empenho. Ficou 
o sentimento de que ainda há muito para aprender e para trabalhar ao longo dos 

treinos para que, desportivamente falando, possamos estar entre os melhores.  

Hélder Oliveira 
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Fase Final Local do Campeonato do Desporto Escolar de Boccia  
 

Bem representados no BOCCIA! 

No dia 7 de Abril, decorreu a Fase Final Local do Campeonato do Desporto 

Escolar de Boccia, na Escola Básica Grão Vasco, em Viseu. A Escola Secundá-

ria Frei Rosa Viterbo apurou-se para esta fase por equipa e em individual. No 

entanto, a nível individual, o nosso representante, Simão Ferreira (e a nossa 

grande esperança) não pôde participar devido a doença.  

Estivemos muito bem representados em equipa e com os nossos árbitros que já 

possuem o nível 1 (Ana Marques) e 2 (Leandro Silva) de árbitros, certificados 

pelo Desporto Escolar. De referir, também, que o aluno Mariano Cabral conclu-

iu, com sucesso, o nível 2. 

A nossa equipa obteve o honroso 5º lugar por equipas e demonstrou sempre 

grande desportivismo e entusiamo ao longo de todas as competições.  

Para o ano, continuaremos a trabalhar para fazer mais e melhor e contamos 

com todos. Ninguém é de mais… são todos bem-vindos! 

João Tiago Abreu 
Legenda: Sr. Tozé, David Lopes, Francisco Monteiro, Tiago Lemos, Letícia Alves, Bruno 
Fernandes, Leandro Silva, Ana Marques, Prof. Tiago Abreu. 

Fase Final Local de Ténis de Mesa (infantis B) 
 

Bons resultados no 

ténis de mesa! 

No dia 4 de maio, decorreu a Fase Final Local de Ténis de Mesa, em Mundão, no es-

calão Infantil B Masculino. O Agrupamento esteve muito bem representado pelos alu-

nos Gonçalo Almeida, do 6ºC (4º lugar),  Tomás Figueiredo, do 7ºE (5º lugar) e  Duar-

te Carvalho, também do 7ºE (8º lugar). Igualmente exemplar foi a atuação dos nossos 

árbitros Dinis Figueiredo e Lucas Pessoa, da Escola Básica Ferreira Lapa. 

 

João Tiago Abreu 
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1- Números que se podem representar sobre a forma de uma fração. 

2- Pontos de interseção de três ou mais arestas. 

3- Um produto de fatores iguais. 

4- Ângulo com mais de 90º e menos que 180º. 

5- Instrumento utilizado para medir a amplitude de ângulos. 

6- São estudados e interpretados na estatística. 

7- Frações que representam o mesmo número. 

8- Quadrilátero com os lados opostos paralelos. 

9- Sólidos geométricos limitados apenas por superfícies planas. 

10- Números que só têm dois divisores. 

11- Representa uma parte de um todo. 

12- Representa-se por uma letra maiúscula. 

13- Conjunto de pontos alinhados, não tem princípio nem tem fim. 

14- Parte da reta com origem num ponto e que passa por outro. 

15- Polígono com 6 lados.  

16- Num triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo reto.  

17- Figuras planas limitadas apenas por segmentos de reta. 

18- Lados que formam o ângulo reto, num triângulo retângulo. 

19- Retas que não têm nenhum ponto em comum ou se são coincidentes. 

20- Conjunto de pontos de uma reta situados entre dois pontos dessa reta. 

 

1- Parafuso que permite movimentos verticais lentos de pequena amplitude da plati-

na para focagem precisa da imagem. 

2- Regula a quantidade de luz que atinge o campo de visão do microscópio. 

3- Lente onde se coloca o olho e que amplia a imagem real. 

4- Parafuso que permite movimentos verticais de grande amplitude da platina. 

5- Por onde se pega no microscópio. 

6- Orienta e distribui a luz emitida de forma igual pelo campo de visão do microscó-

pio. 

7- A outra parte do microscópio que não é mecânica. 

8- Suporte das lentes objetivas, permite trocar a lente objetiva rodando sobre um 

eixo 

9- Base de suporte e fixação da preparação, tem uma abertura central por onde 

passa a luz. 

10- Ajudam à fixação da preparação 

11- Lentes que ficam perto do objeto a ampliar 

12- Suporta a ocular na extremidade superior 

13- Nos microscópios modernos é uma lâmpada, mas em microscópios mais antigos 

era um espelho que refletia a luz. 

14- Apoio do microscópio, também chamada de pé.  

Luís Carlos Sousa 
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MATRÍCULA EM EMRC 
 

Em época de inscrições e de renovação de matrí-
culas para o ano letivo de 2022/2023, convidam-
se todas as crianças, adolescentes e jovens a 
fazerem a opção pela disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica (EMRC). Uma discipli-
na de oferta obrigatória e frequência facultativa, 
em todos os ciclos de ensino, que pretende 
ser um espaço privilegiado para o diálogo entre a 
cultura e a fé, o aprofundamento da cultura e 
visão cristã do mundo assim como a afirmação 
dos grandes valores da humanidade. 

A disciplina de EMRC é essencial, no curriculum 

escolar, para quem procura uma educação inte-

gral! 

Aluna do Agrupamento de Escolas  

de Sátão é finalista do Concurso  

Nacional de Leitura 

Sara Pereira Figueiredo, aluna do 12º B, foi selecionada (ensino secundário) para repre-
sentar a CIM Dão Lafões na Fase Nacional da 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitu-
ra que terá lugar no dia 4 de junho, em Almada.  
Depois de ter vencido as várias fases (escolar e intermunicipal) do concurso na sua cate-
goria, com um excelente desempenho, a jovem estudante participou numa prova escrita de 
pré-seleção online que decorreu no dia 10 de maio. Além da prova já realizada, a última 
etapa do Concurso Nacional de Leitura é composta também pela gravação de um vídeo/
spot alusivo ao livro favorito da aluna e por uma prova oral de palco. 
O Grupo de Português felicita todos os participantes e deseja boa sorte à Sara. Agradece 
de igual modo aos professores, ao Agrupamento de Escolas de Sátão e à Câmara Munici-
pal de Sátão. 

Semana Ubuntu 

Na semana de 21 a 25 de março, a turma A do 8.º ano e a Equipa Ubuntu do nosso 
Agrupamento viveram uma experiência de aprendizagem não-formal alicerçada nos 
pilares do autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e serviço. As dinâ-
micas de grupo realizadas e as reflexões a partir de histórias reais inspiradoras 
preencheram os dias, estreitando as relações entre pares e promovendo um cresci-
mento individual e coletivo.  
A Equipa destaca o colorido das expressões dos alunos, a forma envolvida e empe-
nhada com que todos participaram e os valores por que se pautaram ao longo da 
semana. Este projeto, desenvolvido pelo Instituto Padre António Vieira - Academia 
de Líderes Ubuntu - em parceria com o Ministério da Educação, será levado a cabo 
em várias turmas, convidadas a participar na Semana Ubuntu ou através do Clube 
Ubuntu. Aqui fica o testemunho dos alunos envolvidos (8ºA): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao Clube Ubuntu, deu os primeiros passos no dia 16 de maio com a disse-
minação da atividade “12 horas Ubuntu pela Paz”. As Escolas do Agrupamento 
aceitaram o repto de manter acesa a Chama da Paz das 8 às 20h horas. Os ele-
mentos do Clube participaram de forma ativa e envergaram, com orgulho, a black t-
shirt 466/64 recebida na Semana Ubuntu. Também o 9ºE participou com a atividade 
“Dar um passo em frente” e o 9ºD com as atividades “Portão da Paz” e “Abraços da 
Paz”. 
Estamos certas que muitas outras atividades "Ubuntu" se seguirão com igual envol-
vimento da comunidade educativa. Bem-hajam! 

“Durante a semana, fomos acompanhados por alguns membros da acade-
mia de líderes Ubuntu. 
A cada dia da semana aprendemos um pilar diferente, entre eles, autoco-
nhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e serviço. 
Sentimos que este projeto foi muito importante nas nossas vidas e assim 
será para os que no futuro passarem por ele. 
As palavras que melhor definem esta experiência são diversão, emoção, 
compaixão, resiliência e, acima de tudo, aprendizagens que levaremos 
connosco para sempre, o que nos tornará  melhores seres humanos. 
Nunca esqueceremos esta oportunidade que nos foi dada e agradecemos 
a todas as pessoas que tornaram isto possível”. 


