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Tomemos como ponto de par-
tida para a nossa reflexão três 
tópicos que, como haveremos 
de verificar mais adiante, apenas 
aparentemente carecem de li-
gação entre si.

Criticado por aqueles que ar-
gumentavam com os nefastos 
efeitos a longo prazo da inter-
venção imediata do Estado na 
economia, visando dar respostas 
concretas a problemas concretos 
que precisamente no imediato se 
colocavam, Keynes lançaria uma 
boutade célebre : “No longo pra-
zo estaremos todos mortos”.

Um tema do grupo português 
UHF, que a passagem dos anos vi-
ria a tornar um clássico, “Cavalos 
de corrida”, tinha um refrão que 
se inscreveu de forma indelével 
no imaginário de toda uma gera-
ção: “Agora, agora tu és um ca-
valo de corrida”.

Estreou, recentemente, nas 
salas de cinema portuguesas 
um filme do realizador britânico 
Cristopher Nolan que recria um 
acontecimento célebre do sécu-
lo XX europeu: a evacuação de 
quatrocentos mil soldados britâni-
cos e franceses encurralados por 
Hitler em Dunquerque, em 1940, 
ao longo do canal da Mancha.

Keynes, se bem interpreto, co-
locava o acento tónico na ne-
cessidade de agir, de intervir bus-
cando soluções e de ter por não 
aceitável o postulado de que um 
eventual prejuízo futuro servisse 
de entrave a uma ação no pre-
sente, agora.

Já os UHF falavam, de forma 
aliás premonitória, de como o 
excesso de individualismo, de 
competitividade desenfreada 
que certas teorias económicas e 

sociais a dado momento entroni-
zaram, nos tornam autênticos ca-
valos de corrida, buscando a re-
compensa de uma meta ilusória, 
numa corrida que nos distancia 
dos outros, nos desumaniza, nos 
isola no lugar para nós definido 
na pista.

O filme de Nolan, “Dunkirk”, 
é sobre a noção, tão fora de 
moda, de heroísmo coletivo. Mi-
lhares de pequenos barcos - de 
pesca, de recreio, de frágeis 
traineiras a iates... - fazem-se às 
águas, com enorme risco, para 
ajudar ao resgate através do mar 
bravio da Mancha, das forças 
aliadas que a máquina de guerra 
de Hitler encurralara em França, 
do outro lado do canal. Trata-se 
de uma metáfora sobre o eviden-
te exagero das virtudes do indivi-
dualismo, uma apologia da res-
ponsabilidade social, comunal, 
dos laços e obrigações que, en-
quanto comunidade, nos ligam, 
da grandeza que há no sacrifício, 
na despojada coragem do que 
pode ser atingido através da co-
munhão. 

A pergunta do título remete 
para a responsabilidade presen-
te da escola, para a necessidade 
de optar por modelos e projetos 
educativos que possam, a um 
tempo (e como?) dar resposta 
aos desafios da contemporanei-
dade e no alicerçar do futuro. 
É necessário saber encontrar as 
ideias e os instrumentos que pos-
sam engajar alunos, professores, 
encarregados de educação e 
comunidade escolar numa de-
manda comum.

Sem conseguir contornar o 
chavão, parece-me evidente 
que, respeitando a multiplicidade 

de projetos e opções condiciona-
dos por particularidades endóge-
nas, proveniência social dos alu-
nos, meios ao dispor, composição 
do corpo docente e objetivos a 
atingir, continuará a configurar 
um desiderato inultrapassável 
na educação para a cidadania 
indissociável de uma prática po-
tenciadora da responsabilidade 
social, como condição de pre-
servação do que em nós é mais 
intrinsecamente humano.

Essa continuará a ser a missão 
- palavra que etimologicamente, 
não esqueçamos, significa gran-
de missa, mais difícil, mas mais 
compensadora e arrojada por-
que ultrapassa os confortáveis li-
mites do habitual - mais digna e 
atual da escola. 

Agora, mais que ontem, a Es-
cola tem que estar preparada 
para o grande desafio do suces-
so no combate ao insucesso e 
abandono escolar, cujas causas 
estão na desestruturação fami-
liar, na total ausência de valo-
res e referências de exemplo de 
boas práticas, por parte da socie-
dade em geral.

Agora a Escola deve refletir 
sobre o seu sistema educativo do 
século XIX, com Professores do 
século XX, para formar e educar 
alunos/jovens do século XXI. Im-
põe-se uma mudança que vá ao 
encontro dos objetivos e projetos 
dos nossos jovens, na construção 
de uma Sociedade mais justa, 
mais solidária, mais capaz e pro-
dutora de bem estar económico 
e social.•

João Luís Nogueira
Diretor Geral Grupo Amar Terra Verde
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sem ameaças significativas à nossa coesão po-
lítica enquanto nação. A nação não sofre de 
movimentos sociais e políticos divisionistas, e as 
diferenças ideológicas e partidárias conheci-
das estão dentro da zona de conforto de uma 
democracia consolidada, na qual a diferença 
de opinião e de projeto é necessária (mas não 
necessariamente estimulada, como adiante 
defenderei). 

Diria que este ângulo de abordagem se 
pode entender como conservador, no sentido 
que conserva o essencial: a unidade nacio-
nal, os compromissos internacionais (tratados e 
acordos), a soberania das instituições políticas e 
sociais, a vida coletiva sem os atropelos conhe-
cidos noutras paragens geográficas (nas quais 
a guerra, a fome, a insegurança, as próprias 
adversidades ambientais ceifam uma saudável 
perspetiva de futuro, individual ou coletivo). O 
nosso agora é isso mesmo: conservador e ra-
zoavelmente previsível, conciliador cá dentro 
e respeitador para com os Outros. Não é mais 
uma versão imobilizada da terra dos bons cos-
tumes, mas ainda se alimenta de uma ideia de 
velha ordem apostada em reafirmar “que está 
tudo bem”, em sentimentalizar a adversidade, 
exprimindo publicamente solidariedades ocas 
e reiterando uma costumeira “depois da tor-
menta vem a bonança”.

Este conservadorismo tem algumas conse-
quências que se podem enunciar em jeito de 
denúncia:

1. Toda a expressão crítica sobre os aspe-
tos mais crus da vida real tende a ser confundi-
da com sensacionalismo tremendista e é social 
e politicamente malvista;

2. A normalidade social, pelo contrário, 
tende a ser hipervalorizada como um ativo, ati-
tude com a qual, e inversamente, se desvaloriza 
e desacredita a denúncia, o conflito e o con-
fronto;

3. Sob o jugo conservador, conflito e con-
fronto (ideológicos) são muitas vezes entendidos 

como pueris e sinónimos de perda de tempo, 
de que resulta uma estimulação (encapotada) 
do “deixa andar” e do “sempre foi assim”;

4. Este conservadorismo passivo não im-
pede determinantemente a mudança social 
mas cria obstáculos consideráveis, cuja conse-
quência pode muito bem ser um afastamento 
relativamente a padrões de desenvolvimento, 
nomeadamente social e cívico, que se podem 
identificar noutras sociedades nossas contem-
porâneas e que almejamos.

Poderia prosseguir o enunciado de consequ-
ências nefastas que, em meu entender, carac-
terizam o conservadorismo anémico que preva-
lece em muitos domínios da nossa vida coletiva. 
Não faltam exemplos e ilustrações. Deste meu 
ponto de vista, a democracia não trouxe signi-
ficativas mudanças, mas teve o mérito de per-
mitir expor com maior clareza as consequências 
deste conservadorismo para o presente e futuro 
da sociedade portuguesa. É uma espécie de 
cegueira que nos atinge, com diferentes intensi-
dades, mas que não deixa de nos influenciar na 
hora de pensar Portugal.

Quero afastar-me desta visão que designo 
por conservadora e declarar a necessidade de 
um estado de emergência nacional, que cor-
responde a um sobressalto social coletivo, so-
bretudo de natureza ética e cívica, que exige 
uma reforma profunda na maneira de olhar os 
problemas nacionais, sem fatalismos de circuns-
tância, mas a pensar nas consequências sérias 
e irreversíveis da inação coletiva. Como ilustra-
ção, limitado pelo espaço de edição, referir-
-me-ei somente à nossa demografia.

Portugal conheceu desde a sua fundação 
grandes debilidades em termos do número de 
residentes. Fora exatamente a constatação 
dessa fraqueza que havia determinado a con-
dução de políticas de fixação (imigratórias) nas 
primeiras Dinastias. O movimento da Expansão 
(Quatrocentista e Quinhentista) agravou consi-
deravelmente uma relação débil entre popula-
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Numa formação social e política quase 
milenar, com raízes conhecidas e preser-
vadas pela história e pela memória ainda 
mais recuadas, é possível pensar que as 
contingências do presente são acidentes 
e incidentes infelizes, contrariedades su-
peráveis por uma resiliência culturalmente 
instalada. Os Portugueses não estão imu-
nes aos obstáculos e aos revezes, mas su-
peram-nos com a determinação fundada 
numa experiência coletiva ancestral. Esta 
conceção tem um potencial regenerador, 
mas encerra vários perigos. E o maior deles 
é o da institucionalização da negligência.

Se valessem de consolo e alimentassem 
o nosso ânimo, as comparações entre as 
condições de vida de hoje, materiais e 
subjetivas (no sentido do bem-estar psico-
lógico), com as do passado relativamente 
recente reforçariam claramente o argu-
mento de que a contingência não deslus-
tra a comunidade nacional, e pelo contrá-
rio exprime a capacidade de superação. 
Se essa comparação fosse entre o presen-
te e passados mais recuados, a transfor-
mação social progressista seria ainda mais 
evidenciada: na educação, na saúde, na 

habitação, no rendimento disponível, na 
mobilidade das gentes, porventura tam-
bém nos níveis de felicidade que preva-
lecem na maioria dos Portugueses. Mas 
esta marcha civilizacional não é, de algum 
modo, a de todo o Ocidente? Cabendo-
-nos mérito, poderemos falar dele sem fa-
larmos no mérito de todos os Outros?

O nosso País, resumidamente, seria um 
experimentum humanum bem-sucedido, 
cujas dificuldades económicas (re)co-
nhecidas, as crises identitárias vividas, os 
tormentos políticos passados, os dramas 
individuais e partilhados, identificariam um 
percurso próprio com passado, presente e 
futuro. Reconheçamos a singularidade de 
cada povo, mas acentuemos o valor da 
marcha comum, para evitarmos naciona-
lismos serôdios e patetas. De resto, o pro-
jeto Europeu que integramos aposta num 
conceito de avanço societal partilhado 
(diferente da soma das partes).

Existe, importa referi-lo, um ângulo de 
abordagem que prevalece (e se sucede 
com cambiantes) na história social e polí-
tica Portuguesa e que nos tem ajudado a 
manter um orgulho nacional, variável, mas 

Pensar Portugal
A angústia de pensar Portugal 
reflexões durante o Verão triste de 2017

54

Paulo Machado
Sociólogo  
Professor Universitário
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rodeia, ou tão-somente para se protegerem a si pró-
prios, árvores assassinas (porque ninguém olhou por 
elas e soçobraram à negligência), rios contamina-
dos por inação das autoridades públicas e compla-
cência das autarquias, maternidades que encer-
ram por falência da demografia regional, centros 
de saúde que fecham portas porque não há quem 
para os manter a funcionar com mínimos de quali-
dade, este verão triste está cheio de exemplos – na 
sequências de outros verões menos risonhos e de 
invernos arriscados – que demonstram que o nosso 
conservadorismo endémico tem um preço dema-
siadamente alto para muitos. O amortecimento do 
impacto de uma catástrofe pela existência, nos ca-
nais públicos de televisão, de um Portugal em Festa 
ou de um concurso sobre as 7 Maravilhas de Portu-
gal, não permite o sobressalto ético e cívico que o 
País necessita. A antena pública tem aqui um papel 
a desempenhar e responsabilidades devem ser as-
sacadas aos seus dirigentes. Precisamos, também, 
de mais relatórios de diagnóstico e de mais pros-

petiva – temos técnicos e meios para o fazer – que 
verdadeiramente sensibilizem para o que é o Portu-
gal de hoje e o que será o de amanhã se a visão 
concertadora conservadorista prevalecer.

Agora é o tempo de agir. Portugal é ancestral 
mas não é de ferro! Pensar as catástrofes ditas na-
turais como azares ou eventos imprevisíveis é esca-
motear que o risco e vulnerabilidade têm bem mais 
a ver com o Homem do que com a Natureza. A 
Natureza não negligencia: o Homem sim! Também 
deste ponto de vista o conservadorismo deve ser 
acusado de dolo e haveria que trabalhar para uma 
responsabilização política, criminal e cível de quem 
o pratica e nele se resguarda cobardemente – evi-
tando penalidades e obstaculizando mudanças 
necessárias.

Agora é o tempo de exigir: que saia de cena quem 
já não entende o que significa e exige o bem comum.  
Portugal é demasiado precioso para ser desperdi-
çado!•

ção e território, ditando densidades populacionais 
baixas na generalidade das regiões portuguesas 
e fortes desequilíbrios entre elas. A criação de um 
Império à escala mundial alimentou na dinâmica 
social portuguesa a emigração como elemento 
estruturante, do qual não nos livrámos até hoje. 
Este facto prazenteiro de encontrar um Português 
(ou seus descendentes) em cada canto do Mundo 
ilustra bem como se dissimula uma realidade social 
factualmente adversa.

No auge do Estado Novo (anos 40 e 50 do século 
passado), Assembleia Nacional e a Câmara Corpo-
rativa ensaiaram uma argumentação ideológica 
que defendia a existência de um excedente de-
mográfico em Portugal, assim justificando a neces-
sidade de um continuado movimento emigratório, 
quer para as colónias, quer para o estrangeiro, que 
encobria a falta de desenvolvimento económico 
do País. Acima de tudo, reconhecer que Portugal 
necessitava de exportar gente, sobretudo por uma 
excessiva natalidade, era reconhecer, com a co-
bertura de uma retórica empedernida e de retorci-
dos argumentos falsamente científicos, que na so-
ciedade portuguesa a conciliação entre 
a sua dinâmica demográfica 
e o desenvolvimento 
e c o n ó m i -

co e social 
era difícil. E nós, Por-

tugueses, por via do conser-
vadorismo social anémico e endémico, 

habituámo-nos a pensar assim.
Com efeito, a democracia de 1974 em diante 

não mudou esta leitura feita paradigma: Portugal 
é pequeno para todos nós. A ideia da função pa-
triótica do emigrante na criação das comunidades 
portuguesas espalhadas pelo Mundo não ajudou a 
transfigurar a fatalidade que resulta de estar longe 
por necessidade económica. Vivemos esta conce-
ção sem tomarmos consciência das suas implica-
ções. E o que se passou foi um progressivo, e por ve-

zes até, acelerado esvaziamento do território, seja 
no sentido campo-cidade; campo-exterior do País; 
campo-cidade-exterior do País; ou mesmo cidade-
-exterior do País. Esvaziamento pela emigração e 
pelo declínio da natalidade (entendido como indi-
cador de modernidade). O nosso crescimento po-
pulacional é anémico desde os anos 60 do século 
XX, como fora em períodos mais recuados da nossa 
história, e é presentemente negativo. Mais óbitos 
que nascimentos, mais emigrantes que imigran-
tes… este modelo de sociedade só poderia ter tido 
como consequência menos pessoas e pessoas mais 
velhas. É verdade que o aumento do número de 
anos que, em média, as pessoas vivem (indicador 
de progresso humano) ajudou a envelhecer o País, 
mas não explica os níveis de envelhecimento atingi-
dos. Uma vez mais, se a situação demográfica geral 
de Portugal não é positiva, a situação regio-
nal, em muitos casos, impressiona. 
 
 

J á 
não existem sobe-

ranos povoadores. Existem, 
isso sim, governantes que não apre-

sentam uma visão política nacional para o gra-
ve problema do despovoamento do País. Ele não é 
grave por comparação com passados recentes, ou 
por motivos ideológicos ou simbólicos. A gravidade 
está atestada nas suas consequências que agora 
se fazem sentir, dolorosamente, num País que dize-
mos pequeno mas cujas feridas sociais e ecológi-
cas têm enorme extensão. Agora pode ser já tarde 
para remediar muito do sofrimento, mas não é tar-
de para empreender uma reforma na governação 
das regiões, direcionada para um reforço real da 
sua ocupação. Esta ocupação tem que trazer eli-
tes, investimento, gente, ideias, novos valores para 
preservar o que existe e edificar um futuro melhor.

Incêndios florestais e rurais, aldeias despovoadas, 
velhos isolados e impotentes para proteger o que os 
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A Revista Ter lançou para esta 
edição, o repto “o hoje é o amanhã 
de ontem” e desde logo senti a 
motivação de aceitar o convite 
de escrever um artigo de opinião 
sobre a atualidade em relação aos 
nossos hábitos alimentares e aspetos 
relacionados. A sociedade está 
cada vez mais “acomodada” a uma 
alimentação desorganizada entre 
excessos e restrições alimentares, 
ao sedentarismo e às rotinas diárias, 
sem ter espaço de acalmar e usufruir 
de atividades de lazer, que em si 
podem beneficiar todo o equilíbrio 
quanto à (in)gestão alimentar. 
Efetivamente devemos pensar mais 
a médio e longo prazo e, se sentimos 
a necessidade de reorganizarmos 
a nossa alimentação, devemos 
pensar como organizar de momento 
o plano alimentar, mas tendo uma 
perspetiva futura, ou seja, em que 
medida beneficiará os nossos hábitos 
no futuro; como teremos sucesso 
terapêutico - que apenas se revela 
eficaz se dermos continuidade ás 
medidas implementadas; e quais 
as vantagens para a nossa saúde, 
designadamente como prevenção 
para o aparecimento de patologias. 

Por outro lado, o aumento de 
sensibilidade e de informação para 
um peso saudável tem despoletado 
algumas modas alimentares que 
assentam, por exemplo, na busca de 
diagnósticos de alergias alimentares, 
no seguimento de planos que 
personalidades e bloggers ditam e 
no aconselhamento por profissionais 
não creditados pela Ordem dos 
Nutricionistas. Posto isto, teremos 
também de procurar por um 
acompanhamento personalizado e 
refletir que um determinado Plano 
Alimentar prescrito a uma pessoa 
não é transmissível a outra; quanto 

muito, as recomendações gerais 
quanto a alimentos saudáveis e 
não saudáveis podem beneficiar a 
população em geral. Pensar com 
calma e pormenor e saber o que 
deve desejar é um Plano Alimentar 
e uma Orientação personalizada ao 
seu caso. O pormenor extende-se 
também à implementação de outras 
medidas como a disponibilidade 
para a prática de exercício físico, que 
potencie os resultados esperados, 
fortaleça todo o sistema músculo-
esquelético e tonifique os diferentes 
segmentos musculares. 

Outro pormenor: a saúde da sua 
pele. Não é também a pele um 
órgão? Não é até o órgão maior 
que temos? Como nutricionista, 
refiro-me em particular a este 
assunto porque: as flutuações de 
peso sujeitam a pele a mais uma 
agressão, como nomeadamente 
a formação de estrias e aumento 
de flacidez dérmica; a ausência 
de determinados nutrientes 
desequilibram a pele e estruturas 
como o cabelo e as unhas; e porque 
a implementação de bons hábitos, 
em diferentes campos de atuação, 
se promovem entre si, isto é, se cuidar 
da saúde da sua pele do rosto e do 
corpo estará mais desperto(a) para 
hábitos como a alimentação e o 
exercício físico e, se cuidar melhor 
da sua alimentação e/ou tiver uma 
vida mais ativa, vai sentir-se melhor 
se completar com cuidados em 
relação à saúde da sua pele. São 
pormenores. Julgo mesmo que 
será o que sociedade será: mais 
atenta, mais consciente e mais 
crítica. Outro pormenor: conhecer 
mais culturas gastronómicas, como 
podemos beneficiar delas em 
termos de criatividade culinária e 
como podemos enriquecer os nossos 

pratos com paladares saborosos e 
saudáveis. 

A globalização permite cada 
vez mais o conhecimento de várias 
culturas e essa própria interação vai, à 
partida, promover comportamentos 
de respeito. Não será a cozinha um 
meio como o desporto? 

Permite conhecer o outro, 
enaltecer o espírito de equipa (e 
quem trabalha numa cozinha, sabe 
bem disso!) e eliminar preconceitos. 
Esse espírito de equipa deve-se ver 
também pela promoção dos produtos 
locais e de agricultura biológica, 
uma diretriz clara defendida pela 
Ordem dos Nutricionistas, que 
apela por isso a uma visão mais 
global, atenta à economia local e 
às questões ambientais. Um outro 
parêntesis, que mostra bem a 
evolução da nossa sociedade: as 
políticas alimentares e nutricionais 
implementadas até ao momento e 
que se esperam implementar mais 
e que, inclusive, estabelecem mais 
uma ponte entre nutricionistas e 
cozinheiros quando, em 2010, surgiu 
a lei que passou a regular o teor de 
sal na indústria panificadora, e mais 
recentemente, com o novo imposto 
sobre refrigerantes. Estas medidas 
mostram bem a evolução positiva: 
servem para proteger a nossa saúde! 
Muitas vezes é interpretada como 
uma perda, uma “despromoção” e 
gera-se polémica e desagrado. Mas, 
e se pensarmos que aqui se vê o 
pormenor? “O hoje é o amanhã de 
ontem” e, por isso, queremos evoluir 
positivamente, refletir, desconstruir 
pensamentos desatualizados, 
desfazer preconceitos e promover 
mais informação nos diferentes 
campos de conhecimento. •

Pensar no (com) pormenor

Teresa Campos 
Nutricionista e  
Fundadora da Nutrémia Clínica de Nutrição de Braga 
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João Couvaneiro
Vogal do Conselho Diretivo da ANQEP
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O mundo atravessa importan-
tes transformações decorrentes da 
globalização económica, política 
e cultural, que introduzem profun-
das mudanças nas dinâmicas de 
organização das sociedades.

A humanidade como um todo, 
ou organizada em diferentes com-
posições sociais, tem vivido muta-
ções evidentes. Também a nível 
individual, aquilo que cada um de 
nós é, ou aspira ser, se transforma 
continuamente. Transformam-se: 
as leituras que fazemos do mun-
do; as dinâmicas em que nos in-
serimos; a estrutura das famílias a 
que pertencemos; os lugares que 
habitamos; as ocupações que te-
mos; os desejos ou os sonhos que 
alimentamos…

Todos os dias surgem novas in-
venções, novos instrumentos tec-
nológicos, novas formas de criar, 
de produzir, de comunicar, de 
viver. Todos os dias surgem inova-
ções, que desafiam a capacidade 
de adaptação das pessoas e das 
sociedades.

Em todo o mundo, a um ritmo 
veloz, as universidades, as acade-
mias, as empresas e os centros de 
investigação produzem estudos, 
realizam descobertas, publicam 
novas ideias, que ampliam o co-
nhecimento que temos, as tecno-
logias de que dispomos e as técni-
cas que utilizamos.

Durante milhares de anos os 
processos de evolução foram razo-
avelmente lentos. Salvo muito pou-
cas exceções, a transformação 
das coisas foi de tal forma espaça-
da que tudo parecia marcado por 
uma razoável previsibilidade. Os 
instrumentos utilizados, os proces-
sos de produção e as ocupações, 
passavam de geração em gera-
ção, permanecendo inalterados.

Só com a modernidade este 
ritmo indolente se alterou. Com 
o aproximar da contemporanei-
dade passou a assistir-se a uma 
aceleração contínua da história e 
dos processos de transformação, 
que parecem ser agora marcados 
por um aumento contínuo de ve-
locidade, que vai desconstruindo 
a nossa noção do tempo e dos 
acontecimentos.

O mundo passou a ser marcado 
por uma enorme imprevisibilidade. 
As vidas de muitos de nós são ago-
ra uma constante metamorfose.

Por mais atualizados que tente-
mos estar, a vertigem do efémero-
-futuro dá-nos frequentemente a 
ideia de estarmos a ser ultrapassa-
dos, por uma crescente e perma-
nente avalanche de coisas novas. 
As modas, as preferências e todas 
as tendências são caracterizadas 
por uma grande fugacidade.

A vontade ou a necessidade de 
mudança torna-se perene e tudo 

tem em si uma intrínseca imperma-
nência.

Existe a percepção de que, 
apesar de se terem verificado pro-
fundas mudanças em tudo o que 
nos rodeia, na escola em pouco 
ou nada se alterou.

Como manifestações duradou-
ras que se projetam e perpetuam, 
em muitas escolas permanecem: 
os conteúdos que são transmiti-
dos, a organização disciplinar, os 
processos de sistematização do 
conhecimento e as competências 
desenvolvidas; os métodos de en-
sino e os resultados das aprendiza-
gens; os mecanismos de transição, 
os rituais e as funções da avalia-
ção; a organização espacial e as 
dinâmicas que nela ocorrem; as 
relações pessoais e hierárquicas; 
os papéis dos professores e dos 
alunos; a inclusão nas comunida-
des e o desenvolvimento da cida-
dania…

Não obstante esta resiliência e 
até este aparente imobilismo, um 
sussurro quase inaudível parece 
dizer-nos: “E no entanto ela move-
-se”.

Move-se, porque a escola não 
é uma estrutura isolada e imune às 
transformações que ocorrem fora 
dela. Move-se porque, apesar de 
parecer em repouso, se exercem 
sobre ela forças que, ainda que 
parcialmente absorvidas pelos 

Agora e sempre, a 
permanência do  
passado-presente 
e a vertigem do  
efémero-futuro

efeitos da inércia, a impulsionam 
para um lento, mas perpétuo, mo-
vimento.

Os mecanismos informais de 
acesso ao conhecimento e ao de-
senvolvimento de competências, 
que rivalizam com a escola e que 
com ela disputam a centralidade, 
também se apresentam como mo-
tores que, fora de bordo, impulsio-
nam o sistema educativo.

Tem sido confiada às escolas 
a responsabilidade de nos pre-
parar para as transformações dos 

contextos, dos instrumentos e dos 
processos. Mas tem sido também 
responsabilidade desses estabe-
lecimentos a transmissão de todo 
um património acumulado ao lon-
go de gerações, que está na base 
das nossas matrizes civilizacionais.

O conhecimento da história e 
das tradições, da produção cul-
tural e do grande pensamento, 
ajudam a perceber aquilo que o 
homem tem feito e aquilo que a 
humanidade é. Ajudam-nos a vi-
vermos melhor uns com os outros 

e a estarmos defendidos face aos 
caprichos do presente e do futuro.

Encontrar o justo equilíbrio en-
tre a necessidade de transmitir um 
conjunto de conhecimentos fun-
damentais, validados pelo tempo 
e assumidos como legado que 
deve ser perpetuado, conjunta-
mente com a necessidade de se 
garantir o acesso aos saberes re-
centes e o desenvolvimento de 
competências emergentes, é um 
dos grandes desafios que se colo-
cam à escola, agora e sempre.•
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Rosana Silveira
Técnica de  Intervenção  Psicossocial  
com Crianças e Jovens em Risco

não é suficiente proporcionar-lhes apoio na aquisição de 
casa e de carro; é imperioso exigir mais!

É necessário conhecer qual a realidade e quais as 
necessidades destes pais e dos que o pretendam vir a 
ser. Pese embora o aumento do número de adultos com 
incapacidade que constituem família, este tema ainda 
parece ser tabu.

A tarefa da parentalidade para adultos sem 
problemáticas aparentes é das mais complexas e 
suscitam enormes desafios e obrigações. Para adultos 
com incapacidade, esta tarefa torna-se ainda mais 
difícil, pois tem sido sempre dificultado pelo estigma da 
sociedade e pelo preconceito. Ao contrário do que 
se possa pensar, os maiores obstáculos que estes pais 
enfrentam estão relacionados com barreiras sociais e 
ambientais e não, necessariamente, com os obstáculos 
impostos pela própria incapacidade. 

Um dos problemas associados ao facto de ser mãe/
pai com incapacidade é a falta de um modelo de 
parentalidade próximo. Ora, a construção de um novo 
modelo de parentalidade emerge da nossa família de 
origem. Assim se ocorrer uma ausência de exemplo,  
como o caso dos pais com incapacidade, estes, numa 
fase inicial da parentalidade, terão que utilizar métodos 
e procedimentos baseados nas experiências das pessoas 
sem incapacidade; depois, é com a própria evolução 
familiar, nos seus contextos e vivências específicas, que 
irão desenvolver estratégias próprias de cuidado e de 
educação dos seus filhos, ajustando os métodos mais 
apropriados às suas dificuldades e limitações, dando 
origem, assim, a um novo modelo de parentalidade.

Muitas das tarefas parentais são específicas para 
cada fase de desenvolvimento da criança (por exemplo, 
mudar as fraldas de uma criança, a linguagem, ajudar 
nos trabalhos de casa), pelo que a incapacidade de 
um dos pais poderá afetar uma determinada tarefa. Por 
conseguinte, é necessário não só um apoio específico 
e especializado, na maior parte dos casos inexistente, 
mas também o apoio informal da família e amigos, 
o qual representará um papel fundamental uma vez 
que, através desta, os pais com incapacidade terão 
a oportunidade de trocar ideias e experiências face a 
situações semelhantes e fornecer alguns exemplos de 
parentalidade.

Na sociedade constituída por indivíduos, 
maioritariamente sem incapacidade, é comum 
excluirmos e marginalizarmos o que é diferente, o que não 
se enquadra nos padrões da comunidade. Isto poderá 
levar a que os pais com incapacidade se preocupem 
mais com a forma de lidar com a reação das outras 
pessoas do que propriamente ao seu estatuto de pais 
com incapacidade. 

Deste modo, se refletirmos por um momento, estes pais 
têm um trabalho acrescido, quer com a segurança das 
crianças, quer com o tempo extra que é necessário para 
adaptar a realidade de educar uma criança. Estes pais 
têm que dar mais de si, quando comparados com pais 
sem problemáticas, para serem percecionados como 
bons pais pela sociedade.

A idade de início da incapacidade é outro dos 
fatores a ter em consideração. Se estes pais têm uma 
incapacidade desde nascença ou, ao invés, se o 
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Muito se tem falado de inclusão e de crianças com 
Necessidades Educativas Especiais, no entanto pouco se 
tem falado sobre pessoas com incapacidades que são ou 
que aspiram vir a ser pais.

Numa época em que está na moda falar-se de apoio 
educativo e reabilitativo e da criação de políticas para 
apoiar pessoas com Necessidades Especiais, questionamo-
nos até que ponto esse suporte é, efetivamente, realizado. 
Por conseguinte, abordarmos uma temática como a 
incapacidade, em particular, os pais com incapacidade, 
é de extrema importânica devido à falta de investigação 
e de dados estatísticos relativos a esta população.

Na verdade, hodiernamente, contrariamente 
há cerca de 20 anos, verifica-se uma melhoria nas 
orientações políticas educativas e sociais, especialmente, 
a proliferação de diplomas legais destinados ao apoio de 
pessoas com incapacidade; contudo, este nem sempre 
é devidamente prestado, não passando do papel. Esta 
situação é reforçada pelo desconhecimento, que ainda 
há por parte da população com incapacidade, de muitos 
dos seus deveres e direitos. Com efeito, as pessoas com 
Necessidades Especiais também têm deveres, enquanto 
cidadãos de pleno direito. Ao invés do que possamos 
pensar, não são portadores apenas de regalias e apoios. 
Incapacidade a nossa de não lograrmos ver além do que 
a nossa visão limitada nos mostra.

Apoiar as pessoas com Necessidades Especiais não 
passa só por elaborar políticas de acesso a locais públicos, 
não passa só por colocar um intérprete de Língua Gestual 
Portuguesa nos canais de televisão e nas escolas, não 
basta colocar leitura braille nos andares de elevador, 

Pais com 
incapacidade
Uma Realidade por desvendar
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aparecimento foi súbito ou mais tardio. É de prever que 
os indivíduos que têm uma incapacidade ao longo da 
vida, terão uma maior facilidade de adaptação familiar. 
Pelo contrário, se o aparecimento é súbito ou mais tardio, 
poderá resultar num trauma e revolta da família, o que 
carece de um maior acompanhamento por parte de 
especialistas.

Outro assunto a refletir é a suposição de que as crianças 
terão que cuidar dos pais com incapacidade desde 
muito cedo. Esta ideia é errada! Pelo contrário, os pais 
com incapacidade muitas vezes demonstram um maior 
cuidado e precaução quando delegam tarefas aos seus 
filhos, por vezes, até hesitam em pedir às crianças para 
realizar determinadas tarefas banais, como lavar a loiça, 
pois sentem que a sua incapacidade é que as levou a 
pedir determinada tarefa aos filhos.

A nível profissional e económico, as pessoas com 
incapacidade ainda enfrentam discriminação ao nível 
da contratação e no planeamento das suas carreiras. 
São frequentes os casos de baixas remunerações e a 
falta de programas de inserção profissional, constituindo-
se obstáculos comuns à empregabilidade. Atendendo 
a que estes pais têm despesas adicionais relacionadas 
com a sua incapacidade (por exemplo, cuidados 
médicos, equipamentos de adaptação, transporte 
ou modificações de habitação), podem também 
existir despesas extra para o cuidado dos seus filhos, o 
que poderá originar uma situação economicamente 
insustentável.

Na perspetiva da população em geral, as implicações 
de uma criança ser criada por pais com incapacidade 

é, geralmente, associada como tendo consequências 
nefastas para a criança. Contudo, ao refletirmos, os 
filhos de pais com incapacidade, por partilharem uma 
experiência e uma relação próxima com a comunidade 
de pessoas com incapacidade, é de prever que se 
sintam mais confortáveis quando confrontados com 
outra pessoa com incapacidade do que os outros filhos 
com pais sem incapacidade. 

O valor da família e dos amigos é reconhecido 
precocemente, pelos filhos, como sendo fundamental, 
sendo provável que se tornem indivíduos mais flexíveis e 
autónomos na resolução de problemas. É de prever que 
estas crianças e jovens tenham uma maior variedade 
de experiências, melhor noção do que é justo e injusto, 
evoluindo na área dos valores, especialmente no sentido 
do respeito e predisposição para aceitar a diferença, 
demonstrando, pois, uma evolução positiva de 
mentalidades e de atitudes melhores face aos demais.

Pelo supra exposto, é errado pensarmos que a 
incapacidade tem que ter, necessariamente, um efeito 
negativo na parentalidade. É fundamental intervir na 
sociedade não só através de mudanças nos ambientes 
físicos, mas também nas mentalidades das pessoas. Para 
tanto,  são necessários os apoios adequados, bem como 
aplicar as leis existentes de forma correta, para que as 
pessoas com incapacidade possam exercer o seu direito 
fundamental de criar e manter as suas famílias. É de 
prever que, se lhes forem fornecidos os apoios e serviços 
apropriados, estes pais terão realmente sucesso na tarefa 
da parentalidade. •

Apoiar as pessoas com Necessidades Especiais não passa 
só por elaborar políticas de acesso a locais públicos,  

(...)  
não é suficiente proporcionar-lhes apoio na aquisição de 

casa e de carro; é imperioso exigir mais!
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Pensar no agora implica refletir num 
precedente e num possível subsequente – 
o hoje é o amanhã de ontem.

Aquilo que vemos, vivemos e possuí-
mos atualmente diz muito daquilo que a 
sociedade foi e do que a sociedade será.

Entre mentes otimistas e pessimistas, a 
sociedade não se cura, nem adoece - re-
genera-se, molda-se e transforma-se.

Metamorfoses. Evoluções. Progressos? 
São milhares de anos de história; de mu-
danças demográficas, sociais e psico-
lógicas; de avanços na tecnologia e na 
saúde; de diferenças políticas, económi-
cas e religiosas; de alterações nas línguas 
e nas artes; de variações de pensamento 
e mentalidades; de preocupações pela 
ecologia e pelo voluntariado; de valoriza-
ções pelo lazer, turismo e gastronomia; de 
lutas por abolição de preconceitos e por 
defesas de valores e ideais.

A imensidão e complexidade de uma 
sociedade é algo demasiado vasto para 
se abordar em linhas, mas paramos agora 
para a desmistificar.
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A velocidade das comunicações permitidas pelo 
vapor, pelo telégrafo, pelo petróleo, pelos aviões, pelos 
satélites, inflou as sociedades humanas de conteúdos 
capazes de ensinar, mas também de entreter de forma 
cada vez mais cómoda. A expansão da literacia e a 
universalização da educação foi permitindo colocar 
as máquinas ao serviço do ser humano e permitir-
lhe dedicar-se à investigação, à aprendizagem e ao 
progresso do saber.

A partir de certa altura, começou a confundir-se os 
meios com os fins, e as máquinas já não libertavam 
o homem, mas começaram a moldá-lo. Ao mesmo 
tempo, porque as máquinas o permitem, as chamadas 
indústrias criativas ocuparam um lugar de destaque 
nas sociedades contemporâneas, fazendo do 
entretenimento um dos setores mais lucrativos, muitas 
vezes à custa de um adormecimento das faculdades 
humanas ativas e de um embrutecimento geral dos 
espectadores dos média e da vida.

Cada vez mais, as coisas precisam de ser sentidas, 
e cada vez menos pensadas. A Era da Informação, 
construída pela Razão com base na conceção 
materialista e mecanicista do universo, dá lugar ao 
sentimento que procura uma postura mais orgânica 
e ecológica, mas ao mesmo tempo mais cómoda, 
confortável e prazerosa. Os agentes económicos – e os 
seus algozes da propaganda –, ao apoderarem-se do 
conhecimento da psique, desenvolveram toda uma 
ciência de exploração das carências e das fraquezas 
humanas em seu proveito, tanto para convencer da 
compra de mais um produto da moda como do voto 
em mais uma cara nova do momento.

Pudessem os meios de comunicação atuais, desde 
a televisão à internet, não se afastar de uma missão 
realmente educativa – como aliás foi prometido 
quando surgiram – e poderíamos vislumbrar um 
verdadeiro progresso para o espírito humano, já 
não tão apegado ao crescimento económico, 
fonte inesgotável de conflitos e de infelicidade, mas 
ao crescimento interior, aquele que é realmente 
sustentável.

A usurpação das leis da psique humana em proveito 
do benefício económico e da propaganda política 
ensinaram aos povos um apego cada vez maior pelas 
riquezas e pelo prazer, pelos bens materiais e pelo 
conforto. Já não pode haver felicidade se não há “as 
condições mínimas de existência”. Já não há futuro 
para as sociedades modernas sem “o crescimento 
económico”, panaceia de todos os males sociais. O 
que acontece é que as condições mínimas são cada 
vez maiores à medida que as décadas passam, e 
nunca chega a satisfação para aquele que quer 
sempre mais daquilo que não necessita, mas apenas 
deseja. O que acontece é que, dada a necessidade 
e a carência crescentes, é isso que os políticos, 
dependentes do voto e da opinião, devem prometer 
satisfazer se querem chegar ou manter-se no poder. O 
que se constata, é que nos últimos cinquenta anos a 
economia mais que duplicou a sua dimensão, mas esse 
crescimento teve que garantir taxas de desemprego 
nunca vistas para manter o preço do trabalho a níveis 
“competitivos”.

Cresceu o ritmo da produção de informação até 
já não termos discernimento para escolher o que é 
válido; é a que abalroa as nossas almas de palavras 
como produtividade, competitividade, rendimento 
do trabalho, índices de crescimento, e mais uma 
infinidade de cápsulas energéticas que devem 
transformar-nos em alimento desta uma máquina 
hedionda montada sobre o planeta, e arredores, 
que engole os seus recursos de forma gratuita e sem 
qualquer racionalidade de sustentabilidade futura.

Talvez passe por loucura dizer: estamos loucos, 
mas contentes por encontrar, no que nos está a 
matar, a ilusão do que pensamos viver. Mais sensato 
seria recomendar uma vida ativa, sim, mas de uma 
atividade do espírito, de um movimento perpétuo 
da nossa alma na produção do que são realmente 
bens, coisas que fazem bem, que são úteis não para 
o prazer dos corpos que nos faz escravos dos desejos, 
mas para libertar as almas das amarras e das sombras 
que a lama do mundo lhes lança. 

Desde a revolução científica após o Renascimento – alvorecer 
da atual civilização – começou a cristalizar uma cosmovisão de 
um universo mecânico que nos foi afastando cada vez mais da 
natureza, dos seus ritmos e processos próprios, mergulhando-
nos na vida artificial assimilada às grandes máquinas que 
foram surgindo. A expansão industrial só foi possível por uma 
sistemática especialização dos trabalhadores divididos em 
tarefas muito específicas. Esta especialização, como que 
partindo em pedaços o homem integral do renascimento, 
permitiu aprofundar o conhecimento de disciplinas cada vez 
mais confinadas a domínios restritos do saber, cuja relação entre 
elas se tornava difícil de manter. A Filosofia, mãe dos saberes 
e das artes, foi sendo esvaziada à medida que se dividia em 
distintos ramos do conhecimento.

A organização do conhecimento em universidades, 
enciclopédias e, mais recentemente, na internet, foi uma tarefa 
que garantiu uma memória coletiva capaz de ser aperfeiçoada 
com o escrutínio mútuo, acumulada com menores perdas e 
acedida com maior facilidade a cada geração. O impulso 
dado à economia industrial e capitalista pela constante 
inovação tecnológica exigiu métodos cada vez mais seguros, 
não só de gerar novos conhecimentos, mas também de os 
proteger de possíveis cópias e usurpações. A prosperidade das 
corporações passou a estar mais dependente da produção 
de conhecimento que da produção de bens materiais, estes, 
cada vez mais frequentemente, produzidos para durar pouco 
de modo a serem rapidamente substituídos por novos.

agora:  
 

A hora da História
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Segundo o relatório de retomas de resíduos de 
embalagens, pela Sociedade Ponto Verde, a Braval é o 
Sistema de Portugal Continental que mais resíduos envia 
para reciclar, per capita, excluindo a ALGAR, que abrange 
o Algarve, devido à grande flutuação de população, no 
Verão.

Na área da Braval, foram enviados para reciclagem 
37,4kg por habitante, enquanto a média nacional ronda 
os 28kg per capita.

No caso do vidro, a diferença acentua-se mais, com 
a Braval a enviar para reciclagem 23,5kg por habitante, 
sendo que a média nacional é de aproximadamente 16kg 
per capita.

Esta posição cimeira tem-se vindo a manter ao 
longo dos anos, excetuando as Regiões Autónomas 
e o Algarve, onde a Braval é o sistema que mais vidro 
recolhe por habitante há já vários anos, em quantidades 
muito superiores à média nacional. No caso do papel e 

embalagens, os resultados também têm sido bastante 
positivos, mas já perto da média.

Temos sido questionados sobre qual a estratégia 
para conseguirmos obter estes resultados.

A recolha, na nossa área, é efetuada através dos 
ecopontos, de superfície e subterrâneos, colocados 
nos 6 municípios abrangidos. A nossa estratégia tem 
passado e passará pelo reforço da rede de ecopontos, 
uma vez que, uma das “desculpas” mais apresentadas 
pelos não recicladores é a de que os ecopontos ficam 
longe.

Na maior parte dos circuitos de recolha, com 
exceção do centro urbano de Braga, no qual 
fazemos recolha noturna, a recolha é bi-material 
(Papel/Embalagens e Vidro), pois a nossa área é 
extremamente rural, com populações bastante 
dispersas. Assim, tentamos maximizar os circuitos de 
recolha, de modo a recolher a maior quantidade de 
resíduos, no menor n.º de km percorridos.

Esta recolha bi-material é feita pois apenas 
possuímos uma linha de triagem. No entanto, no Plano 
de Ação 2015-2020 está prevista a implementação 
generalizada da recolha independente de 
cada contentor do ecoponto, pois serão criadas 
infraestruturas distintas para a separação do material 
recolhido no contentor azul e amarelo.

Este projeto está incluído na candidatura 
“Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva 
e da Gestão de Resíduos ao Nível da Produção e 
Reciclagem da BRAVAL”, submetida ao POSEUR 
Portugal 2020 e que aguarda aprovação.

Outra razão possível foi a grande aposta, desde o 
início da recolha seletiva, em sensibilização ambiental, 
nomeadamente junto da população escolar, como 
veículo de sensibilização de toda a família. Esta aposta 
irá ser reforçada com candidatura anteriormente 
referida.

A Braval congratula-se pelo contributo da 
população dos 6 municípios que abrange e pelo 
reconhecer do esforço que tem vindo a desenvolver. 
Mas há ainda muito a fazer para atingirmos as metas 
impostas pelo PERSU 2020 (Plano Estratégico dos 
Resíduos Sólidos Urbanos), através do qual, na área 
da Braval, terão de ser enviados para reciclagem, em 
2020, 53kg de resíduos por habitante. Como costumo 
referir, fizemos muito em pouco tempo, cerca de 16 
anos, mas falta fazer muito mais! Ecopontos, sensibilizar 
e educar, é preciso continuar a massificar! •

Braval  
na linha  
da frente  
da reciclagem
Pedro Machado
Diretor Geral Executivo da Braval

Entre o alvorecer da nossa civilização e a atualidade as 
sociedades passaram, a par do desenvolvimento científico 
e dos valores humanistas, dignos de reconhecimento e 
preservação, por um processo de intensa industrialização 
que fez crescer exponencialmente a população mundial 
e afetou todas áreas naturais do planeta. As lixeiras que 
tentamos à pressa esconder debaixo da terra e os oceanos 
de plástico que inundam os nossos mares, é tudo material 
que utilizamos para o nosso consumo ou prazer efémero. O 
progresso científico e tecnológico permitiu que a exploração 
da natureza se tornasse mais rápida e destruidora do que 
eficiente e ecológica.

Um simples cálculo demonstra que se a China, o país 
mais populoso da Terra, adotar o mesmo modelo de 
desenvolvimento que a Europa e os Estados Unidos (a 
escolha já parece ter sido essa), levando a sua população 
a consumir a mesma quantidade de recursos naturais, o 
planeta simplesmente não terá recursos suficientes para as 
necessidades.

O poder adquirido – tudo indica que egoísta – por 
algumas corporações internacionais com base no controlo 
dos recursos naturais, militares e financeiros do planeta, 
ameaça seriamente um equilíbrio que já começou a perder-
se, não só nos ecossistemas, mas também nas sociedades e 
nas psiques humanas.

Talvez a Lei dos Ciclos anuncie para breve a sua hora, 
impondo, mais cedo ou mais tarde, o fecho do ciclo, como 
que substituindo a noite pelo dia, o inverno pela primavera, 
a morte pela vida. Pertence-nos a nós, protagonistas do 
momento histórico que nos coube, agentes do agora, a 
tarefa de preservar, na medida do possível, as conquistas 
mais elevadas, as aprendizagens mais válidas dos ciclos 
precedentes, e a esperança que no novo amanhecer 
surgirá um outro renascimento, novo e melhor.

A Natureza existe e continuará a existir, e com ela um 
conjunto de leis que a regulam, harmonizam e conduzem 
pelos caminhos do tempo. Como a todas as coisas humanas 
e terrenas, o tempo encarregar-se-á de destruir o que foi 
construído. Apenas o que não foi construído, apenas o que 
já existia antes em essência, o que se situa por cima de todas 
as manifestações temporais, poderá sobreviver intocável. 
No correr dos séculos, as pequenas casas e os grandes 
arranha-céus, as estradas e as pontes que ligam as margens 
e aproximam as cidades, as magnas catedrais e os maiores 
centros comerciais (templos modernos do consumo), todos, 
sem exceção, desmoronar-se-ão. No fluir do rio da vida, 
as teorias científicas, as expressões artísticas, as correntes 
políticas, todas darão lugar ao novo, mas não sem antes o 
velho se esvaziar do espírito que lhe deu origem; não sem 
antes o velho se agarrar num apego à vida, faltando-lhe 
já a alma que o vivificaria por dentro. Também a nossa 
civilização, tanto mais rapidamente quanto se afaste dos 
valores essenciais que a criaram, desaparecerá. Como será 
a nova? Esperemos que melhor.•

Henrique Cachetas
Diretor da Nova Acrópole Braga
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A Associação Canguru 
sem Fronteiras é uma as-
sociação de caráter inter-
nacional que reúne per-
sonalidades do mundo da 
matemática de 55 países. 

Com o objetivo de pro-
mover a divulgação da 
matemática, estimular e 
motivar os alunos para a 
matemática, o Concurso 
“Canguru Matemático” 
contribui para a popula-
rização e promoção da 
matemática nos jovens.

Na EPATV, foram sele-
cionados três alunos em 
cada turma para parti-
ciparem neste concurso, 
que se realizou no dia 3 de 
abril, no auditório da esco-
la. 

O objetivo foi tentar que 
os alunos se divertissem a 
resolver questões matemá-
ticas e percebessem que 
conseguir resolver os pro-
blemas propostos é uma 
conquista pessoal muito 
compensadora.

O grupo mostrou-se 
bastante empenhado e 
a tarde foi de verdadeiro 
“pensamento matemáti-
co”.

O Conselho Eco-Escolas submeteu 
várias candidaturas às missões dos 
Jovens Repórteres do Ambiente. Os 
alunos Luís Dias e André Campos, do 
curso Técnico de Multimédia, foram 
seleccionados para a missão JRA Jar-
dim Zoológico de Lisboa, conservação 
“ex situ”.

Esta experiência, além de capaci-
tar os alunos para a observação, inqui-
rição, análise e reportagem, também 
cria competências na área de inves-
tigação.

Os jovens repórteres para o ambien-
te tiveram a oportunidade de contac-
tar com a investigação ambiental ao 
longo dos 4 dias, realizando entrevis-
tas, trabalho de campo e produzindo 
artigos, fotoreportagem e vídeorepor-
tagem, no Jardim Zoológico de Lisboa.

Esta experiência foi muito enrique-
cedora para os nossos alunos, pois 
além de investigarem as boas práticas 
relacionadas com o desenvolvimento 
sustentável, conheceram a importân-
cia dos Jardins Zoológicos na protec-
ção da biodiversidade, detetaram 
problemas e sugeriram soluções, be-
neficiaram de um intercâmbio muito 
enriquecedor com jovens de outras 
regiões de Portugal e colocaram em 
prática as técnicas adquiridas nas au-
las práticas.

A EPATV considera que a participa-
ção nestas missões constitui uma enor-
me mais-valia na formação transversal 
dos seus alunos, na medida em que 
fortalece e consolida, em contexto 
real, as suas competências. Assim, é 
com muito agrado que a EPATV sem-
pre patrocina estas missões.

Os alunos André Campos e 
João Louro, do curso Técnico de 
Multimédia, participaram na mis-
são internacional de Góis, de 3 a 
8 de abril, no nordeste do con-
celho de Coimbra, numa zona 
conhecida pela sua biodiversi-
dade.

Durante esta missão, os jo-
vens visitaram vários pontos de 
sustentabilidade local, ligados 
à flora e fauna, onde tiveram 
oportunidade de conhecer a re-
cuperação de aldeias antigas e 
eco-aldeias sustentáveis.

Os alunos da EPATV contac-
taram com jovens de outros paí-
ses, conheceram as Aldeias do 
Xisto e a economia da região, 
na vertente de turismo sustentá-
vel.

Nesta missão, os alunos tive-
ram mais uma vez a oportuni-
dade de desenvolver as várias 
competências de investigação, 
escrita e trabalho de grupo. O 
contexto foi ainda favorável à 
prática de línguas estrangeiras e 
ao convívio intercultural.

Entre as várias visitas e entre-
vistas, os jovens repórteres do 
ambiente conheceram Góis, as 
espécies arbóreas autóctones 
da Quinta dos Maias, a praia 
fluvial da Peneda, o Eco-Museu 
Tradições do Xisto, a Mina de 
Volfrâmio e a Central Hidroelé-
tica.

Nesta missão, a fotografia do 
aluno André Campos recebeu 
uma menção honrosa no con-
curso internacional JRA.

epatv participa
no canguru
matemático

EPATV na missão jra
no jardim zoológico
de lisboa

EPATV ganha mencão
honrosa em missão
internacional jra
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Gente Cor  
Azul

Comida  
Bacalhau
 

Cidade  
Roma
 

Desporto  
Andebol
 

Amor  
A vida 
 

Saudade  
dos meus 20 anos
 

Palavra  
Confiança
 

Desejo/ Objetivo  
Qualidade de Vida
 

Lema/Citação  
Porque eu sou do tamanho 
do que vejo  
Alberto Caeiro, em “O 
Guardador de Rebanhos - 
Poema VII” 
Heterónimo de Fernando Pessoa
 

Música  
Queen – Bohemian 
Rhapsody
 

Filme/Série  
Doutor Jivago
 

Livro  
Guerra e Paz - Liev Tolstói
 

Autodefinição  
Amigo 
 

Conversa  
José Sócrates

João Luís Nogueira
62 anos

Diretor Geral do Grupo Amar Terra Verde
Na EPATV desde 2007

Frio/Quente
Escuro/Claro
Dentro/Fora

Acompanhado/Sozinho
Verdade/Consequência

Muito/Pouco
Noite/Dia

Terra/Água
Depressa/Devagar

Barulho/Silêncio
Alto/Baixo

Dar/Receber
Ver/Ouvir
Ida/Volta

Aprender/Ensinar
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No dia 4 de abril, a EPATV encerrou 
mais um período de aulas com a Festa 
da Páscoa.

O dia começou com uma peque-
na Eucaristia, presidida pelo Padre An-
tónio Rodrigues e animada pelo coro 
da EPATV, onde toda a comunidade 
escolar participou.

De seguida, os cursos de Restau-
ração prepararam e serviram um al-
moço para os alunos, docentes, cola-
boradores e membros da direção da 
EPATV, marcando assim o início de um 
novo período de férias.

Festa da Páscoa

A EPATV organizou, em parceira 
com a Câmara Municipal de Vila Ver-
de, a XI edição do Pintar a Páscoa. A 
iniciativa reuniu mais de 20 ovos temá-
ticos, construídos e decorados pelas 
mais diversas instituições locais e por 
várias turmas da EPATV.

A exposição foi aberta ao público, 
nos Jardins do Município de Vila Ver-
de, onde os visitantes podem votar 
para eleger as obras preferidas.

Pintar a Páscoa XI
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EPATV no opp
A EPATV participou no encontro de encerramen-

to do Orçamento Participativo Portugal (OPP). Esta 
última sessão decorreu na Fundação de Serralves, 
no Porto, e contou com a presença do Primeiro 
Ministro e outros altos representantes do governo, 
como foi o caso do Ministro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, e o Ministro da Agricultura, Luís 
Capoulas Santos.

Durante a sessão, a EPATV teve oportunidade de 
reforçar a sua colaboração neste OPP, através da 
apresentação da proposta Aprendizagem sobre 
Rodas a alguns dos presentes, que será avaliada, tal 
como todas as outras, entre 24 de abril e 12 de maio, 
transitando posteriormente para votação pública.

A EPATV considera que esta iniciativa é pertinen-
te, uma vez que permite aos cidadãos apresenta-
rem e discutirem propostas em função das necessi-
dades que detetam nos territórios onde residem ou 
trabalham, num processo participativo e responsá-
vel.

Através do OPP, os cidadãos podem decidir 
como investir três milhões de euros nas áreas da cul-
tura, ciência, educação e formação de adultos e 
agricultura. Segundo António Costa, o sucesso da 
iniciativa no seu primeiro ano, assegura a continui-
dade e reforço financeiro para 2018.

visita à Expomecânica

visita gastronómica ao porto

O 1º ano do Curso Técnico de 
Mecatrónica Automóvel visitou, 
no dia 7 de abril, a 4.ª edição 
do expoMECÂNICA - Salão de 
Equipamentos, Serviços e Peças 
Auto, na EXPONOR - Feira Inter-
nacional do Porto.

Os alunos assistiram a pales-
tras de 60 minutos que oferecem 
uma formação ou demonstra-
ção, com a assinatura da multi-
nacional Schaeffler. Bem assente 
está também o caráter eminen-
temente prático, onde se de-
monstram técnicas e tecnologias 
importantes para a atividade 
das oficinas. E é de salientar tam-
bém o contacto por parte dos 
formandos durante o Salão, com 
novas ferramentas tecnológicas, 
que, assim, permitirão informa-
ção permanentemente atualiza-
da.

No passado dia 21 de abril, 
a turma do 2º ano do Curso 
Técnico de Restauração - Co-
zinha/Pastelaria dirigiu-se ao 
Porto com a finalidade de co-
nhecer alguns estabelecimen-
tos relacionados com a for-
mação e alguns pontos mais 
relevantes.

Após a chegada à cidade 
invicta, dirigimo-nos ao Mer-
cado do Bom Sucesso, com o 
intuito de contactar com pro-
dutos inovadores e conhecer 
o seu novo conceito, ou seja, 
o Restaurante Bom Sucesso 
Gourmet, onde o chef confe-
ciona o que os clientes com-

prarem no mercado. 
Seguidamente, deslocámo-

-nos ao restaurante Antiqvvm, 
premiado com uma estrela Mi-
chelin, conquistada pelo chef 
Vítor Matos.

Antes do almoço, ainda ti-
vemos oportunidade de visitar 
alguns pontos turísticos da ci-
dade.

Da parte da tarde, fomos 
privilegiados com uma visita 
guiada ao Hotel Teatro, para 
conhecermos as suas instala-
ções de restauração, onde 
nos foram apresentados pro-
dutos criados pelo chef Arnal-
do Azevedo.
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A Expocosmética, que é a maior 
feira ibérica dos setores da cosmé-
tica, unhas, cabelo e estética, foi 
visitada pela Turma Vocacional 
de Esteticistas Cosmetologistas da 
EPATV, na XXI edição, no dia 24 de 
abril.

As formandas puderam visuali-
zar o dinamismo da feira com uma 
série de atividades paralelas que 
prenderam visitantes e expositores, 
como desfiles de moda, workshops, 
debates e um congresso científico 
onde as questões mais recentes re-
lacionadas com os tratamentos de 
beleza foram abordadas por um 
conjunto de especialistas de reno-
me.

Foi possível visitar os mais de 200 
expositores, vendo os profissionais 
a trabalharem ao vivo, reforçando, 
uma vez mais, as oportunidades 
que a EPATV dá aos seus forman-
dos de se manterem atualizados 
na vanguarda do conhecimento.

visita à Expocosmética

EPATV no Super torneio
inter escolas de rugby

No dia 28 de abril, a turma de 1º 
ano de Mecatrónica representou 
a nossa escola no Torneio Inter-Es-
colas das CLDE de Viana do Cas-
telo e Braga de Tag Rugby, desen-
volvido nos Arcos de Valdevez, nos 
campos CRAV, pela Federação 
Nacional de Rugby.

É uma modalidade em cresci-
mento e com bastante envolvi-
mento das escolas, com cada vez 
mais alunos praticantes.

O dia foi completo e os nossos 
atletas só pararam nas semifinais!

Os mais sinceros parabéns pelo 
empenho na ação desenvolvida.

A EPATV mostra novamente a 
sua garra, empenho e dedica-
ção, através de alunos capazes, 
integrados e com uma enorme ca-
pacidade de adaptação, face às 
transformações da sociedade nas 
suas variadas áreas.

EPATV caminhou a semear valores 
por uma Europa melhor!

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a EPATV organizou uma caminha-
da que contou com mais de 500 
pessoas, entre alunos e professores, 
contando, este ano, com a parti-
cularidade de incluir dois tipos de 
mobilidade distintas e sustentáveis, 
num esforço de multiplicar hábitos 
de vida saudáveis nos nossos jo-
vens: a caminhada e bicicleta. 

A iniciativa, que partiu da EPA-
TV, no dia 21 de abril, por cerca 
das 9h, e terminou na Praia Fluvial 
do Faial cerca das 12h, passando 
pelas freguesias de Barbudo, Turiz e 
Lage, teve como principais missões 
celebrar o Dia da Terra 2017, co-
memorado no dia seguinte. Nesse 
sentido, e considerando a sua mis-
são enquanto Eco Escola, a EPATV 
abraçou o desafio de difundir a 
importância da floresta autóctone, 
através da conservação da flores-
ta e a promoção de uma floresta 
mais regional. Assim, foi possível a 
alunos, professores e comunidade 
local, através dos seus representan-

tes autárquicos, plantar algumas 
árvores, em sinal de compromisso 
para com este desafio. Os locais 
onde foram plantadas árvores fo-
ram selecionados tendo em consi-
deração que a escola é parte da 
comunidade e, como tal, não só 
em Vila Verde, mas também na 
Lage e na Praia Fluvial pode ser vi-
sível o contributo dos nossos jovens, 
numa preocupação para com o 
meio ambiente, e conscientes de 
que todos os cidadãos podem ser 
úteis à proteção e conservação da 
floresta, diminuindo os incêndios, 
entre outros flagelos. 

Este programa, promovido des-
de há 10 anos pela EPATV, preten-
de formar cidadãos mais amigos e 
cuidadores do meio ambiente. O 
programa tem acrescentado valo-
res éticos de grande relevância na 
formação cívica de todos os alu-
nos, este ano completados com os 
valores da EU para a construção de 
uma Europa mais justa e solidária. 

A EPATV é, desde este ano leti-

vo, uma Escola Embaixadora do 
Parlamento Europeu, programa 
coordenado pelo Parlamento Eu-
ropeu e que conta com 17 escolas 
selecionadas em Portugal, pionei-
ras na implementação do progra-
ma. O objetivo deste programa é 
sensibilizar para a importância da 
EU, numa Europa que se preten-
de livre e democrática. Durante a 
plantação das árvores, os interve-
nientes colocaram como “frutos” 
das mesmas, os valores da União 
Europeia, nomeadamente a paz, a 
tolerância, a partilha, entre outros. 

Esta atividade, garante sempre 
grande adesão por parte dos alu-
nos que, ao chegarem ao destino, 
podem ainda praticar voleibol, fu-
tebol, kayak, etc, um conjunto de 
atividades lúdicas e desportivas, 
aliadas ao piquenique entre pro-
fessores e alunos. Todas estas di-
nâmicas são fundamentais para 
incentivar o espírito de partilha e 
promover o convívio entre todos.
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Durante uma semana, a EPATV 
abriu as suas portas aos alunos das 
escolas do concelho, promovendo 
a “Semana da Escola Aberta” entre 
os dias 2 e 5 do mês de maio. Esta é 
uma iniciativa já conhecida por to-
dos e tem como objetivo dar a co-
nhecer as instalações da Escola e 
o trabalho desenvolvido por alunos 
e professores, bem como divulgar 
a oferta formativa de forma a que 
os alunos possam ter um maior con-
tacto com a componente prática 
dos cursos que a Escola leciona. 

Durante esta semana, cerca de 
450 alunos dos agrupamentos de 
escolas de Vila Verde, Prado, Mou-
re e Ribeira de Neiva e a Escola Se-
cundária de Vila Verde visitaram a 
EPATV e tiveram oportunidade de 
percorrer vários espaços desde ofi-
cinas de Eletrotecnia, Mecânica, 
Serralharia, CNC, Robótica, Frio e 
Climatização a salas Multimédia, 
Estética, Saúde e espaço de Res-
tauração, onde puderam observar 
e realizar atividades relacionadas 
com cada uma das áreas. Os cur-
sos da área de restauração – Co-
zinha/Pastelaria, Padaria/Pastelaria 
e Restaurante/Bar - presentearam 
os visitantes com uma pequena de-
gustação de produtos confeciona-
dos pelos alunos. 

No final da visita, os alunos fo-
ram presenteados com uma de-
monstração musical realizada pela 
Academia de Música de Vila Ver-
de, como forma de divulgação dos 
novos cursos que a EPATV oferece 
este ano – Técnico de Instrumen-
tista, variante Sopro e Percussão e 
Cordas e Teclas. 

EPATV de portas abertas

No passado dia 19 de abril, a ANQEP atribuiu 
à EPATV o “Selo de Conformidade EQAVET”, a pri-
meira atribuição a nível nacional. Este selo é uma 
certificação de qualidade concebida para reco-
nhecer a Garantia da Qualidade na Educação e 
na Formação Profissional, em alinhamento com o 
quadro EQAVET.

O quadro EQAVET surge, numa Recomenda-
ção do Parlamento Europeu e Conselho de 18 de 
junho de 2009, com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia. Esta recomendação repercu-
tiu-se, no nosso país, na obrigatoriedade das esco-
las profissionais implementarem sistemas de garan-
tia de qualidade dos processos formativos e dos 
resultados obtidos pelos seus alunos, devendo este 
sistema estar articulado com o quadro EQAVET, 
como consta do Decreto- Lei nº 92/2014, de 20 de 
junho, no seu artigo 60º. Segundo o mesmo norma-
tivo, compete, em Portugal, à Agência Nacional 
para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP) 
não só a promoção, mas também o acompanha-
mento e apoio à implementação dos sistemas de 
garantia de qualidade, bem como a certificação 
dos mesmos como sistemas EQAVET.

Embora se trate de um instrumento europeu de 
adesão voluntária, o facto é que este passou a ser 
um dos elementos obrigatórios no compromisso 
que Portugal assumiu face à União Europeia, no 
âmbito do acesso a fundos comunitários.

A EPATV, desde sempre, considerou que um 
sistema de garantia de qualidade é fundamental 
para resolver várias dificuldades que os sistemas de 
ensino e formação atravessam, consubstancian-
do-se como um mecanismo de apoio ao ensino e 
formação. Por este facto, assumiu o compromisso 
pioneiro de se submeter a esta primeira certifica-
ção, juntamente com outras 7 escolas.

A  avaliação externa à EPATV realizou-se no dia 
27 de outubro de 2016. A equipa auditora era cons-
tituída por Maria Emília Galvão, perita europeia 
do EQAVET e autora do documento “Garantia da 
Qualidade nas Modalidades de Dupla Certifica-
ção – Um Guião para Operadores de Educação e 
Formação Profissional”, que tem desde o início do 
projeto apoiado a ANQEP, I.P. como consultora, e 
por dois técnicos que integram a equipa responsá-

vel pelo projeto EQAVET na Agência.
Durante este processo, a equipa sublinhou o 

envolvimento da direção da EPATV e dos stakehol-
ders internos, assim como a disponibilidade dos 
stakeholders externos para participar e contribuir 
para a reflexão sobre as questões da qualidade 
da oferta formativa da escola. Este envolvimento 
foi reforçado pelo empenho da direção e dos do-
centes no processo de alinhamento com o Qua-
dro EQAVET do sistema de garantia da qualidade 
em uso na escola, a ISO NP 9001:2008.

Salientou ainda que a EPATV elege como orien-
tação estratégica a formação de recursos huma-
nos qualificados que respondam às necessidades 
da comunidade e da região em que se insere, 
considerando o desenvolvimento integrado do 
país e a sua inserção no espaço europeu.

Dentro deste alinhamento, iniciativas de coo-
peração com as escolas da região, nomeada-
mente para divulgação da oferta formativa, são 
planeadas e desenvolvidas anualmente, como é 
o caso da Semana Aberta, em que os alunos rece-
bem potenciais futuros colegas, ou da participa-
ção em Feiras de Profissões promovidas por outras 
escolas. Acresce a estas iniciativas, a participação 
em ações de cooperação e inovação de boas 
práticas desenvolvidas no espaço europeu (NEVER 
– Polónia, Eslováquia e Itália) e ONE IS TOO MANY – 
Itália, Reino Unido, Lituânia e Bulgária).

A EPATV surge, assim, próxima da abordagem 
centrada no mundo do trabalho. É nesta pers-
petiva que se situam os dez indicadores de qua-
lidade definidos pelo quadro EQAVET. Todavia, é 
importante perceber que, falar de resposta para 
as necessidades do mercado de trabalho é hoje 
diferente de há algumas décadas atrás, pois en-
tende -se, atualmente, preparação para o mundo 
do trabalho não como uma repetição de tarefas 
e mecanismos, mas numa perspetiva muito mais 
alargada de competências. Nesta escola, preten-
de-se que a educação e formação profissional 
corresponda a uma preparação específica para 
determinada tarefa e, simultaneamente, a uma 
preparação alargada que permita aos forman-
dos adaptar-se a outras tarefas e progredir na sua 
aprendizagem.

EPATV ostenta com orgulho
o 1o selo eqavet
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Eletrotecnia em visita

EPATV na final dos
Jogos da Matemática

No dia 10 de maio, um grupo 
de seis alunos das Turmas de Téc-
nico de Frio e Climatização, Téc-
nico de Audiovisuais e Técnico de 
Metalomecânica, acompanha-
dos pelos professores Sara Leite 
do Vale e Pedro Arantes, repre-
sentaram a EPATV na final da XIX 
edição dos Jogos da Matemáti-
ca, que se realizou na Escola Pro-
fissional de Aveiro, em Sever do 
Vouga.

Os alunos mostraram-se mui-
to empenhados na resolução da 
prova, evidenciando um senti-
mento de competitividade sau-
dável e verdadeiro espírito de 
equipa!

A turma do 2º ano do Curso Técnico de Eletro-
tecnia visitou, nos dias 10 e 11 de maio, a EFAPEL e o 
Museu da ELetricidade em Seia.

Acompanhada pelos professores Vítor Machado 
e Ricardo Araújo, esta visita tem como objetivos vi-
sualizar e contactar diretamente com os diferentes 
tipos de equipamentos de produção de energia 
elétrica e ensaios laboratoriais, bem como verificar 
os diferentes procedimentos e normas de boas prá-
ticas no fabrico de materiais elétricos e contactar 
com tecnologia de ponta.

Com estas inciciativas, os alunos podem contac-
tar com uma empresa de grande dimensão que 
fabrica produtos de qualidade para instalações 
elétricas de baixa tensão, tais como aparelhagens 
de Embeber, Estanque e Saliente, Calhas Técnicas, 
Som Ambiente, DVI (Dados, Voz e Imagem) e Apa-
relhagem Modular para Quadros Elétricos. Da mes-
ma forma, o Museu Natural da Eletricidade transpor-
ta-nos até 1907, ano em que se iniciou a construção 
do primeiro dos quatro existentes sobre o rio Alva, 
aproveitamento hídrico (Central da Senhora do 
Desterro) a ser instalado pela Empresa Hidroelétrica 
da Serra da Estrela (EHSE), hoje EDP. Tal feito permi-
tiu que, a 23 de dezembro de 1909, a energia elétri-
ca chegasse a Seia pela primeira vez. Antecessora 
daquilo que são hoje os serviços da EDP, pelo pro-
cesso de nacionalização que decorreu em 1975, a 
EHSE foi um marco no desenvolvimento da região.

dia da Europa na EPatv

9 de maio foi dia de celebrar o 
quanto a União Europeia nos trou-
xe de positivo.

Os alunos e professores dinami-
zaram várias atividades que mar-
caram o dia Europa na EPATV. A 
Bandeira da União Europeia foi 
hasteada pelos responsáveis da 
escola ao som de uma música 
composta sobre a EU, pelo alu-
no, Diogo Cruz, de 17 anos, que 
atualmente participa no progra-
ma da SIC “Just Duet”.

Professores e alunos dinamiza-
ram o dia com a distribuição de 
material informativo sobre a União 
Europeia, projeção de vídeos, jo-
gos didáticos, pintura das mãos 
dos alunos com a bandeira de 
cada um dos estados membros. 

A EPATV, enquanto Antena de 
Informação do CIED de Barcelos 
e Escola Embaixadora do Parla-
mento Europeu, dará continuida-
de a estas celebrações durante 
o mês de maio, culminando no 
dia 26 com uma conferência cujo 
tema é “A Educação para a Ci-
dadania Participativa na Europa: 
uma crise de valores democráti-
cos?”.

Esta conferência irá contar 
com a participação de eurode-
putados e, eventualmente, a pre-
sença da Secretária de Estado 
dos Assuntos Europeus, Margarida 
Marques. 
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Aprender e praticar... em valência
Entre 15 a 31 de maio de 2017, duas alunas 

(Karyna Oksyukivska e Cristiana Machado) do 
curso Vocacional de Esteticista Cosmetologista 
participaram num estágio Internacional em Va-
lência, Espanha, acompanhadas pelas docen-
tes Paula Costa e Clara Sousa.

As formandas tiveram oportunidade de es-
tagiar em duas empresas de Estética, onde 
puderam executar todos os procedimentos 
apreendidos ao longo do curso. Foi notório o 
envolvimento entusiástico e motivado que as 
alunas evidenciaram, a partilha de conheci-
mentos e o contacto com novas técnicas, ma-
teriais e equipamentos.

Puderam também trabalhar em contextos 
diversos de públicos diferenciados e voltaram 
mais enriquecidas com as aprendizagens de 
outra cultura.

De registar ainda a envolvência das orienta-
doras nas entidades recetoras desta mobilida-
de, que manifestaram vontade de continuar a 
cooperar e a estreitar laços com a equipa.

Foi ainda destacado o empenho e profissio-
nalismo das alunas, destacando-se a excelente 
formação que possuem nas várias vertentes do 
curso, tendo as monitoras ficado surpreendidas 
de tal forma com as competências destas jo-
vens que sugeriram que o estágio tivesse uma 
duração maior, visto serem já uma mais-valia 
nas empresas. Inevitavelmente, foram convida-
das para ficarem a trabalhar nos locais onde 
estagiaram.

EPatv em mocambique a criar
formadores qualificados

A Escola Profissional Amar Terra Ver-
de iniciou no dia 16 de maio a segunda 
ação de Formação de Formadores, na 
área de Empregado de Mesa. Esta for-
mação insere-se num “Cluster de Coo-
peração de Desenvolvimento da Ilha de 
Moçambique- Fase II-  especificamente 
na Vertente upgrade educativo e for-
mativo da EPIM”. Pretende-se com esta 
ação desenvolver formações de curta 
duração junto de formadores moçambi-
canos. 

Este é mais um projeto que a EPATV 
desenvolve, ao abrigo de um protocolo 
assinado em 2009, entre o Ministério de 
Educação Moçambicano, o Ministério 
da Educação de Portugal e a Fundação 
Portugal Africa- Instituto de Camões, 
cujo objetivo se prende com a qualifi-
cação do ensino nas escolas profissio-
nais moçambicanas. Pretende-se com 
este protocolo realizar uma preparação 
transversal destes alunos, dotando-os de 
competências que permitam o exercício 
de docência qualificada na área de for-
mação técnica nas escolas profissionais.

No dia 17 de maio, a Casa do 
Conhecimento: Ciência e Tecnolo-
gia de Vila Verde, no âmbito do Dia 
Mundial da Sociedade da Informa-
ção, levou a cabo um conjunto de 
palestras proferidas pelas docentes 
das diversas escolas da Rede de Clu-
bes Casa do Conhecimento.

A EPATV esteve representada 
pelo professor António Cunha, que 
fez uma intervenção subordinada ao 
tema “Aprender a voar”, onde abor-
dou uma temática muito atual e per-
tinente sobre os novos desafios que 
se colocam à escola na preparação 
dos alunos para uma realidade tec-
nológica em constante mutação, 
bem como para a alteração do per-
fil de competências exigido no mer-
cado de trabalho.

“Aprender a voar”

EPatv de visita à Bysteel

No passado dia 11 de maio, a tur-
ma do 1º ano do CEF – Mecânico de 
Automóveis Ligeiros realizou uma vi-
sita de estudo às instalações da Bys-
teel, em Braga, e da Iberinox, em Vila 
Verde.

Durante a mesma, os alunos tive-
ram a oportunidade de ver vários 
equipamentos e ferramentas, assim 
como diferentes processos de fabri-
co e ensaios.

A visita correu normalmente.
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60 anos do Tratado de roma em debate na epatv
A participação cívica na UE 

e a comemoração dos 60 anos 
do Tratado de Roma foram o 
mote para o encontro realiza-
do na Escola Profissional Amar 
Terra Verde nesta sexta-feira, 
dia 26 de maio.

O programa do evento con-
tou com a participação de vá-
rias individualidades que apre-
sentaram as suas perspetivas 
quanto à forma como o exer-
cício da democracia é realiza-
do na Europa, comungando 
da importância da educação 
para e pela cidadania e da 
democracia como um proces-
so em construção. 

A abertura da sessão foi fei-
ta pelo Diretor Geral da EPATV, 
João Luís Nogueira, que se di-
rigiu aos cerca de 200 alunos 
e professores presentes na au-
diência, destacando a quali-
dade da formação ministrada 
na escola, centrada na per-
manente transformação do 
mundo, o que coloca novas 
exigências a todos os partici-
pantes no processo educativo. 

Os convidados da manhã, 
Vasyl Bundzyak , Olívia Santos 
Silva, Licínio Lima, João Cou-
vaneiro e Manuel Carvalho da 
Silva debateram, com interven-
ções claramente centradas 
numa perspetiva de coesão 
social, a participação e inter-
venção cívica e os processos 
de construção democrática. 
“Experimentar a democracia” 

foi a mensagem essencial dei-
xada ao auditório da EPATV 
- Escola Profissional Amar Terra 
Verde por todos os convidados.

Seguidamente, a comu-
nidade educativa da EPATV 
pôde usufruir das intervenções 
muito pertinentes dos deputa-
dos do Parlamento Europeu, 
José Manuel Fernandes e Nuno 
Melo, moderados por duas Em-
baixadoras Juniores do Progra-
ma Escolas Embaixadoras do 
Parlamento Europeu, progra-
ma de que a EPATV é parte in-
tegrante.

Houve ainda tempo para 
proceder à inauguração ofi-
cial do Centro Qualifica da 
EPATV, que já se encontra em 
funcionamento desde janeiro 
de 2017 enquanto tal, dando 
continuidade ao anterior CQEP 
– Centro para a Qualificação e 
o Ensino Profissional.

A EPATV ressalta a educa-
ção para a cidadania como 
fundamental, pois visa contri-
buir para a formação de pes-
soas responsáveis, autónomas, 
solidárias, que conhecem e 
exercem os seus direitos e de-
veres em diálogo e no respei-
to pelos outros, com espírito 
democrático, pluralista, crítico 
e criativo, tendo como refe-
rência os valores dos direitos 
humanos, sendo uma área já 
trabalhada de forma transver-
sal nos currículos de formação 
da escola.

epatv na bienal

No dia 19 de maio, a turma do 1º ano 
do Curso Técnico de Design Gráfico visi-
tou a mais completa e interativa exposi-
ção sobre a vida e obra do Renascentis-
ta Leonardo da Vinci - As invenções do 
génio, no Porto. Tiveram a oportunida-
de de conhecer algumas das maiores 
descobertas científicas e tecnológicas 
da humanidade, desde protótipos de 
helicópteros, tanques de guerra, pintu-
ras, calculadoras e até o uso da energia 
solar... 

Esta visita também teve uma compo-
nente prática, onde os alunos puderam 
desenvolver trabalhos práticos indivi-
duais, tais como desenhar e fotografar, 
no decorrer da exposição.

visita às invencões do génio

Entre os dias 18 e 31 de maio, a EPA-
TV esteve presente na 6ª edição d’ A 
Bienal na Escola. Vários alunos da EPATV 
partilharam as suas criações na exposi-
ção patente na Biblioteca Machado Vi-
lela, onde todas as escolas do Município 
de Vila Verde participaram.

A EPATV conseguiu duas menções 
honrosas para as obras “Tarde de Prima-
vera”, da aluna Mariana Brito do 1º ano 
do Curso Técnico de Design Gráfico, e 
“Emojination”, dos alunos Rafaela Ro-
cha, Daniela Silva, Rúben Antunes e Luís 
Magalhães do 3º ano do Curso Técnico 
de Multimédia.

Além dos premiados, participaram 
também, com obras originais e bem tra-
balhadas, os alunos do 1º ano do Curso 
Técnico de Design Gráfico: João Milha-
zes, Maria Rego, Joana Soares, Francis-
co Araújo, Catarina Miranda e Raquel 
Machado.
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Missão Litter Less - Ericeira EPATV de novo super escola solidária

O aluno André Campos, do Curso Téc-
nico de Multimédia, foi convidado pela 
Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE) a participar, enquanto repórter de 
imagem, na atividade que decorreu no 
dia 2 de junho, integrada no programa 
Jovens Repórteres para o Ambiente- pro-
jecto LITTER Less Campaign. Esta atividade 
consistiu na limpeza de uma praia que in-
tegra a reserva mundial de surf.

Os alunos assistiram a uma sessão sobre 
lixo marinho e microplásticos, realizaram 
uma limpeza da praia, visitaram o centro 
de interpretação da reserva mundial de 
surf e realizaram uma aula de surf.

Mais de seis dezenas de jovens volun-
tariamente limparam as praias da Ericeira.

Foram ainda realizadas entrevistas, fo-
torreportagens e vídeos desta ação na 
Ericeira, estimulando estas competências 
nos nossos jovens repórteres.

O Conselho Eco-Escolas da EPATV con-
gratula-se por, mais uma vez, os nossos 
alunos serem selecionados para estas mis-
sões. 

O programa Escolas Solidárias Fundação EDP é 
um movimento de cidadania ativa que incentiva 
alunos, do 2ª ciclo ao ensino secundário (público 
e privado), a envolverem-se ativamente na resolu-
ção das questões sociais que afetam a sua comu-
nidade.

A EPATV foi, no dia 2 de junho, premiada com 
o estatuto Super Escola Solidária, pela Fundação 
EDP, por todo o trabalho em prol do desenvolvi-
mento humano solidário.

Das 346 escolas inscritas nesta 7.ª edição Escolas 
Solidárias Fundação EDP, foram apuradas no Qua-
dro de Honra 139 escolas e apenas 8 receberam o 
Galardão Nacional de Super Escola Solidária.

Neste Encontro Nacional Escolas Solidárias 2017, 
o ator Pedro Lima entregou o tão aclamado di-
ploma à EPATV, que se envolveu na resolução de 
questões sociais que atingem a comunidade, em 
áreas como a pobreza e fome, desemprego, sus-
tentabilidade económica, educação, saúde, ido-
sos e sustentabilidade ambiental.

O programa Escolas Solidárias é um movimento 
de cidadania ativa que foi criado para responder 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, que tem vindo a crescer e ganhar força.

No âmbito do programa Eco-escolas, 
há diversos projetos desenvolvidos pelos 
alunos que abordam a temática do am-
biente, nomeadamente dos ecossistemas 
no planeta. 

Um desses projetos integrado no Desa-
fio UHU pressupõe a criação de um Photo 
Wall subordinado ao tema “O Bufo-real e 
a Biodiversidade”.

A concretização do projeto pressupôs 
que os alunos elaborassem um painel com 
a representação de um bufo-real em des-
taque integrado na biodiversidade da re-
gião. 

A concretização do projeto envolveu o 
desenho do bufo-real e outros animais exis-
tentes na região. Foram utilizados diversos 
materiais, nomeadamente folhas de árvo-
res predominantes no concelho. Um grupo 
de alunos do curso CEF – Mecânico de 
Automóveis Ligeiros (Helder Magalhães da 
Cunha, Hugo Oliveira Dantas, João Paulo 
Costa, João Pedro Vieira, José Rafael Oli-

veira e Telmo Rafael Machado) começa-
ram a preparar todo o material necessário 
para a concretização do trabalho: papel 
de cenário, tintas, pincéis, cola, restos de 
papéis, folhas e galhos de árvores. 

Um dos problemas que surgiu durante 
o projeto foi como suportar fisicamente 
um painel com aquelas dimensões (2,5 x 
1,0m). Este obstáculo foi ultrapassado com 
a colaboração dos professores José Car-
los Dias e Pedro Arantes, que criaram uma 
estrutura capaz de suportar o painel, per-
mitindo, assim, que o painel fosse utilizado 
como photowall.

Desta forma, o trabalho, que recece-
beu recentemente uma menção honro-
sa, passou a estar exposto na entrada da 
escola. Toda a comunidade escolar e en-
volvente poderá visualizar e experienciar o 
photowall.

Além deste painel, os alunos realizaram 
ainda uma pesquisa sobre o ecossistema 
do Bufo.

epatv consegue Mencão Honrosa no Desafio UHU
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docente da epatv nos marcos 2017

EPATV em conferência europeia

Decorreu nos dias 13 e 14 junho uma conferência internacional, em 
Bruxelas, subordinada ao tema das Competências essenciais para a 
Aprendizagem ao longo da Vida. Esta conferência, organizada pela 
Comissão Europeia, teve a participação de peritos, decisores políticos 
e atores – chave territoriais, tendo a EPATV sido convidada a partici-
par. Trata-se de uma conferência no âmbito da revisão deste quadro 
europeu de referência que contorna todos os setores da educação, 
formal, não formal e informal, desde o pré-escolar à educação de 
adultos, na medida em que traça um perfil do cidadão numa época 
de incertezas políticas, crescente diversidade, aumento da pobreza 
e desigualdades, e que chama a educação para um papel funda-
mental na formação de pessoas que tenham um maior sentimento 
de pertença, envolvimento, responsabilidade, respeito mútuo e par-
tilha de valores comuns, que são considerados essenciais para uma 
vida democrática e em paz. 

A EPATV, por ser uma instituição de referência, quer na formação 
de jovens, quer de adultos, representou Portugal nesta conferência, 
conjuntamente com um representante do Ministério da Educação e 
pôde dar a sua opinião sobre as discussões proeminentes, nomeada-
mente, no que respeita à visão de que a Educação deve servir para 
o autoconhecimento e para a interação com o outro, num misto de 
desenvolvimento de competências para o desenvolvimento pessoal 
e relações interpessoais e bem sucedidas e como estas competên-
cias podem ser integradas num quadro europeu comum. Prevê-se a 
publicação da revisão em outubro deste ano e, subsequentemente, 
a sua adoção pelos Estados Membros. 

No passado dia 23 de junho, nas Caves Graham’s, no âmbito do 6º 
aniversário do programa do Porto Canal “ Imperdíveis “ decorreu um 
“ÀS CEGAS” especial, onde procedeu a eleição do MARCOS 2017.

Este evento contou com a presença de 8 produtores dos 8 vinhos, 
8 especialistas e jornalistas da área e 8 enófilos, amantes do vinho ou 
figuras públicas, entre os quais a professora Alexandra Vilar, diretora 
do Curso Técnico de Restauração Cozinha Pastelaria da EPATV, com 
o objetivo de encontrar o melhor vinho branco e o melhor vinho tinto 
do Douro.

Em prova, estiveram 8 vinhos de cada categoria, sendo que  os 
grandes vencedores dos Marcos foram: Coche branco 2015 (Nie-
poort) e Passagem tinto Grande Reserva 2009 (Quinta das Bandeiras).

Este culminou com a cerimónia e almoço da entrega de prémios 
aos melhores vinhos do Douro.

A formação e a experiência dos formadores da EPATV são uma 
mais valia para os alunos dos Cursos de Restauração/ Cozinha e 
Mesa/Bar, permitindo, assim, colocar no mercado, hoje tão compe-
titivo, recursos de qualidade e com formação adequada às exigên-
cias do mercado.

A EPATV participou mais uma vez 
na recolha dos REEE e pilhas em fim de 
vida, em colaboração com a Gera-
ção Depositrão.

A escola tem como missão ensinar 
os seus alunos acerca da importância 
do encaminhamento dos resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE) e resíduos de pilhas e acumula-
dores. Nesta decorrência, o Conselho 
Eco-Escolas dinamizou várias ações 
de sensibilização sobre esta temática, 
com o objetivo de incentivar a gestão 
e triagem de resíduos, bem como a 
sua reciclagem.

Este ano, ao fazermos a recolha dos 
REEE, também estamos a contribuir 
com um donativo à Operação Nariz 
Vermelho, cuja missão é tornar mais 
alegre a vivência das crianças hospita-
lizadas e dos seus familiares, com visitas 
de Doutores Palhaços às enfermarias 
pediátricas de 13 hospitais do país. Por 
cada tonelada recolhida, são doados 
15 euros à Operação Nariz Vermelho.

Foram realizadas duas grandes re-
colhas, a 26 de outubro e a 6 de junho.

epatv recicla reee
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“Cria um super vegetal e ganha pré-
mios” é um dos vários projetos que o Pro-
grama Eco-Escolas propôs para este ano 
letivo, promovido em parceria com a 
Compal e a TETRA PAK. 

O desafio foi lançado à turma de Cef 
- Pasteleiro/Padeiro T3 e, de imediato, um 
grupo de alunos se mostrou interessado 
em desenvolvê-lo.

Analisado o regulamento do concur-
so, foi necessário decidir qual o “super ve-
getal” a criar. Os alunos realizaram uma 
pesquisa no sentido de obterem informa-
ção relativa a alguns vegetais pelos quais 
mostraram interesse e após a mesma de-
cidiram criar uma “super beringela”.

Depois de escolhido o “super vegetal” 
a criar, foi efetuada uma lista de materiais 
necessários e desenvolvida uma campa-
nha de recolha de embalagens de sumo 
da marca Compal. 

Rapidamente se conseguiu recolher 
uma boa quantidade de embalagens 
que, depois de lavadas, foram sendo ar-
mazenadas num laboratório da escola. 

Para dar forma ao “super vegetal”, o 
grupo recorreu à técnica dos balões com 
papel e cola (pasta de papel) para criar 
uma forma rígida que pudesse servir de 
base para a criação da “super beringe-
la”.  

Criada uma estrutura estável, revestiu-
-se a mesma com embalagens de sumo 
da Compal. 

epatv constrói super vegetal

Ana Quintão, 18 anos, aluna do 
Curso Técnico de Ótica Ocular 
da EPATV, tem se demonstrado 
muito forte nas competições 
de canoagem.
A atleta do Clube Náutico de 
Prado, tricampeã de canoa-
gem em juniores C1, já arre-
cadou oito títulos nacionais e 

agora, em nova categoria (C1 
Sérniores Feminino) luta pelo 
título europeu. Entre os dias 27 
de junho e 2 de julho entrou 
em prova no Campeonato da 
Europa de Maratonas de Ca-
noagem, em Ponte de Lima, 
estreando-se ao serviço da Se-
leção Nacional de Canoagem.

Aluna da EPATV brilha nas
competicões de canoagem

A EPATV levou o projeto Detetox II - Mi-
crotest Kit Aplicado a Produtos Licorosos, ao 
Prémio Ciência na Escola, da Fundação Ilídio 
Pinho, e trouxe uma Menção Honrosa - um 
reconhecimento valiosissímo a nível nacional.

O Prémio foi entregue no dia 30 de junho, 
pelo Presidente da República, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, pelo Ministro da Educação, Tia-
go Brandão Rodrigues, pelo Eng. Ilídio Pinho 
e pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, Manuel Machado, e na presença 
da Diretora Pedagógica da EPATV, Sandra 
Monteiro.

A Escola Profissional Amar Terra Verde, no-
meadamente as alunas Bruna Silva, Helena 
Sousa e Daniela Fernandes, do Curso Técni-
co de Análise Laboratorial, orientadas pela 
docente Manuela Caçador, aposta todos os 
anos em projetos que se destacam de forma 
muito positiva no âmbito científico.

O programa Ciência na Escola quer ajudar 
os jovens a descobrir o seu sentido vocacio-
nal e inovador e a potenciar futuros cidadãos 
empreendedores e realizados. Esta iniciativa 
mexe com os centros de investigação das 
escolas e cria motores no desenvolvimento e 
progresso da sociedade.

epatv PREMIADA PELA
FUNDACÃO ILÍDIO PINHO
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Desafio Eco ementa
Esta atividade constituiu uma valorosa experiência para 

os alunos do Curso Técnico de Restauração – Cozinha/
Pastelaria, uma vez que tiveram que criar uma ementa sus-
tentável, quer a nível económico, quer a nível ambiental, 
de fácil confeção, saborosa e apelativa.

Na elaboração da ementa e na escolha dos ingredien-
tes que a compõem, atendeu-se a vários aspetos, nomea-
damente à sua sustentabilidade ambiental e económica, 
mas também à importância de escolher uma ementa 
atrativa e com boa recetividade por parte dos alunos, in-
dependentemente da faixa etária. 

Nesta decorrência, e no que respeita à entrada, a sopa 
de legumes vai de encontro à cultura dos alunos e foi ela-
borada com legumes de várias cores, no sentido de se tor-
nar mais atrativa. Todos os legumes utilizados são da nossa 
região e respeitam a sazonalidade.

No que concerne ao prato principal, considerou-se 
que massa com almôndegas de frango seria uma ementa 
capaz de cativar o público-alvo. Não é de mais salientar 
que as almôndegas são passíveis de serem confecionadas 
com vários tipos de carne, inclusivamente reaproveitando 
sobras de outras refeições.

Nesta primeira experiência, optou-se por peitos de fran-
go, por ser uma carne branca, mais saudável e com me-
nor pegada ecológica. A escolha da massa fusilli colorida 
teve a intenção de tornar o prato mais atrativo. O molho 
de tomate utilizado foi confecionado com tomates frescos 
e complementado com orégãos, com o intuito de diminuir 
o teor de sal global da ementa.

No que respeita à sobremesa, a opção da laranja de-
veu-se à abundância da mesma na nossa região. A jun-
ção do queijo fresco, das nozes e do mel tornou a sobre-
mesa mais completa, apelativa e rica em proteínas. De 
salientar, que o açúcar presente nesta sobremesa provém 
do mel e da própria laranja.

Para acompanhar esta ementa, a bebida escolhida é 
maioritariamente constituída por água, à qual se juntou 
fruta fresca para a aromatizar e lhe dar mais sabor. 

Depois da primeira experiência confecionada na cozi-
nha pedagógica, a ementa foi incluída no plano semanal 
do refeitório escolar, tendo-se registado níveis de satisfa-
ção muito elevados. 

Foi feita, também, uma análise detalhada aos valores 
energéticos e nutricionais da referida ementa.

As turmas de Auxiliar de Saúde e 
de Restauração foram as responsá-
veis pela investigação e realização do 
questionário proposto neste desafio. 
Foram vários os temas abordados e re-
velou-se muito enriquecedora para os 
alunos e professores orientadores esta 
pesquisa alargada.

eco quiz

painel dos alimentos
A turma do Curso Técnico de Auxiliar de 

Saúde, do 2º ano, realizou, ao longo do ano 
letivo, vários trabalhos de pesquisa com re-
curso à internet, pesquisa nos supermerca-
dos, na palestra da Decojovem, e de leitura 
de rótulos na comemoração do Dia da Ali-
mentação.

No 1º período, a turma realizou uma exaus-
tiva pesquisa sobre quais os melhores alimen-
tos para uma alimentação mais saudável. A 
maior dificuldade diagnosticada foi a dificul-
dade em ler rótulos. De forma a contornar 
esta lacuna, foi solicitada uma palestra infor-
mativa sobre este tema. 

A EPATV comemorou o Dia Mundial da Ali-
mentação, no dia 14 de outubro, com uma 
série de atividades, com o objetivo de sensibi-
lizar a comunidade escolar para a relevância 
de uma alimentação saudável e sustentável. 

Foi com base nestas experiências que as 
alunas do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde 
escolheram os produtos para o painel dos ali-
mentos, desenvolvido pelos alunos do 1º ano 
do Curso Técnico de Design Gráfico, e nas ta-
belas sugeridas do Instituto Ricardo Jorge.
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eco código

No âmbito do Concurso Nacional do 
eco-código, promovido pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, o conselho Eco-
-Escolas lançou a toda a comunidade es-
colar o desafio da realização de um cartaz 
eco-código - uma declaração de objetivos 
traduzidos por ações concretas que todos os 
membros da comunidade deverão seguir. 

Entre os posters realizados, fez-se uma se-
leção tendo em conta os critérios de ava-
liação do trabalho, nomeadamente, criativi-
dade, clareza na disposição dos conteúdos, 
aspeto gráfico e concretização da sensibili-
zação do problema ambiental.

O presente poster resulta do trabalho de-
senvolvido por três alunos do Curso Técnico 
de Eletrónica, Automação e Computadores, 
do 2º ano, cuja memória descritiva se apre-
senta seguidamente. Foi ideia destes alunos 
utilizar a estrutura de um ficheiro de código 
de programação, em linguagem C++, para 
a divulgação dos eco compromissos, sendo 
ainda uma forma de promover a literacia 
digital relacionada com as linguagens de 
programação. As frases a verde, exemplos 
de comentários de linhas de código, consti-
tuem apelos para a preservação do Plane-
ta e para uma atitude proativa de todos na 
prossecução dos compromissos presentes 
no poster. Posteriormente, a linha de códi-
go iniciada pela instrução fopen (abertura 
de um ficheiro), sugere a abertura de um fi-
cheiro de texto com o nome eco-código.txt, 
onde, de entre código binário, se destacam 
as ações concretas que todos os membros 
da comunidade deverão seguir.

Assim, o poster aborda, nas onze frases 
com características de eco-código, um 
conjunto de atitudes e comportamentos 

010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110001111111111111000010100101010101010 
000000000010010101010100000000001001010010001010100010010000000000000000
011111111111111111111100000011110001010010100010101010101010101010010100
000010101111111110101010100011111110101101001010101010001000101000010100
100100000111111111111111110111111111101010101111000100001000111110010101
010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110000000000000100101010101000000000010
010100100010101000100100000000000000000111111111111111111111000000111100
010100101000101010101010101010100101000000101011111111101010101000111111
101011010010101010100010001010000101001001000001111111111111111101111111
010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110000000000000100101010101000000000010
010100100010101000100100000000000000000111111111111111111111000000111100
010100101000101010101010101010100101000000101011111111101010101000111111
101011010010101010100010001010000101001001000001111111111111111101111111
010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110000000000000100101010101000000000010
010100100010101000100100000000000000000111111111111111111111000000111100
010100101000101010101010101010100101000000101011111111101010101000111111
101011010010101010100010001010000101001001000001111111111111111101111111
010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110000000000000100101010101000000000010
010100100010101000100100000000000000000111111111111111111111000000111100
010100101000101010101010101010100101000000101011111111101010101000111111
101011010010101010100010001010000101001001000001111111111111111101111111
010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110000000000000100101010101000000000010
010100100010101000100100000000000000000111111111111111111111000000111100
010100101000101010101010101010100101000000101011111111101010101000111111
101011010010101010100010001010000101001001000001111111111111111101111111
010111111000011110000100000000001111111111000000111011000000101011111100
100100000000000000001111111111111110000000000000100101010101000000000010
010100100010101000100100000000000000000111111111111111111111000000111100
010100101000101010101010101010100101000000101011111111101010101000111111
101011010010101010100010001010000101001001000001111111111111111101111111
000111111111111111111111111000000000000000111111111111111010010100100010
101000000000000001111111111111111111111111110001010000000000010010010101

//*************************************************
//Exemplo do que podem fazer pelo AMBIENTE!
//Preservem o PLANETA TERRA!
//O impossível reside nas mãos inertes daqueles
que não tentam.(Epicuro)
//*************************************************

fopen eco-código.txt

A água é um bem precioso! Toca a poupar e a preservar!

Pedalar e caminhar - melhora a qualidade de vida e do ar!

poupar

reduzir

sustentabilidade

Poupe água! Feche a torneira e evite a banheira!
preservar

Partilhe o transporte, o Planeta agradece!

Aproveite a luz natural, evite a luz artificial!

Para o Planeta conservar, deve poupar e reutilizar!

reciclar

Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras!
Consuma leguminosas, são fabulosas!

Mantenha a floresta limpa!
Incentive o carvalhal, diga não ao eucaliptal!

Lixo separado e reciclado - Planeta preservado!

reaproveitar

saudável

autóctone
proteger

...

...

nacional
biológico

repensar

recusar

conducentes à melhoria do ambiente na 
escola, em casa e na região, nos seguintes 
temas: água, resíduos, energia, alimentação 
saudável e sustentável, floresta. Paralelamen-
te, destacamos ainda palavras associadas a 
ações fortes, como são os 5 Rs, entre outras, 
com destaque para autóctone, associada à 
floresta, e nacional, biológico e saudável, as-
sociadas à alimentação. O poster eco-códi-
go está colocado à entrada da escola para 
divulgação das boas práticas no ambiente.

green chef
A EPATV participou na terceira 

edição do Concurso Green Chef, 
promovido pela Deco Jovem, espe-
cialmente dirigido às escolas, com 
o objetivo de sensibilizar os jovens 
consumidores para a importância 
do combate ao desperdício alimen-
tar e da adoção de comportamen-
tos de consumo responsáveis.

Nesta edição, o mote era fazer 
um prato com aproveitamento de 
vários produtos.

Depois de várias discussões, os 
alunos do Curso Técnico de Res-
tauração chegaram a um consen-
so: fazer um arroz com legumes da 
época e com o caldo de frango.

O caldo resultante da cozedura 
da ossada do frango com um mo-
lho de legumes e ervas aromáticas 
do nosso cantinho de cheiros (hor-
telã e salsa), serviu para a confeção 
do arroz a concurso, e o restante 
caldo foi devidamente acondicio-
nado para futuras utilizações, evi-
tando desta forma o desperdício.

O frango a ser utilizado para o 
arroz caldoso foi confecionado de 

duas formas para potenciar os sa-
bores do mesmo e apresentar mais 
do que uma textura.

O frango colocado no final da 
confeção foi selado, e “alourado”, 
permitindo, desta forma, manter 
os sucos da carne e proporcionar, 
aquando da degustação, uma sen-
sação crocante.

O prato final é bastante colorido 
devido à seleção dos legumes utili-
zados, de forma a ser bastante ape-
lativo.

Valorizou-se neste prato o valor 
nutricional, assim como o custo de 
toda a matéria-prima.

A cebola, o alho francês, a ce-
noura e o repolho são legumes uti-
lizados diariamente na nossa cozi-
nha, por isso não houve desperdício 
nem investimento extra. O arroz é 
carolino nacional, utilizado com 
muita frequência e com baixa pe-
gada ecológica. O frango é uma 
carne branca, mais saudável e tam-
bém de baixo custo e com desper-
dício zero, pois até os ossos foram 
usados no caldo.
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A EPATV passou, no últi-
mo mês de julho, por uma 
fase de extrema importân-
cia para os alunos finalistas 
deste ano letivo - a apre-
sentação e defesa das 
PAPs (Provas de Aptidão 
Profissional).

Foram 8 os cursos que 
lançam, este ano, novos jo-
vens aptos para o mercado 
de trabalho: Técnico de Frio 
e Climatização, Técnico de 
Multimédia, Técnico de Au-
xiliar de Saúde, Técnico de 
Cozinha/Pastelaria, Técni-
co de Eletrotecnia, Técni-
co de Mecatrónica Auto-
móvel, Técnico de Análises 
Laboratoriais e Técnico de 
Restaurante/Bar.

Durante estes dias pas-
sam pela EPATV persona-
lidades muito importantes 
para apurar o sucesso dos 
alunos desta instituição. 
Personalidades estas que 
revelaram, de modo geral, 
que este jovens foram pre-
parados para a excelência 
durante estes 3 anos, numa 
instituição “com ótimos pro-
fissionais a lecionar e com 
espaços e condições fan-
tásticas”. Ressalvam ainda 
que os finalistas estão pron-
tos para enfrentar o mer-
cado de trabalho, de tal 
forma, que grande parte 
deles já tem a garantia de 
estar empregada, mesmo 
antes de terminar o curso.

O júri dividido por vários 
dias e por cursos ou áreas 
técnicas, foi: Sandra Mon-
teiro (EPATV), Helena Go-
mes (APHORT), José Carlos 

Sengo (EHTP), Agostinho 
Peixoto (Turismo do Porto 
e Norte de Portugal), Isa-
bel Freitas (Hotel Torre de 
Gomariz), Victor Almeida 
(AESAcademy), Delfim Fi-
lho (Meliã Braga), Paulo 
Amado (Edições do Gos-
to), Filipe Sousa (Crítico 
gastronómico / Porto Ca-
nal), Duarte Costa(Quadri-
na), Mário Lourenço (DTE), 
José Vilas Boas e Rui Setas 
(Serafim da Silva Jerónimo 
& Filhos, Lda.), João Paulo 
Ribeiro (JPSR), Paulo David 
Amorim (Sindicato), Ismael 
Graça (Casa do Conheci-
mento), Rui Sousa (Escolas 
de Hotelaria e Turismo de 
Portugal), Tiago Silva (F&B 
Hotel Torre de Gomariz), 
Vítor Almeida (AESACA-
DEMY), Emídio Almeida, An-
tónio Igreja, Natasha Perei-
ra, entre outros.

Muito disso, deve-se ao 
facto das grandes apos-
tas nos estágios, isto é, as 
empresas que recebem os 
alunos da EPATV mostram-
-se muito satisfeitas com a 
prestação destes jovens.

Além das PAPs, os Cur-
sos de Educação e Forma-
ção (CEFs) de Pastelaria/
Padaria e de Técnico de 
Esteticista e Cosmetologista 
realizaram também a defe-
sa da PAF com aproveita-
mento.

Todos os projetos, apre-
sentados durante este mês, 
mostraram-se de grande 
valor criativo e empreen-
dedor e alguns poderão 
ainda ficar em exposição.

PAPs
Provas de Aptidão Profissional

A tradição voltou a cum-
prir-se na noite do passado 
dia 30 de junho, com a rea-
lização do Baile de Finalistas 
2017, da Escola Profissional 
Amar Terra Verde. O evento 
do cunho do grupo Epacool 
teve lugar na Quinta da Al-
deia, em Vila Verde, e con-
tou com cerca de 120 alunos 
finalistas dos nove cursos que 
este ano terminam. 

À semelhança do ano an-
terior, assinalou-se o final de 
mais uma etapa na vida dos 
nossos alunos finalistas. Uma 
festa na qual todos comun-
garam do mesmo espírito: 
alegria, boa disposição, con-
vívio, dever cumprido e, tam-
bém, já de alguma saudade!

O dia 30 de junho fica-
rá, certamente, na memória 
como um momento marcan-
te para o qual todos se pre-
pararam com muito esmero! 
Alunos e alunas (e orgulhosos 
professores também) apre-
sentaram-se aprimorada-
mente vestidos, tal como a 
ocasião pedia! A noite de 
celebração foi animada e 
contou com a colaboração 
do professor Marco Alves na 
colocação de música. 

A todos desejamos o maior 
sucesso, na esperança de 
que guardem, da sua passa-
gem pela Escola Profissional 
Amar Terra Verde, boas re-
cordações!

baile de finalistas
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PAPs Curso Técnico de Multimédia
A definição dos temas das Provas de 

Aptidão Profissional do Curso Técnico de 
Multimédia tiveram, desde o início, três 
grandes linhas orientadoras: os projetos 
deviam ter maior abrangência possível 
de saberes e competências técnicas; 
sempre que possível, serem projetos inter-
disciplinares e, finalmente, esses produtos 
deveriam ter uma aplicabilidade prática 
futura envolvendo, para isso, a comuni-
dade e empresas locais. Assim, preten-
dia-se incluir todos os agentes do proces-
so educativo: escola, alunos, professores, 
empresas e associações.

Foi, pois, partindo destes pressupos-
tos, que os alunos do Curso Técnico de 
Multimédia desenvolveram oito projetos: 
em parceria/colaboração com o Hospi-
tal de Braga, o projeto “Ritinha no Hos-
pital”, uma animação pedagógica para 
preparação de cirurgias; um produto de 
divulgação/promoção para a empresa 
de Turismo Rural “Encostas da Torre”, em 
Terras de Bouro; um produto de divulga-
ção/promoção para a “Casa de Borda-
dos Sandra”, de Viana do Castelo; pro-
dução de um livro físico e outro interativo 
de poesia subordinado ao tema “Amor 
pela família” para ser divulgado/distri-
buído em lares; para o Clube Náutico de 
Prado, um produto multimédia para pro-

mover a Canoagem como prática de 
vida saudável; o projeto Gerês365 como 
solução integradora para a autarquia de 
Terras de Bouro na promoção do turismo 
de natureza; com o Mosteiro de Santo 
André de Rendufe, criando um produto 
multimédia integrado de informação, 
sensibilização e divulgação deste pa-
trimónio cultural edificado e, finalmente, 
a plataforma EPATV.TV como proposta 
integradora e sistematizada dos conteú-
dos audiovisuais produzidos na escola.

O desenvolvimento dos projetos foi 
orientado no sentido de promover a ca-
pacidade criativa e a atitude crítica dos 
alunos, bem como desenvolver com-
petências na área da aprendizagem 
colaborativa e de trabalho em equipa 
e, finalmente, promover a capacidade 
de autoaprendizagem, fundamental no 
processo de aprendizagem ao longo da 
vida.

O júri, composto pela Dra. Sandra 
Monteiro (diretora pedagógica), pelos 
docentes António Cunha (diretor de cur-
so); Marco Alves (diretor de turma); Ri-
cardo Cabral; Rui Silva e pelo Eng. Ismael 
Graça, da Casa do Conhecimento de 
Vila Verde, foram unânimes sublinhando 
a excelência da generalidade dos tra-
balhos apresentados.

No dia 7 de julho decorreu a defesa 
das Provas de Aptidão Profissional do Cur-
so Técnico de Frio e Climatização. Os pro-
jetos foram desenvolvidos nas áreas de 
AVAC e Refrigeração, tendo um caráter 
de investigação aplicada, integradora e 
mobilizadora dos saberes e competências 
adquiridos ao longo do plano de forma-
ção desenvolvido em sala de aula e em 
contexto de trabalho. Foram realizados 
oito projetos: Construção de uma banca-
da didática de câmara de conservação 
de frescos para simulação de avarias, ao 
nível mecânico e elétrico; Construção de 
uma bancada didática de câmara de 
congelação para simulação de avarias, 
ao nível mecânico e elétrico; Melhoria 
de uma bancada termodinâmica didá-
tica, testes funcionais ao sistema, estudo 
dos efeitos da mudança de temperatura, 
volume e pressão; Instalação e estudo do 
funcionamento de um sistema de ar con-
dicionado no auditório EPATV; Melhoria 
de sistema de apoio por bomba de ca-
lor de equipamento didático de circula-
ção forçada de água quente sanitária 
por energia solar térmica; Construção de 
painel didático de refrigeração de com-
putador por sistema termodinâmico por 
expansão direta; Projetar e dimensionar 
sistema frio para câmara frigorífica para 
conservação de marisco congelado e 

carne; e Projetar e dimensionar soluções 
para sistema AVAC para habitação.

O júri de avaliação da PAP foi desig-
nado pela direção da escola e teve a se-
guinte composição: Diretora Pedagógica, 
Sandra Monteiro, Diretor de Curso, Aurélio 
Machado, Diretora de Turma, Daniela Ma-
tos, Professor Orientador dos projetos, Do-
mingos Silva, representante das empresas 
da área, João Paulo Ribeiro, e represen-
tante das associações sindicais do setor, 
Paulo David Amorim. João Paulo Ribeiro e 
Paulo David Amorim classificaram como 
bom o nível de competências e conhe-
cimentos dos alunos e salientam que es-
tes estão efetivamente bem preparados 
para o mercado de trabalho. Referem 
ainda que esta entidade tem bons pro-
fissionais no corpo docente e muito boas 
condições e, por isso, os jovens saem com 
as valências necessárias. No futuro, estes 
jovens podem eventualmente enfrentar 
impedimentos burocráticos e terão de sa-
ber lidar com toda a pressão que este tipo 
de trabalho acarreta.

Os objetivos da Prova de Aptidão Pro-
fissional foram atingidos, todos os alunos 
conseguiram realizar a Prova com apro-
veitamento satisfatório. Estes demonstra-
ram interesse, responsabilidade e realiza-
ção pessoal durante todo o processo da 
Prova.

PAPs Curso Técnico de Frio e Climatizacão

48 49
ES

C
O

LA

ES
C

O
LA



PAPs Curso Técnico de restauracão
cozinha / Pastelaria
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PAPs Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel

PAPs Curso Técnico de Análise Laboratorial

PAPs Curso Técnico de auxiliar de Saúde

PAPs Curso Técnico de eletrotecnia
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Nos dias 18 e 19 de julho rea-
lizou-se a defesa da Prova de 
Aptidão Profissional do Curso 
Técnico de Restauração – Res-
taurante / Bar 3º Ano, tendo feito 
parte do júri a doutora Sandra 
Monteiro diretora pedagógica; 
Olga Martins, diretora de curso e 
professora orientadora dos pro-
jetos; Sandra Guedes, diretora 
de turma e professora corretora 

dos projetos; Rui Sousa, represen-
tante das Escolas de Hotelaria e 
Turismo de Portugal; Agostinho 
Peixoto, representante do Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal; 
Tiago Silva, diretor de F&B Hotel 
Torre de Gomariz; Vítor Almeida, 
representante AESACADEMY; 
Emídio Almeida, formador e An-
tónio Igreja, formador.

As Provas de Aptidão Profis-

sional decorreram conforme o 
esperado, tendo o júri conside-
rado, por unanimidade, todos os 
alunos aptos para o exercício da 
profissão de Técnico de Restau-
ração – Restaurante / Bar.

Como balanço final, verifi-
cou-se que todos os alunos con-
cluíram com aproveitamento o 
curso Técnico de Restauração - 
Restaurante / Bar.

PAPs Curso Técnico de restauracão
Restaurante / Bar
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stá alicerçado na qualidade da for-
mação superior, moldada por um ensino 
diferenciado, na inovação, investigação, 
tecnologia com vista a melhorar os servi-
ços/respostas de saúde para todos. Desta 
forma, o ISAVE possui uma matriz formati-
va própria e pretende aprofundar o seu 
projeto na região, pelo que precisou de 
definir um conjunto de atuações nortea-
doras de forma a reposicionar a institui-
ção no seu território de influência.

Deste modo, o projeto educativo ISAVE 
está alicerçado num conjunto de vetores 
que visam dar continuidade ao seu “ aqui 
e agora” e que passam pelos seguintes ei-
xos de atuação:

No ISAVE…

...Aqui e
Agora

- Promover o desenvolvimento huma-
no na sua integralidade, relevando as di-
mensões científica, técnica, ética, social 
e cultural, e tendo por paradigma a bus-
ca incessante de padrões elevados de 
qualidade; 

- Fomentar atividades de investiga-
ção fundamental e aplicada que visem 
contribuir, de forma criadora, para o de-
senvolvimento da área da saúde e das 
tecnologias da saúde; 

- Promover a capacitação dos recur-
sos humanos nas áreas prioritárias do de-
senvolvimento; |Prestar serviços diversifi-
cados à comunidade, numa perspetiva 
de valorização recíproca; |Desenvolver 
o intercâmbio científico, técnico e cultu-
ral com instituições de investigação e de 
ensino superior, nacionais e estrangeiras; 

- Contribuir para o desenvolvimento 
da cooperação internacional e para a 
aproximação entre os povos, designada-
mente nos domínios da educação e do 
conhecimento, da ciência e da tecnolo-
gia; 

- Contribuir, de modo rigoroso e crítico, 
para a defesa e para o desenvolvimento 
da pessoa humana, bem como do seu 
património cultural, mediante a investi-
gação, o ensino e os serviços prestados 
à comunidade, quer local, quer nacional 
ou internacional; 

- Fomentar um clima de diálogo de 
aceitação fraterna, de pleno respeito 
pela diversidade individual e pela liber-
dade de consciência de cada pessoa; 

- Fomentar a participação na vida 
cultural, pedagógica e administrativa do 
ISAVE, na forma e nos termos que con-
corram para assegurar a melhor realiza-
ção dos correspondentes fins e objetivos.

Assim sendo, o ISAVE vive um novo e 
revitalizador espírito “aqui e agora”, que 
molda este projeto para o futuro e o co-
loca como referência ao nível da forma-
ção na área da saúde.•

Mafalda Duarte
Presidente do ISAVE

O ISAVE - Instituto Superior de Saúde 
vive uma nova história, pautada 
por mudanças, restruturações e 

alterações, que passam pela criação 
de projeto educativo, científico e 

cultural adequado ao seu contexto 
regional (Amares). Tem como 

objetivo capacitar profissionais de 
conhecimentos técnico-científicos, 

que se espelham ao nível do 
profissionalismo e humanização das 

respostas de saúde. 

No ISAVE

E

EPATV apoia o projeto
“Aprendizagem sobre rodas”

campanha
“Álcool e conducão”

Desafiados pela Dra. Valéria Aran-
tes, da Unidade de Saúde Pública, 
ACeS Cávado II - Gerês/Cabreira, os 
alunos dos cursos Técnico de Multimé-
dia e Técnico de Audiovisuais produzi-
ram dois vídeos, para serem divulga-
dos nas Escola de Condução, sobre o 
efeito nocivo do álcool na condução. 
O aluno João Maia (Técnico de Multi-
média) produziu o spot “(Ini)amigo” e 
a aluna Ana Ralha (Técnico de Audio-
visuais), produziu o spot “Sopro”.

Vila Verde, Amares e Terras de Bou-
ro têm a votação um projeto na área 
temática da Educação e Formação 
de Adultos, sendo esta a única propos-
ta submetida a pensar especificamente 
nesta região minhota. Trata-se do proje-
to Aprendizagem sobre Rodas (proposta 
375), submetido pela nossa escola, que 
pretende levar às populações das zo-
nas mais rurais dos três concelhos acima 
mencionados oportunidades de educa-
ção e promoção de forma sistemática, 
nomeadamente, nas áreas da Alfabe-
tização e desenvolvimento de compe-
tências TIC. O lado mais inovador desta 
proposta prende-se com o facto de pre-
tender adaptar um autocarro, tornan-
do-o numa sala de formação itinerante, 
mas também atrativa e equipada com 
todo o material necessário para serem 
desenvolvidas oficinas de aprendizagem 
a pensar nas pessoas. Aprendizagem so-
bre Rodas será de particular relevância 
para as comunidades locais pois permi-
te alcançar uma prática necessária, re-
duzindo o problema do difícil acesso à 

informação e oferta (de transportes, de 
formação, etc), aumentando a sua sus-
tentabilidade e empregabilidade, mas 
sobretudo o seu bem-estar pessoal.

A EPATV, enquanto entidade promo-
tora e defensora da Aprendizagem ao 
Longo da Vida, apoia e tenciona dina-
mizar esta proposta, por considerar que 
esta concorre diretamente para aumen-
tar a motivação da população adulta 
para outros processos de aprendizagem 
e, consequentemente, contribuir para 
uma região mais coesa e desenvolvida.

Aprendizagem sobre Rodas (proposta 
375) foi submetida ao abrigo do Orça-
mento Participativo Portugal, uma inicia-
tiva única do governo português e que se 
encontra a votação até 10 de setembro. 

TODOS podem votar! Para votar, bas-
ta ir a https://opp.gov.pt/projetos/todos 
e fazer o filtro Regional/ Zona Norte/ Edu-
cação e Formação de Adultos; seguida-
mente, seleciona o projeto 375 – Apren-
dizagem sobre Rodas e clica em votar. 
É necessário teres o teu BI ou CC para 
poderes votar. 
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ISAVE PRESENTE NA
III CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

Daniela Gonçalves, docente do ISAVE, parti-
cipou na III Conferência Internacional de Inves-
tigação em Saúde, realizada na Escola Superior 
de Enfermagem de Oliveira de Azeméis, onde 
apresentou os resultados do trabalho de inves-
tigação realizado no ISAVE: “Colonização nasal 
por Staphylococus aureus em estudantes de um 
Instituto Politécnico de Saúde da Região Norte 
de Portugal”. 

CURSO DE COACHING 
DESPORTIVO

 Numa parceria entre o ISAVE – Ins-
tituto Superior de Saúde e Associação 
de Desenvolvimento Desportivo do 
Vale do Homem – ADDVH, para a ce-
dência de instalações, decorreu no 
ISAVE, entre o dia 10 de abril e 5 de ju-
nho, o Curso de Coaching Desportivo 
promovido pela ADVVH. 

A abertura contou com a presença 
do Dr. João Luís Nogueira, Presidente 
do grupo Amar Terra Verde, do Prof. 
Ricardo Silva, Presidente da ALTA 
PERFORMANCE e de Sofia Pinto, da 
ADDVH.

Este curso juntou 30 formandos 
oriundos de vários pontos da zona nor-
te do país (Braga, Matosinhos, Fafe, 
Viana do Castelo, Gaia, Espinho, etc.).  
Entre estes incluíram-se treinadores, 
atletas, dirigentes e psicólogos liga-
dos a várias modalidades desportivas 
como o karaté, boxe, futebol, patina-
gem artística, dança desportiva, etc.

A primeira sessão foi ministrada pelo 
Prof. Ricardo Silva que abordou o tema 
de “BRAIN TRAINING”, tendo em outras 
sessões outros profissionais de renome, 
tais como António Fidalgo, jornalista e 
comentador desportivo para abordar 
o tema “Liderança e Comunicação”. 

ISAVE ENTIDADE PARCEIRA DA BWIZER

Com vista a expandir as ofertas formativas, 
o ISAVE protocolou uma parceria com a Bwizer. 
Esta é uma empresa de formação na área da 
saúde, que oferece formações e produtos que 
vão ao encontro das necessidades do mercado, 
através de canais e formatos inovadores e efica-
zes.

A articulação entre as duas entidades pren-
de-se com três patamares de atuação: irão 
decorrer formações nas instalações do ISAVE, 
proporcionando uma maior acessibilidade aos 
estudantes e a todos os técnicos da região; pre-
vê-se que a BWIZER disponibilize cursos acredita-
dos pelo ISAVE, bem como a realização de Cur-
sos de Pós-Graduações em parceria. 

Esta colaboração torna-se crucial para o ISA-
VE, na medida em que abre horizontes de ofer-
tas formativas em áreas específicas no domínio 
da saúde. 

Formação em Eletro-
puntura foi a primeira for-
mação realizada no âm-
bito desta parceria que 
decorreu nos dias 30 de 
junho, 1 e 2 de julho nas 
instalações do ISAVE.

WORKSHOP DE POSICIONAMENTO E 
MOBILIDADE EM CADEIRA DE RODAS 
NO ISAVE

Decorreu, no passado 01 de abril, no ISA-
VE, o workshop de “Posicionamento e Mobi-
lidade em Cadeira de Rodas”, no qual parti-
ciparam estudantes e profissionais de saúde, 
de diferentes instituições. 

Este workshop foi ministrado pelo Terapeu-
ta João Aires, licenciado em Terapia Ocu-
pacional e com uma Pós-Graduação em 
Intervenção na Pediatria, sendo atualmente 
consultor de posicionamento e mobilidade 
em diversas formações nacionais e interna-
cionais, e pelo Eng.º Ricardo Fernandes, li-
cenciado em Engenharia de Reabilitação e 
Acessibilidade Humana. 

Ao longo das quatro horas de formação, 
foram abordadas as temáticas dos princípios 
do posicionamento, com destaque para o 
conforto e prevenção de escaras, avaliação 
de posicionamento e mobilidade, análise e 
discussão de casos práticos e exploração e 
manuseamento de diferentes produtos de 
apoios, tais como mapa de pressões, diferen-
tes sistemas de posicionamento, como almo-
fadas e encosto, entre outros. 

Foram ainda analisados dois casos clíni-
cos práticos, de uma criança e de um adulto 
com mobilidade reduzida. 

O workshop teve como principal objetivo 
prestar formação aos profissionais e aos futu-
ros profissionais de saúde, competências que 
permitam um melhor desempenho no apoio 
aos utentes, com mobilidade reduzida. 

ENEFt – Encontro Nacional 
de Estudantes de 
Fisioterapia

Estudantes da licenciatura 
em Fisioterapia de diferentes ins-
tituições estiveram presentes no 
ENEFt’17(Encontro Nacional de Fi-
sioterapia) que se realizou entre os 
dias 7 e 11 de abril de 2017, tendo 
o ISAVE sido também representa-
do pelos seus estudantes.

 Este evento, que se realiza 
anualmente, tem como objetivo 
estimular a interação entre os es-
tudantes e jovens fisioterapeutas 
de todo o país, promovendo a 
convivência, a aprendizagem e o 
debate face aos mais diversos te-
mas da atualidade relacionados 
com a fisioterapia.  

Durante o evento, os partici-
pantes puderam assistir a pales-
tras com oradores de renome nas 
áreas abordadas e colocar-lhes 
questões, tendo tido também a 
oportunidade de integrar um wor-
shop à sua escolha, de entre os 
que foram disponibilizados, assim 
como participar em diversas ativi-
dades de lazer.
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PRESIDENTE DO ISAVE PARTICIPA 
NO PRIMEIRO OPEN DAY DO 
PORTO4AGEING

A Presidente do ISAVE, Mafalda Duar-
te, participou no primeiro Open Day do 
Porto4Ageing, o Centro de Excelência 
em Envelhecimento Ativo e Saudável, 
coordenado e promovido pela Universi-
dade do Porto e pela Câmara Municipal 
do Porto, que contou com a presença 
de cerca de 150 pessoas, representantes 
das mais de 90 instituições, empresas e 
entidades públicas da Área Metropolita-
na do Porto.

 Realizado no dia 9 de maio, no com-
plexo do ICBAS/FFUP, este “dia aberto” 
do Porto4Ageing teve como propósito 
a troca de experiências e de contactos 
entre a quase uma centena de organi-
zações que fazem parte deste consór-
cio, do qual o ISAVE faz parte, responsá-
vel pela atribuição à Área Metropolitana 
do Porto do título de Sítio de Referência 
em Envelhecimento Ativo e Saudável.

O dia começou precisamente com 
a apresentação da mais recente inicia-
tiva do Porto4Ageing: a aplicação Frail-
Survey, uma app para smartphone que 
permitirá a cada idoso realizar uma au-
toavaliação de fragilidade, através da 
análise de pontos como a mobilidade, 
forma física, visão, audição, alimenta-
ção, assim como aspetos cognitivos e 
psicossociais, fazendo Mafalda Duarte 
parte do grupo de investigadores que 
desenvolveram esta aplicação. 

FORMAÇÃO EDUARDO MERINO
NO ISAVE 

No âmbito da estratégia da formação es-
pecializada ministrada pelo ISAVE, e dando 
continuidade ao ciclo iniciado em 2015, irá 
realizar-se um conjunto de três módulos de For-
mação com o Fisioterapeuta de referência na 
área da Osteopatia e Mestre em Psicologia da 
Dor, Dr. Eduardo Merino. Com uma vasta expe-
riência em tratamento de Atletas de Alta Com-
petição, formação de profissionais de saúde, 
Microfisioterapia, Reprogramação Dinâmica 
de Movimento e Leitura Biológica.

Nos dias 13 e 14 de maio realizou-se o Mó-
dulo III – Terapia Visceral Regenerativa, tendo 
contado com a participação de fisioterapeu-
tas oriundos de diferentes instituições de saúde 
desta região. 

Foram dois dias de aprendizagem intensiva, 
onde foram abordados temas relacionados 
com a terapia visceral, alimentação e a forma 
como a fisioterapia pode ser preponderante 
nesta área da saúde.

O Módulo IV – Terapia Cranial está agenda-
do para 30 de setembro e 01 de outubro e o 
Módulo V- Terapia Sensorial e Cognitiva (Leitu-
ra Humana) para 25 e 26 de novembro.

 Esta formação é acreditada, com reconhe-
cimento nacional e internacional. 

Será, sem dúvida, uma oportunidade de 
realizar uma formação de elevada qualidade 
científica e de poder adquirir novas competên-
cias para um melhor desempenho no exercício 
da Fisioterapia.

INTERNATIONAL SEMINAR: RESEARCH 
IN HUMAN SEXUALITY

A docente do ISAVE, Liliana Rodrigues, 
participou como oradora no International 
Seminar: Research in Human Sexuality (“Se-
minário Internacional: Investigação em Se-
xualidade Humana”), realizado no dia 21 
de abril, na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do 
Porto, no âmbito do Programa Doutoral em 
Sexualidade Humana e do SexLab - Centro 
de Investigação em Sexualidade Humana.

Estando inserida na mesa dedicada à te-
mática “Gender, sexualities and diversities: 
Feminist intersectional positioning” (Géne-
ro, sexualidade de diversidades: Posiciona-
mento feminista interseccional), Liliana Ro-
drigues apresentou o tema “Trans(gender) 
people: A human rights-based approach to 
health” (Pessoas Transí(género): Uma abor-
dagem da saúde baseada nos direitos hu-
manos). 

Este Seminário contou com a presença 
de diversos/as investigadores/as de referên-
cia nacional e internacional em diferentes 
temáticas de investigação em sexualidade 
humana.

ISAVE NA 10.ª ULTRA TRAIL GEIRA 
ROMANA 2017

O ISAVE marcou presença na 10.ª Ultra Trail 
Geira Romana 2017, que se realizou no dia 30 de 
abril, onde um grupo de estudantes da Licencia-
tura em Fisioterapia prestou apoio aos atletas par-
ticipantes, orientados pelo Diretor de Curso, Prof. 
Doutor Gilvan Pacheco, prova que teve início no 
concelho de Terras de Bouro e meta no concelho 
de Amares.

Esta prova, organizada pela Confraria Trota-
montes e pelo Clube de Orientação do Minho, é 
composta por duas provas competitivas que inte-
gram o Campeonato Nacional de Ultra Trail, Serie 
150 com a distância de 50 km / 1540m D+ e outra 
na distância de 18 km / 700m D+ que integra o 
Campeonato Nacional de Trail, Serie 100. 

Porque a missão do ISAVE é o serviço à comuni-
dade e a aprendizagem através da prática, estas 
iniciativas são de extrema importância para a for-
mação profissional dos nossos estudantes. 

ESTUDANTES DO CTeSP EM 
GERONTOLOGIA EM VISITA AO CPVC 
DE AMARES 

Os estudantes do 1.º ano do CTeSP (Curso 
Técnico Superior Profissional) em Gerontologia, 
no âmbito da unidade curricular de Higiene e 
Segurança em instituições para idosos, visita-
ram as instalações da Casa do Povo de Vale 
do Cávado. 

Esta visita de estudo e técnica teve como 
objetivos analisar e avaliar as condições de se-
gurança e higiene de uma instituição de apoio 
aos idosos.

 A Direção e a Diretora técnica da CPVC 
têm colaborado com ISAVE para a realiza-
ção destas visitas, dado considerarem ser uma 
mais-valia para os estudantes, futuros profissio-
nais e para a própria instituição. 
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CRÉDITO AGRÍCOLA ATRIBUI 
BOLSAS DE ESTUDO A 
ESTUDANTES DO ISAVE

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
do Alto Cávado e Basto, no contexto 
da política de reconhecimento de mé-
rito e visando estimular o desempenho 
da excelência, vai atribuir Bolsas de Es-
tudo Por Mérito a estudantes matricu-
lados nas Licenciaturas ministradas no 
ISAVE. 

A Bolsa de Estudo por Mérito corres-
ponde ao pagamento de um prémio, 
de valor monetário de 1.000,00€ para 
cada licenciatura (Enfermagem, Fisio-
terapia e Prótese Dentária), e destina-
-se a estudantes que tenham demons-
trado um bom aproveitamento no ano 
letivo que frequentaram, tendo obtido 
aprovação a todas as unidades curri-
culares e uma média igual ou superior 
a 16 valores. 

A primeira edição da Bolsa de Estu-
do por Mérito é referente ao ano letivo 
de 2016/2017 e a fase de apreciação 
e decisão de atribuição decorre entre 
os meses de setembro e novembro de 
cada ano.

GÉNERO E SÁUDE EM DEBATE
NO ISAVE

Decorreu no ISAVE, a dia 
24 de maio, o “Seminário In-
ternacional sobre Género e 
Saúde”, organizado no âmbi-
to da parceria entre o GAPAS 
(Gabinete de Apoio Psicológi-
co, Acompanhamento e Saú-
de) deste Instituto Superior e o 
projeto UNigualdade - Progra-
ma de Promoção da Igualda-
de e Diversidade Social e de 
Combate à Violência Domés-
tica e de Género, da Associa-
ção Plano i e financiado pela 
Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG). 

Ao longo da manhã foram 
debatidas diferentes temáti-
cas relacionadas com a Igual-
dade de Género, Violência 
de Género e a Diversidade 
Social, com o objetivo de dis-
seminar estes conhecimentos 
com estreita ligação à saúde 
em Portugal e no Brasil.  

Este Seminário teve como 

oradoras convidadas na-
cionais e internacionais, tais 
como, Sofia Neves e Joana 
Topa do Instituto Universitário 
da Maia, Cristina Vieira da Uni-
versidade Aberta, Conceição 
Nogueira da Universidade do 
Porto e Greice Menezes, Ema-
nuelle Góes e Estela Aquino 
da Universidade Federal da 
Bahia do Brasil. 

Foram apresentados os 
resultados do UNigualdade, 
um projeto de intervenção 
e investigação desenvolvido 
com os/as estudantes do ISA-
VE do 1.º ano da Licenciatu-
ra em Fisioterapia no âmbito 
destas temáticas. 

Tendo em conta a forma 
positiva como decorreu este 
Seminário, a organização foi 
desafiada no sentido de levar 
a cabo o “II Seminário Interna-
cional sobre Género e Saúde” 
no próximo ano. 

DIA DO ISAVE 

No dia 20 de maio, de-
correram as Comemora-
ções do Dia do ISAVE, sendo 
a primeira vez que se cele-
brou este dia nas novas ins-
talações em Amares. 

O programa iniciou-se às 
10h00 com a Missa de Finalis-
ta da Igreja Matriz de Ama-
res, presidida pelo Padre 
Eduardo Duque, Coordena-
dor da Pastoral Universitária 
da Arquidiocese de Braga.  

Após a missa, realizou-se 
Sessão Comemorativa no 
Auditório do ISAVE, onde 
foi assinado o Regulamen-
to das Bolsas de Estudo por 
Mérito atribuídas pela Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo 
do Alto Cávado e Basto, aos 
estudantes das licenciaturas 
que frequentam o ISAVE. 

De seguida, foi feita a 
entrega dos Diplomas re-
ferentes ao ano letivo de 
2015/2016, onde, com muita 
emoção, os diplomados re-
ceberam dos seus professo-
res e da Presidente do ISAVE 
o Diploma, símbolo de uma 
etapa conquistada. 

No Dia do ISAVE, marca-
ram presença, a Direção, 
colaboradores, docentes, 
estudantes, ex-estudantes 
do ISAVE e familiares e repre-
sentantes de várias institui-
ções da Região, onde num 
ambiente descontraído e 
de grande união confrater-
nizaram durante um brunch 
servido pelos estudantes do 
Curso Profissional Técnico de 
Cozinha/Bar da EPATV, sob 
a orientação da Professora 
Olga Martins.  
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ISAVE INTEGRA A REDE DE 
BIBLIOTECAS DE AMARES

Foi celebrado no passado dia 12 
de julho, no Auditório Conde Ferreira 
em Amares, no âmbito das II Jorna-
das Interconcelhias de Bibliotecas de 
Amares, Terras de Bouro e Vila Verde 
- O Prazer de Ler, o protocolo de coo-
peração da REDE DE BIBLIOTECAS DE 
AMARES, entre a Câmara Municipal 
de Amares, Agrupamento de Escolas 
de Amares, ISAVE - Instituto Superior 
de Saúde e o Centro de Formação 
Associação de Escolas Alto Cávado, 
com vista ao progresso dos níveis de 
literacia da Rede Interconcelhia, fo-
mentado através da partilha dos re-
cursos de cada instituição.

A RBA define-se como uma estru-
tura de cooperação aberta à livre 
participação das Bibliotecas, visando 
o fomento de uma política coorde-
nada de aquisições, a observância 
de princípios técnicos bibliotecnómi-
cos e informáticos uniformizados, a 
compatibilização e a troca de infor-
mação bibliográfica, a dinamização 
do empréstimo interbibliotecas, a 
organização de atividades de pro-
moção e animação da leitura, a pro-
moção das multiliteracias e a cons-
trução e gestão de um Portal. 

PROJETO FISIOPOSTURA
DESENVOLVIDO PELO ISAVE 

O ISAVE – Instituto Superior de Saúde, está a de-
senvolver um Projeto denominado “FISIOPOSTURA”. 
Este projeto visa realizar um estudo de avaliação 
postural alargado à análise de hábitos diários rela-
cionados com a postura pelos docentes e estudan-
tes da Licenciatura em Fisioterapia do ISAVE, em 
alunos do Agrupamento de Escolas de Amares. 

Com este estudo pretende-se realizar uma aná-
lise caracterizadora da população jovem assim 
como correlacionar os hábitos, patologias, cirurgias, 
lesões traumáticas com as alterações posturais. 

Estas avaliações são efetuadas através de um 
questionário (62 perguntas), da verificação do índi-
ce de massa corporal, da relação cintura para qua-
dril, do peso da mochila escolar, das medidas da 
cadeira e mesa escolar, da flexibilidade, dos desvios 
do joelho, da análise do apoio, plantar através de 
um aparelho de baropodometria e de uma ferra-
menta inovadora na avaliação funcional da coluna 
vertebral o SPINAL MOUSE. Este dispositivo, através 
da combinação e ligação via Bluetooth, com o seu 
software MediMouse, permite a avaliação da pos-
tura e medição das curvaturas da coluna vertebral.

É conduzido manualmente ao longo da coluna 
vertebral, e esta é reproduzida em 3D no compu-
tador através do software que, ao mesmo tempo, 
recolhe e interpreta os dados, evidenciando even-
tuais disfunções da coluna vertebral. 

Paralelamente a este estudo, procura-se realizar 
prevenção primária junto de uma população onde 
a prevalência de problemas estruturais da coluna 
vertebral é cada vez maior e, com isso, realizar um 
trabalho de intervenção do ISAVE junto da comuni-
dade onde está inserido. 

DOCENTE DO ISAVE
NO HARTMANN
DISINFECTION DAYS

Nos dias 6 e 7 de junho 
realizou-se, no Hotel Sana 
em Lisboa, o Hartmann 
Disinfection Days, orga-
nizado pela Hartmann. 
A docente do ISAVE, 
Daniela Gonçalves, par-
ticipou como formadora 
na comunicação “Mi-
crorganismos vs Controlo 
Ambiental das unidades 
de cuidados de saúde”, 
dirigido a profissionais de 
controlo de infeção hos-
pitalar.

ISAVE NAS FESTAS D’AMARES

O ISAVE associou-se às Festas D’Amares 
realizadas no Concelho entre os dias 07 e 13 
de junho, em honra de Santo António, tendo 
feito parte de um arrojado programa, onde 
estiveram presentes artistas como os HMB, 
Aurea, Os Aurora, entre outros.

A Noite ISAVE realizou-se no dia 08 de ju-
nho e contou com o InterTuna, tendo par-
ticipado a AZEITUNA – Tuna Universitária do 
Minho e TAFDEP – Tuna Académica da Fa-
culdade de Direito da Universidade do Porto 
e com o espetáculo de stand up comedy 
com Fernando Rocha, João Seabra e Miguel 
7 Estacas. 

A edição de 2017 das Festas D’Amares 

teve uma grande afluência de visitantes, 
oriundos de toda a região do Cávado, su-
perando o número de visitantes das edi-
ções anteriores, tendo contribuído para tal 
toda a promoção realizada em diferentes 
meios, nomeadamente canais televisivos, 
tais como RTP (Rádio Televisão Portuguesa) 
e CMTV (Correio da Manhã TV). 
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Andreia Costa, Diretora Técnica do 
Centro Social Vale do Homem, e Tiago 
Gonçalves, Enfermeiro da mesma 
instituição, destacam a importância 
da frequência da Pós-Graduação em 
Gestão de Organizações Sociais e de 
Saúde ministrada no ISAVE, para o seu 
desempenho profissional e melhoria do 
serviço prestado nesta instituição.

A IMPORTÂNCIA DA
PÓS   GRADUAÇÃO
EM GESTÃO
DE ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS E DE SAÚDE,
PARA OS 
PROFISSIONAIS DO
CENTRO SOCIAL
VALE DO HOMEM

ANDREIA COSTA
O início da pós-graduação em Gestão de 
Org. Sociais e de Saúde no ISAVE coincidiu 
com a mudança de emprego para o Cen-
tro Social Vale do Homem (CSVH).
A abordagem à Gestão da Mudança pos-
sibilitou orientar e dirigir esta transição, mas, 
acima de tudo, sentir-me motivada, empe-
nhada e confiante para integrar um novo 
projeto, potenciando o meu compromisso 
de ação com o CSVH.
O sucesso desta formação resultou na mu-
dança contínua da minha atitude, com in-
tuito de melhorar o meu desempenho pro-
fissional, através da aplicação do conteúdo 
formativo na área da gestão e liderança.
Este curso converteu-se num estímulo a no-
vas ações, desafiando-me a “Acrescen-
tar Valor”, a uma instituição de referência 
na área social, como é o CSVH, que têm 
uma visão e estratégia de expansão bem 
planeadas e definidas, bem como uma po-
lítica interna de motivação na gestão dos 
seus recursos humanos, diferenciador no 
desenvolvimento dos seus serviços.•

TIAGO GONÇALVES
O curso de pós-graduação de Gestão 
de Organizações Sociais e de Saúde 
do ISAVE tem-me permitido adquirir 
competências nas áreas da gestão 
financeira e da gestão de recursos 
humanos, sendo esta a que mais me 
interessa investir. Dado a importân-
cia do valor e do capital humano no 
Centro Social do Vale do Homem, 
foi importante para mim, enquanto 
parte integrante da Direção Técnica, 
compreender as diferentes vertentes 
da liderança e o impacto da motiva-
ção na qualidade de trabalho.
A necessidade desta formação coin-
cidiu com a consolidação de um dos 
projetos do CSVH, a abertura do Lar 
das Termas, em que será necessário 
da nossa parte uma capacidade de 
gestão duplicada: 71 utentes de ERPI, 
70 utentes de SAD, mais de 50 cola-
boradores.
Ainda vamos a meio desta jornada 
formativa e, de acordo com o pla-
no de estudos, serão vários os con-
teúdos que nos ajudarão a gerir me-
lhor as nossas instituições. Frequentar 
este curso com a Diretora Técnica do 
Centro Social, a Dra. Andreia Costa, é 
uma mais-valia para nós (CSVH), pois 
conseguimos partilhar a mesma expe-
riência, integrar melhor os conteúdos 
na vivência da instituição e discutir e 
reinventar as práticas de gestão.•

Os estudantes do Curso Técnico 
Superior Profissional de   Serviço Fa-
miliar e Comunitário do ISAVE termi-
naram a sua formação teórica para 
serem profissionais a atuar junto da 
pessoa num enquadramento socio-
familiar e comunitário. Os referidos 
conhecimentos serviram de suporte 
ao estágio que desenvolveram, nas 
diferentes valências que compõem 
os vários serviços das Santas Casas da 
Misericórdia e outras instituições do 
concelho. A diversidade de áreas de 
intervenção, bem como de ativida-
des desenvolvidas nos múltiplos con-
textos, torna-se uma mais-valia para 
as competências adquiridas e colo-
cadas em prática dos estudantes. 

Assim sendo, a componente de 
formação em local de estágio, foi 
desenhada com vista a conceder 
ferramentas eficazes a futuros profis-
sionais, que atuam junto das famílias 
e comunidades. Nestes contextos 
institucionais são postos em prática 
conhecimentos e competências de 
intervenção social, com vista à cria-
ção de projetos inovadores e diferen-

ciadores. 
Neste sentido, os estudantes rela-

taram experiências riquíssimas, oriun-
das destas oportunidades, em que 
colocaram em prática alguns me-
canismos de intervenção junto da 
população-alvo e abrem horizontes 
a novos contornos da sua ação pro-
fissional. Paralelamente, experiencia-
ram novas situações em que muitas 
delas se pautaram por dilemas pro-
fissionais, mas que também fizeram 
sentido, para ultrapassarem diversas 
barreiras e posicionarem-se na efeti-
vação da relação dicotómica entre 
profissionais que “pensam” e profissio-
nais que “fazem”.

Desta forma, os estudantes do 
Curso Técnico Superior Profissional 
de Serviço Familiar e Comunitário do 
ISAVE são preparados para levarem 
a bom termo os conhecimentos teó-
ricos, aplicando-os na prática, com 
públicos diversificados nos mais varia-
dos contextos, não desvirtuando, po-
rém, o senso comum tão necessário 
para a consolidação da sua apren-
dizagem.•

Maria José Tavares
Docente do ISAVE

E X P E R I Ê N C I A S
D O  E S T Á G I O

d o  C Te S P  d e 
S e r v i ç o  Fa m i l i a r  e 

C o m u n i t á r i o
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ao longo da vida. 
Sabe-se que, em famílias em que a educação dos 

cuidadores/pais/avós foi limitada, a dificuldade em ajudar os 
filhos representa um obstáculo para o desenvolvimento de uma 
aprendizagem ao nível do restante grupo em que a criança se 
insere. Assim, a manutenção de um ciclo de baixos níveis de 
literacia e expetativas face aos resultados que o estudante/
adulto pode alcançar é medida em função da escolaridade 
do seio familiar.

Neste seguimento, reconhece-se o papel vital da família, 
pais, avós e outros cuidadores na educação e da importância 
da aprendizagem nas suas diferentes configurações: formal, 
não formal e informal.

Ainda nesta abordagem holística, segundo uma publicação 
da Unesco4 de 2017, percebe-se o papel da família como fonte 
fulcral de motivação na aprendizagem ao longo da vida, 
na medida em que promove e interrelaciona três objetivos 
principais: o bem-estar das crianças e das famílias, educação 
básica universal e eleva os níveis de literacia.

Segundo estudos, explicitados na publicação Family 
Learning Works The Inquiry into Family Learning in England and 
Wales, a aprendizagem familiar pode melhorar até cerca de 
15% o desempenho escolar das crianças. Assim, uma criança 
que entra para a escola em desvantagem pelo nível escolar 
da sua família terá tendência a perpetuar esta situação. O 
trabalho com as famílias e a aposta na aprendizagem ao 
longo da vida poderá ser uma das formas de fazer face a estas 
desvantagens. 

A aprendizagem familiar motiva os adultos para voltarem a 
estudar e reforçar a comunicação e laços, melhora, por isso, 
de uma forma global, o funcionamento da família. Os sucessos 
conquistados reforçam os níveis de autoestima e confiança nas 
capacidades do “outro”.
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Estou um pouco ansiosa! É sábado à tarde… 
Estou sentada num auditório, um tanto ou pouco 
barulhento…. Imagino que, como eu, muitos pais estão 
ansiosos por ver os filhos subir ao palco. Aguardo a festa 
de final de ano da pré-escola do meu filho! Sim, porque 
o meu filho ainda está no primeiro ano do ensino pré-
escolar, mas há meninos que são finalistas! Hoje em 
dia, somos finalistas em várias fases da organização do 
sistema escolar e as comemorações fazem jus às festas 
universitárias: capas, cartolas…

Os outros pais conversam alegremente sobre as 
surpresas preparadas pela professora e pelos nossos 
filhos prodígios; sim, porque com 4, 5 e 6 anos, cantam, 
dançam e fazem teatro de forma fantástica.

Entre o barulho e o calor que reina na sala, perco-
me em pensamentos sobre a forma como o nosso 
sistema de ensino está minuciosamente organizado e 
qual o meu contributo para o evento!

Viajando pelo ensino pré-escolar, deixando de 
parte algumas críticas que possamos fazer, apetece-
me parafrasear algo que li (peço desculpa por não me 
lembrar do autor!): que estranho e mágico lugar deve 
ser esse mundo onde os dias mais felizes dos nossos filhos 
podem acontecer! As descobertas, as aprendizagens, 
as amizades e as primeiras desilusões amorosas pelas 
trocas de namorado(a)s, sem que isto seja um drama 
que dure mais que um dia!

O ensino pré-escolar prepara as crianças para a 
escola e para todas as regras que estão impostas aos 
comportamentos esperados dentro da escola e o 
estudante para que tenha sucesso. 

Os hábitos e rotinas são adquiridos de forma natural 
como algo que faz parte de um ciclo que não é 

colocado em causa. Os dados adquiridos são aceites 
e são poucos os que os questionam sobre as rotinas 
da aprendizagem dos “nossos filhos”. Chegamos, por 
vezes, a “adaptar” os nossos hábitos familiares em 
função das rotinas escolares, para não perturbar as 
cabecinhas dos pequenos aprendizes.

Tendo por base alguns documentos de referência, 
vou tentar refletir um pouco sobre a importância da 
família e da comunidade na aprendizagem e de que 
forma a aprendizagem ao longo da vida se pode 
assumir como um hábito. 

Qual o papel de cada um neste mundo informal 
de formalidade da escola? Qual a importância da 
aprendizagem fora da “caixa” para o desenvolvimento 
de comunidades sustentavelmente aprendentes?

Os desafios da Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável de 2030 são objetivos ambiciosos e que só 
podem ser atingidos através de políticas integradas, 
ainda mais se considerarmos os níveis de desigualdade 
e exclusão cada vez mais emergentes, não só em 
termos económicos, mas também em termos da 
qualificação. 

Partindo da análise de um documento publicado 
pela Unesco2, podemos destacar as abordagens 
integradoras de alfabetização familiar e a 
aprendizagem familiar em que a aprendizagem é 
partilhada pela família inteira. Os resultados de 
aprendizagem são destinados a todos os elementos 
da família contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura de aprendizagem positiva na família 
(NIACE,20133). Neste sentido, defende-se a família 

e aprendizagem no seu contexto como parte 
integrante da abordagem holística da aprendizagem 

TER QUALIFICAÇÃO
Nunca é cedo ou tarde demais!
A aprendizagem acontece quando há um vínculo afetivo 
entre quem supostamente ensina e quem supostamente 
aprende.1
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Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica da EPATV 

A EPATV esteve hoje em Bruxelas como convidada 
para a conferência internacional “Educação de 
Adultos: pôr a qualidade em ação”, organizada pelo 
consórcio europeu do projeto “Peer Review in Adult 
Learning”. Este evento decorreu na Representação da 
região italiana da Umbria, em Bruxelas e contou com 
intervenções da unidade de Educação de Adultos 
da Comissão Europeia, do CEDEFOP- Centro Europeu 
para o Desenvolvimento da Formação Profissional, 
do secretariado europeu EQAVET,  do Ministro para a 
Economia Nacional e Secretário de Estado da Educação 
de Adultos e Formação Profissional da Hungria, entre 
outros. A EPATV esteve representada por Susana 
Oliveira, convidada para uma intervenção enquanto 
vice-presidente da direção da EAEA - Associação 
Europeia para a Educação de Adultos, intervenção 
subordinada ao tema das práticas que contribuem 
para a garantia da qualidade na intervenção 
relacionada com a Aprendizagem de Adultos. Durante 
a intervenção, Susana Oliveira teve oportunidade de 
destacar algumas práticas europeias de “Revisão por 
Pares” que demonstraram resultados na melhoria dos 
processos relacionados com a qualidade dos serviços 
de Educação e Formação. Também o EQAVET, Quadro 
Europeu para a garantia da qualidade na Formação 
Profissional, foi explorado enquanto ferramenta que 
permite a uniformização das práticas nas organizações 
europeias e, como tal, facilitando o reconhecimento de 
competências adquiridas pelos indivíduos em qualquer 
parte da Europa. A EPATV reconhece a importância 
destes dispositivos, sendo já uma entidade acreditada 
com o selo EQAVET.

EPATV divulga práticas 
de qualidade em Bruxelas
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De acordo com esta publicação, na Inglaterra e País de 
Gales, os programas de aprendizagem familiar desenvolvidos 
têm resultados muito positivos, nas crianças, nos cuidados e, 
por consequência, ao nível comunitário. 

O reforço e promoção da aprendizagem ao longo da vida 
está na agenda política atual e futura; neste sentido, o trabalho 
com as famílias, baseado na abordagem intergeracional, 
poderá ser um motor para fomentar e motivar a educação de 
jovens e adultos superando todas as formas de aprendizagem - 
formais, não formais e informais. 

Tornar a aprendizagem ao longo da vida sustentável implica 
a superação de barreiras: entre gerações, entre a família, a 
escola e a comunidade.

Acreditamos na aprendizagem ao longo da vida como 
motor de mudança, e a aprendizagem promovida na, pela 
e para a família como uma peça fundamental neste quadro 
mais amplo capaz de gerar a mudança de dentro para fora, 
ou seja, do seio familiar para o contexto comunitário e social. 
As mudanças familiares - o aumento de literacia e qualificação 
no seio familiar - permitem aos diferentes membros da família 
perspetivar o seu futuro pessoal e profissional quebrando 
ciclos e oferecendo rotas de progressão. A mudança familiar 
é consequentemente um caminho aberto para a mudança 
social. 

Em conclusão, recorro à metáfora, do conto profissão de 
Isaac Asimov, em que as pessoas aprendem através de “fitas 
de educação”, como se o seu cérebro fosse um computador 
em que o conhecimento apenas é adquirido quando inserido 
e a pessoa “(…) fica a saber apenas aquilo durante o resto da 
sua vida. Aqueles que, pelo contrário, aprendem sem fitas da 
educação - por meio de livros - têm também a possibilidade 
de vir a aprender mais e de continuar a fazê-lo durante toda 
a vida, por força do hábito e por necessidade (...) O que 
interessa é que se habituem a estudar (…). O mais importante é 
a habilidade de aprender mais.”•

1José Pacheco, Abril de 2016 in Observador 
2UIL Policy Brief 9 Engaging families in literacy and learning
3Family Learning Works The Inquiry into Family Learning in England and Wales
4LEARNING TOGETHER ACROSS GENERATIONS - Guidelines for Family Literacy and Learning 

Programmes - Published in 2017 by UNESCO Institute for Lifelong Learning
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A Comunidade Intermunicipal do Cávado constitui a NUT III do Cávado, e 
engloba os concelhos de Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Terras de Bouro e Vila 
Verde. Esta estrutura, no âmbito das suas competências, desenvolve formação para 
os colaboradores dos municípios que a integram.

Mais uma vez, a EPATV foi uma das entidades selecionadas para ministrar várias 
ações de formação em diferentes áreas: informática, ação educativa e construção 
civil. 

Durante o mês de junho e julho já executámos cinco ações, sendo 3 na área 
de informática: Excel básico, ministrado pela professora Fátima Pimenta; Excel 
avançado e criação bases de dados da responsabilidade do professor José Dantas 
e, ainda, ministradas pela Drª Joana Gomes, Trabalho com alunos com NEE e 
Desenvolvimento psicológico da Criança e do Jovem.

Após a avaliação da formação pelos formandos, a EPATV congratula-se pelos 
níveis de satisfação revelados. Assim, mais uma vez, a EPATV mereceu a confiança 
da CIM Cávado para integrar a lista de entidades que promovem o seu plano 
formativo, o que demonstra o nível de qualidade dos serviços prestados pelo Grupo 
Amar Terra Verde. 

EPAT V promove formação para 
colaboradores dos municípios da  

CIM Cávado
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Em parceria com a CLDS, a Escola Profissional Amar Terra Verde promoveu, nos meses de 
maio e junho, uma formação para colaboradores da Casa do Povo de Ribeira do Neiva.

Esta iniciativa teve como objetivos principais a estimulação do potencial profissional de 
cada elemento do grupo de participantes, bem como a promoção de boas práticas ao 
nível do exercício diário das suas funções profissionais.

Neste sentido, foram desenvolvidos ao longo de cinco sessões de trabalho, que 
tiveram como principal promotora a Drª Joana Rocha, temas que julgamos ser ajustados 
às necessidades evidenciadas pelo grupo em questão, e que de um modo geral são 
comuns a quem trabalha nestas áreas com estes públicos-alvo, mais especificamente: o 
ambiente de trabalho - autoconhecimento, comunicação, trabalho em equipa 
e supervisão; o impacte positivo de uma abordagem centrada 
na Pessoa na relação diária com o utente e a importância 
de conhecimentos atualizados em termos de suporte básico 
de vida.

A EPATV, enquanto estabelecimento de ensino que 
abraça várias dimensões do conceito de 
Educação, quer na qualificação de públicos 
mais jovens para trabalharem futuramente nestas 
áreas profissionais, quer pela requalificação 
escolar e profissional que promove junto das 
camadas mais adultas através do Centro 
Qualifica, considera cada vez mais importante 
apostar-se numa intervenção preventiva, com o 
intuito de, deste modo, se promoverem/potenciarem 
boas práticas nos diversos contextos profissionais. No 
entanto, isto só será viável se se investir na formação, 
reciclagem de conhecimentos e práticas de uma forma 
contínua, pois a rotina, a mecanização das 
tarefas e as dificuldades que estas nos vão 
impondo à medida que o tempo passa, para 
além dos desafios inerentes à interação com 
pessoas, impõem essa necessidade, quando 
queremos garantir a eficiência profissional e o 
bom ambiente de trabalho numa organização.

No seguimento desta formação, a EPATV reforçou 
esta parceria e através do seu Centro Qualifica encontra-
se a desenvolver processos de RVCC escolar e profissional 
contribuindo, ainda mais, para a melhoria dos serviços 
prestados pela entidade e para a qualificação dos seus 
recursos humanos. 

Formação para 
Cuidadores em 
Contexto Formal
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A EPATV recebeu no dia 13 
de julho a visita de onze profes-
sores oriundos da Turquia. Esta vi-
sita teve como principal objetivo 
conhecer o Programa Qualifica, 
implementado no Centro Qua-
lifica, que tem como objetivos 
principais contribuir para a me-
lhoria dos níveis de qualificação 
da população e a melhoria da 
empregabilidade dos indivíduos. 

Neste âmbito, foi apresen-
tada a metodologia de funcio-
namento dos Centros Qualifica, 
com principalmente ênfase nos 
processos de reconhecimen-
to, validação e certificação de 
competências. Este grupo pre-
tende adquirir mais informação 

sobre o sistema português para 
aperfeiçoar aquele que têm im-
plementado na Turquia. Esta visi-
ta insere-se num programa mais 
alargado já que este grupo está 
em Portugal para aprofundar 
o seu conhecimento do ensino 
profissional/vocacional  na Eu-
ropa.

A vinda à EPATV surge do 
convite pela Bicminho e Braga-
mob que são as entidades res-
ponsáveis pelo desenvolvimento 
do projeto de formação do gru-
po de professores Turcos.

Destacamos que os profes-
sores eram oriundos de três ci-
dades daquele país: Kocaeli, 
Bursa, Mugla e de onze escola 

diferentes, sendo que entre eles 
estavam presentes três diretores 
de escola.

A formação base destes pro-
fessores centrava-se nas áreas 
de informática, eletrónica, auto-
mação e metalurgia e, por isso, 
a visita às instalações da EPATV 
foi um momento de grande in-
teresse pela qualidade dos equi-
pamentos que encontraram.

A EPATV congratula-se pela 
escolha e encontra-se disponí-
vel para partilhar todo o conhe-
cimento que contribua para o 
enriquecimento dos seus recur-
sos humanos. 

Escola profissional amar TErra VErdE  
rEcEbE VisiTa dE profEssorEs da TurquiaDecorreu no dia 27 junho, em Girona, as eleições 

para a direção da Associação Europeia para a 
Educação de Adultos- EAEA, tendo a EPATV sido 
eleita com o máximo dos votos possíveis para a 
direção desta associação. Para esta candidatura,  
a EPATV contou com o apoio da APCEP- Associação 
Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, 
que nomeou a candidata apresentada para que 
seja possível assegurar a representação portuguesa 
neste órgão diretivo da maior associação europeia 
do setor.

A EAEA dedica-se à defesa da Educação 
de Adultos nos países europeus e tem como 
interlocutores privilegiados a Comissão Europeia e 
o Parlamento Europeu. Tem 146 membros, sendo 5 
portugueses,  entre os quais a EPATV, desde 2015. 
O mandato, agora atribuído à EPATV, vigora entre 
2017 e 2019.

EPATV eleita para a 
direção da Associação 
Europeia para a 
Educação de Adultos
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exigências da sociedade, 
consequência destas 
mudanças  que vimos a falar, 
é a de nos tornarmos uma 
pessoa empregável. O que é 
isto? O mercado de trabalho exige 
agora que os profissionais que agem 
mecanicamente, que repetem as suas tarefas 
sem reflexão da ação, sejam substituídos por 
“seres pensantes”, sujeitos capazes de atuar 
ativamente sobre a sua ação.

As alterações no mundo contemporâneo 
implicam transformações significativas no 
mercado de trabalho, visivelmente percebidas 
no novo desenho laboral, nas relações 
de emprego, nos requisitos exigidos aos 
trabalhadores, no desaparecimento e no 
surgimento de profissões e na densidade de 
conhecimento que cada área em particular 
exige.

O mercado de trabalho exige mais. Assim, 
a qualificação constante passa de uma 
opção para ser uma necessidade primária 
para transitar neste “novo mundo” e estar em 
condições de garantir empregabilidade. Se 
terminaste o teu curso há pouco tempo, não 
te esqueças: a tua formação não acabou 
aqui! Se ainda estás a estudar, nota: é preciso 
um novo perfil de trabalhador, requalificado e 
que saiba posicionar-se diante de um mundo 
mais complexo e dinâmico, que não perdoa o 
comodismo e a inoperância.  

Qualificação passa 
a ser palavra de 
ordem, e “possuir 
qualificação” passa 

a condição essencial  
para todos aqueles que 

desejam ser empregáveis. •

Se foste ou és aluno da EPATV, não te 
esqueças de passar no Observatório de 

Empregabilidade, no Piso 3. Tens ao teu dispor 
uma bolsa de emprego e acompanhamento 

para te ajudar a traçar o teu futuro!
 Visita-nos!

Já agora, deixamos-te algumas das profissões com 
mais saída profissional em 2018, de acordo com o Guia do 

Mercado Laboral 2017, Hays:
Responsável de Eventos

 Chefe de Cozinha
Programador

Técnico de Manutenção Industrial
Técnico de Marketing Digital

Técnico Comercial

Susana Oliveira
Sónia Vilas Boas

Observatório de Empregabilidade EPATV
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quase 200 alunos da EPATV lutam agora por 
um lugar no mercado de trabalho, depois 
de muitos anos de investimento na sua 
formação. Agora que um novo ano inicia, 
é a tua vez: o que podes fazer para seres 
“empregável”? 

A atual sociedade passou nas 
últimas décadas por mudanças intensas 
na sua configuração. As economias 
internacionalizaram-se, os debates políticos 
ultrapassam os limites das nossas fronteiras, 
as informações circulam numa velocidade 
impensável noutros tempos. Os problemas 
que antes preocupavam o homem foram 
deixados de lado e as relações humanas 
tornaram-se cada vez mais intermediadas 
pelas redes sociais e por outras plataformas 
digitais. 

A compreensão do modelo de sociedade 
em que vivemos hoje perpassa por níveis 
de complexidade jamais vistos, alterando a 

nossa 
forma de 
ser e agir e também a das instituições. 
Torna-se assim, fundamental, pensar naquilo 
que queremos para construir o nosso mundo 
de hoje, mas também – e sobretudo – o 
mundo que queremos para amanhã e onde 
vais viver e trabalhar durante muitos anos. 

Já dizia António Gedeão, no seu poema 
“Pedra Filosofal” que o sonho comanda 
a vida/ e sempre que o homem sonha/ o 
mundo pula e avança (…).

Paralelamente a todas estas 
transformações, as pessoas sofrem cada vez 
mais exigências de tudo o que nos rodeia – 
e o mercado de trabalho é percursor nesta 
estratégia, como maior responsabilidade, 
disposição de correr riscos, inovação 
constante, flexibilidade frente às novas 
formas de viver e encarar a vida, resistência 
ao desânimo e às frustrações e uma 
capacidade enorme de antever e preparar 
o futuro através do seu presente.

Portanto, a sociedade mudou e muda 
em permanência e as pessoas têm de 
acompanhar estas mudanças, que se 
caracterizam por considerar muito mais 
os valores acima descritos e menos as 
competências técnicas. Uma das novas 

Ser empregável…  
uma questão de agir ?
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Considera que o ISAVE o/a preparou 
para as exigências do mercado de 
trabalho na sua área profissional? 
Ao longo do curso tive a sorte de ter 
aprendido com bons profissionais que, além 
de serem bons professores, eram excelentes 
e experientes fisioterapeutas. Isso foi uma 
mais valia porque me preparou, não só no 
contexto teórico, mas para o dia-a-dia da 
vida de um fisioterapeuta. 

Como descreve o seu percurso no 
ISAVE? 
Foram quatro anos fantásticos, que passaram 
num piscar de olhos. Não foram fáceis, pois 
o curso é bastante exigente, mas deixam 
saudade, pelo bom ambiente que se fazia 
sentir no tempo letivo.

Consegue recordar-se de alguns dos 
melhores momentos que passou no 
ISAVE?
O primeiro e o quarto ano foram os mais 
marcantes, por razões óbvias. O primeiro, 
porque faz parte de uma mudança gigante 
na vida de um estudante, nomeadamente 
pela praxe, que nos deixa boas e inesquecíveis 
recordações (que ainda hoje são tema 
de conversa nos jantares de convívio). O 
quarto e último ano marca, por isso mesmo, 
por ser o final de um percurso. No que toca 
aos melhores momentos, poderia ficar uma 
eternidade a falar... Não chegaria o espaço 
destinado a esta entrevista...

O que surgiu depois de concluir a 
formação académica no ISAVE? 
Durante o quarto ano, eu já trabalhava em 
dois clubes das divisões distritais - o GD Adaúfe 
(futebol sénior e camadas jovens) e o GD 
Caldelas (Futsal sénior), onde fui campeão 
de futsal distrital da AF Braga e vencedor da 
Taça de Futsal da AF Braga. Após terminar 
o curso, iniciei um estágio profissional numa 
clínica – Feasy – em setembro de 2015 e 
em simultâneo trabalhei no GD Figueiredo 
(camadas jovens). Ainda nessa época, 
de 2015/16, ingressei no Hóquei Clube de 
Braga (1ª divisão nacional de hóquei em 
patins sénior). E, após terminar essa época, 
surgiu a oportunidade de trabalhar para o 
Sporting Clube de Braga, onde comecei a 
época 2016/17 nas camadas jovens (sub-16). 
Contudo, a meio da época, nasceu uma 

outra chance de coordenar o departamento 
de futebol feminino (sénior). Oportunidade 
que não pude recusar, tendo acabado a 
época em 2º lugar e com participação na 
final da taça de Portugal. Simultaneamente, 
trabalhei no Sport Clube Maria da Fonte (Pró-
nacional AF Braga) onde terminei a época, 
também, em 2º lugar. Neste momento, 
continuo no Futebol feminino do Sporting 
Clube de Braga e no Sport Clube Maria da 
Fonte. 

 O que distingue o ISAVE? 
No meu ponto de vista, há três coisas que 
distinguem o ISAVE: 
1. As instalações. Recentes, práticas e 
cómodas, proporcionam um bom meio para 
uma aprendizagem, facilitando a vida aos 
estudantes.
2. Os profissionais, docentes e não docentes. 
Professores de excelência, que são referência 
a nível nacional. Pessoal não-docente muito 
atencioso, sempre pronto a resolver qualquer 
problema.
3. É uma instituição muito pessoal, toda a 
gente se conhece. Sentimo-nos em casa.

 Se tivesse que descrever o ISAVE 
numa só palavra, qual seria? 
Descrever o ISAVE numa só palavra torna-
se um pouco difícil, pelos quatro anos lá 
passados, pela qualidade do ensino, pelas 
excelentes pessoas que, desde o início, tudo 
fizeram para que a minha formação fosse 
de excelência. Contudo, se escolhesse uma 
palavra só seria: EXCELÊNCIA!

Gostaria de deixar alguma mensagem 
aos estudantes do seu curso (aos que 
já frequentam e aos que vão ingressar 
no próximo ano letivo)? 
Aos que já frequentam: aproveitem ao 
máximo todas as ferramentas que a instituição 
tem ao vosso dispor. Estudem muito, durante 
e após o curso e aproveitem as formações 
complementares que o ISAVE proporciona, 
em parceria com outras instituições.
Aos que tencionam ingressar: que não 
tenham dúvidas da qualidade da instituição 
e do curso. Ao longo dos vários anos de vida 
da instituição, têm sido formados os melhores 
profissionais na área a nível nacional, sendo 
o ISAVE considerado, pela comunidade, das 
melhores instituições na área da saúde. 
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oão Beiramar Sousa
João, de 24 anos, concluiu a sua licenciatura 
em Fisioterapia no ISAVE - Instituto Superior 
de Saúde em 2015. Agora é fisioterapeuta no 
Sporting Clube de Braga, no departamento 
feminino, e fisioterapeuta no Sport Clube Maria 
da Fonte, da equipa sénior masculino.

O primeiro 
e o quarto 
ano foram 
os mais 
marcantes...
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O presente é este instante onde vivemos. Sem dúvida 
nenhuma! Mas esfuma-se a cada milésimo de segundo e 
o presente do agora já não o é apenas terminando de 
ler esta frase. Tal como o futuro de agora é o passado do 
amanhã, também o presente do momento é o passado 
dentro em (muito) pouco.

A proximidade tangível do futuro revela-se mais 
rápida e inevitavelmente, à medida que um indivíduo 
amadurece e cumpre aniversários. Ao longo da nossa 
existência aprendemos a lidar serenamente com esta 
inevitabilidade.

Findas estas considerações, parece-me importante 
abordar um mal dos nossos tempos: a procrastinação. 

“Procrastinar - deixar para o dia seguinte; adiar; 
protrair; demorar, espaçar...” (Fonte: Dicionário da Língua 
Portuguesa, 7ª Ed. - Porto Editora)

Há quem tenha o hábito de adiar o, por vezes, 
inadiável, sem se aperceber do impacto que tal atitude 
pode ter na sua e na vida alheia. Como reza o velho 
ditado português “Não deixes para amanhã o que 
podes fazer hoje” e, na vida, devemos estabelecer 
prioridades. É certo, contudo que o hábito de adiar se 
pode revelar em atos tão simples e irrefletidos como a 
falta de pontualidade aos compromissos ou tarefas. 

Não procrastinar, seja no que for, é um investimento: 
cumprir o agora significa planear o futuro com mais 

liberdade. E isto é imprescindível numa sociedade cada 
vez mais exigente com os jovens que terminam os seus 
estudos e que, tal como a farinha no crivo, são testados 
uma e outra vez ao longo de toda a sua vida ativa. 

Quem mais bem preparado estiver mais pode e, 
com melhores resultados, responder a estas exigências e 
demandas.

Estar preparado...para quê? Para tudo e para nada! 
Para o que der e vier! 

Hoje, mais do que nunca, o ensino profissional em 
geral, e o da nossa instituição em particular, procura 
preparar o aluno para a vida, sem procrastinar! E 
como? Com conhecimentos teóricos e práticos, 
projetos extracurriculares, mas também com o muito 
que os professores procuram passar ao aluno das suas 
experiências de vida. Há que aproveitar! A água de um 
rio não flui duas vezes debaixo da mesma ponte, segue 
o seu caminho. 

Assim, há que tirar partido do presente, com a 
experiência do passado, preparando o futuro. E é isso que 
a EPATV procura proporcionar aos seus alunos com o seu 
envolvimento em diversos projetos de âmbito nacional 
ou europeu: aproveitar o presente para preparar o 
futuro. Porque é assim que se ganha experiência, 
novos conhecimentos, preparação e se esquece a 
procrastinação de uma vez.•

  O agora, 
   o depois 
 e a procrastinação

Pedro Lançós
Técnico Erasmus da EPATV
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O Natal, para além de uma data festiva, é uma 
época moralmente significativa, enaltecendo conceitos 
tão importantes como a partilha, a compaixão ou a 
família. Uma época solidária por excelência. Contudo, 
as carências não se limitam à época natalícia. 

Pelo contrário, são um problema que se alonga 
pelo ano inteiro, pelo que 
os jovens voluntários do 
Grupo de Voluntariado 
da EPATV, cientes dessa 
problemática, num 
esforço permanente em 
minimizar as necessidades 
de quem mais precisa, 
promovem, ao longo do 
ano letivo, campanhas 
de angariação de bens 
alimentares e verbas 
monetárias com o intuito 
de elaborar cabazes a 
distribuir pelas famílias 
apoiadas pelo grupo, com 
especial atenção pelas situações mais urgentes. Como 
tal, a época Pascal não poderia ser uma exceção.

 Com efeito, durante Campanha de Páscoa, que 
teve início durante o mês de março e que se intensificou 
a partir do dia 3 de abril, alcançou-se um valor monetário 
próximo dos 400 euros, através de várias atividades 
elaboradas pelos jovens voluntários – a exemplo disso, a 
venda da Bolacha Solidária, confecionada pelo curso 
de Técnico de Padeiro/Pasteleiro, da EPATV, orientado 
pelo docente João Freitas – para além de angariações 
de verbas monetárias e bens alimentares junto da 
comunidade escolar e local. 

Desde modo, o Grupo de Voluntariado conseguiu 
elaborar, assim, um total de 30 cabazes, que foram 
distribuídos no dia 10 de abril, por famílias de Vila Verde, 
Amares e Braga.

A verdadeira caridade é impalpável como a 
luz e invisível como o perfume: dá o calor, dá 

o aroma, mas não se deixa tocar nem ver.
Coelho Neto

CAMPANHA 
de PÁSCOA 

Aquele que tem caridade no coração 
tem sempre qualquer coisa para dar. 

Santo Agostinho
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Inseridos na mobilidade «Free – LTT Spain Meeting 
Erasmus+» um grupo de nove alunas, Ana Silva, Diana 
Cerqueira, Tânia Silva, Cátia Fernandes, Sandra Pimenta, 
Elisabete Pimenta, Joana Martins, Ângela Gonçalves e 
Joana Gonçalves, e dois professores, Rui Silva e Francisco 
Rodrigues, deslocaram-se até à Andaluzia, mais 
propriamente à vila de Alcalá del Valle, em Espanha, 
entre os dias 19 e 28 de Abril de 2017. 

Nesta mobilidade, participaram, também, alunos e 
professores espanhóis, italianos e turcos. As estudantes da 
EPATV carregavam na bagagem a natural curiosidade 
de conhecer sítios, culturas e pessoas diferentes, tomar 
o pulso a um país que não o nosso, partilhar vivências 
noutros idiomas e, logicamente, dar a conhecer o 
nosso querido Portugal. Além disto, a nossa equipa fez 
o trabalho de casa e, com dedicação, criatividade e 
largas horas de ensaios, produziu a letra de uma música, 
uma peça de teatro e uma dança, tudo alicerçado no 
tema proposto, comum para os países participantes. 

O local base de todos os trabalhos, entre palestras, 
debates, pintura de um mural, apresentações, ensaios 
e workshops, foi o Agrupamento de Escolas Fuente 
Grande, devidamente apresentado pelo Senhor 
Diretor José António Mateos. Ainda em Alcala del 
Valle, a presidente do “ayuntamiento” organizou uma 
receção no Convento Caños Santos. Todo o grupo teve 
oportunidade de conhecer os monumentos, as diferentes 

escolas, a cooperativa agrícola e, na vizinhança, a vila 
de Setenil. 

O extenso programa contemplou, em diferentes 
dias, visitas a Sevilha (Palácio Reales Alcázares, local de 
filmagens da aclamada série Game of Thrones, Giralda, 
Torre del Oro e Praça de Espanha), ao mítico e majestoso 
Caminito del Rey e, finalmente, cidade de Ronda, cidade 
património da UNESCO, (Praça de Touros, Ponte Nova, 
Palácio Mondragon e Termas Árabes). 

A mobilidade culminou com uma grande festa de 
despedida no Centro Cívico local. Aqui, além das 
apresentações de música, poesia e teatro, as diferentes 
equipas estrangeiras foram surpreendidas com um 
desafio extra: produzir para a comunidade local pratos 
e petiscos característicos de cada país em que cada 
equipa teria a sua mesa. Doces característicos e pratos 
de bacalhau inspiraram as alunas da EPATV. A mesa 
portuguesa foi, inequivocamente, a mais apreciada, 
prova disso foram os comentários elogiosos de todos os 
presentes, bem como a rapidez com que os petiscos 
foram sendo apreciados. 

Finalmente, uma nota para a comunidade local de 
Alcalá del Valle, pela carinho e arte de bem receber 
com que nos presentearam durante a nossa estadia e 
para as “nossas meninas”, estiveram em grande com 
uma representação em palco digna dos melhores 
espetáculos da Broadway.

Mobilidade Alcalá del Valle  
 Espanha

M
O

BI
LI

D
A

D
E

32 estudantes de 10 países europeus estiveram 
presentes num encontro erasmus  no chipre entre os 
dias 27 a 31 de março, com o objetivo de se exprimirem 
quanto ao abandono escolar e à interpretação que 
cada país faz deste problema através da captação de 
imagens relacionadas com a temática identificada.

A nossa escola foi representada por 3 alunos finalistas 
do curso de técnico de multimédia. O Rúben Antunes, 
o João Louro e o Luís Magalhães apresentaram os 
trabalhos elaborados por cada um individualmente, 
com elevado grau de desempenho e profissionalismo. 
Tiveram contacto com diversas nacionalidades, línguas 
e culturas, partilharam opiniões sobre problemáticas 
vividas em toda a Europa, a nível de Educação, neste 
caso o Abandono Escolar. 

Este, é o caminho!!!!
One is too many!

8º encontro Erasmus+ no Chipre 

High Scool Drop Out
“One is too many”
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 A EPATV tem, nos últimos três 
anos, estado envolvida no projeto 
Erasmus+ “High School Dropouts: 
One is too many” que explorou as 
questões ligadas ao abandono 
escolar em escolas parceiras de 10 
países - Bulgária, Chipre, Grécia, 
Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, 
Portugal, Reino Unido e Turquia.

Esta parceria aferiu os números 
referentes a este fenómeno em 
cada uma das 10 escolas parceiras, 
ao longo dos três anos de projeto, 
partilhou e discutiu boas práticas 
e estratégias inovadoras no 
sentido de diminuir a incidência 
do abandono na escola - 
designadamente a promoção de 

atividades extracurriculares, o maior 
envolvimento dos encarregados 
de educação na vida escolar, 
a aplicação de métodos que 
combatam o abandono escolar, e 
definiu estratégias a médio e longo 
termo no sentido de garantir a 
permanência dos alunos na escola 
até ao final do seu ciclo de estudos.

Entre 30 de Abril e 6 de Maio, 
decorreu, em Chania na Grécia, 
a reunião de encerramento do 
projeto, tendo-se procedido 
à elaboração das conclusões 
finais. Este foi responsável pela 
diminuição do fenómeno na maioria 
das escolas parceiras. Os alunos 
elaboraram propostas para legislar 

no sentido de evitar o abandono, 
procedeu-se à publicação de um 
livro de boas práticas e a projeção 
das atividades futuras que cada 
entidade promoverá no sentido de 
erradicar o fenómeno a nível local e 
regional e potenciando o alcance a 
nível nacional.

O projeto foi, desta forma, 
encerrado com sucesso e pretende-
se que os seus efeitos se prolonguem 
fora do ciclo de vida da parceria.

A EPATV 
encerra 
parceria de 
combate ao 
abandono 
escolar na 
Grécia
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Um grupo de quatro alunas da EPATV (Margarida Amorim, 
Rafaela Ferreira, Diana Martins e Adriana Ferreira) dos cursos 
de Multimédia e Estética, na companhia dos professores Rui 
Silva e Francisco Rodrigues, deslocaram-se até à cidade de 
Martin, na Eslováquia, numa mobilidade inserida no programa 
Erasmus+ com o tema «NEVER - No enemies, Violence Equal 
Rights». 

A expectativa, naturalmente, era enorme e, entre os 
dias 8 e 12 de maio, a EPATV esteve, então, representada 
naquele país da União Europeia, conjuntamente com 
delegações da Eslováquia, Polónia, República Checa, 
Itália e Turquia. Dada a curta duração desta mobilidade, o 
respetivo programa conheceu diferentes momentos, a saber: 
elaboração e apresentação de trabalhos elaborados por 
cada delegação, construção de pósteres alusivos ao tema, 
criação de documentação em novos suportes informáticos,  
workshops de dança, culinária e língua turcas e, acima de 
tudo, debates e trocas de ideias e valores. 

As alunas da EPATV elaboraram, também, inseridos 
no tema da conferência, duas apresentações: uma 
sobre pessoas deficientes (a lei portuguesa, facilidades/
dificuldades no quotidiano, inserção na Escola, comité 
paralímpico português e o solidário “Pirilampo Mágico”) 
e outra sobre as semelhanças/diferenças entre Portugal e 
Eslováquia (históricas, geográficas, culturais, demográficas, 
turísticas, artísticas). 

Na mobilidade houve também tempo para atividades 
lúdicas e pedagógicas em ambientes variados, que 
possibilitaram momentos descontraídos e de partilha, onde 
foi possível ver que era mais o que nos unia do que aquilo 
que nos separava, no fundo, um grupo de trabalho e de 
amigos.

Da subida aos Montes Cárpatos, na sub-região High Tatras, 
num cenário absolutamente edílico onde a neve marcou 
presença, e com almoço típico em Zamkovského, até à visita 
à Tricklandia em Smokovec; a descida às minas de carvão 
de Hornonitrianske Bane, a 300 m de profundidade num 
ambiente adverso e muito pouco usual e a visita ao majestoso 
Castelo de Bojnice, um dos mais importantes da Eslováquia, 
o programa foi variado e culturalmente enriquecedor.

Na última noite, a equipa eslovaca ofereceu um jantar 
de despedida no Restaurante Cierna Pani, em Martin, com 
a respetiva entrega de diplomas, numa cerimónia presidida 
pelo Senhor Diretor Joszef Zanovit, da escola Spojena Skola 
Martin que muito bem acolheu todos os participantes. 

Se a vida é um somatório de vivências, esta foi, sem 
dúvida, uma para mais tarde recordar!

MobilidadeEslováquia
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A EPATV participou com 4 alunas na 
primeira mobilidade do projeto Erasmus+ 
“Boost Your Green”, que decorreu entre 
18 e 24 de Junho em Le Havre, França. 
Este projeto assenta sobre o tema da 
sustentabilidade e cidadania verde, 
mediante a aquisição de competências 
verdes por parte dos participantes e a 
melhoria do desempenho das institui-
ções participantes nestes campos.

No decurso da mobilidade, todos 
os alunos presentes trabalharam ardu-
amente, em grupos multinacionais, no 
sentido de produzirem um documento 
final referente à síntese dos diagnósticos 
efetuados previamente, em cada esco-
la, no que toca aos 6 tópicos na base 
do projeto: Alimentos, Energia, Resíduos, 
Biodiversidade Água, Solidariedade. 

Após 4 dias de trabalhos, as conclu-
sões a que os alunos chegaram foram, 
finalmente, apresentadas ao grupo. Es-
tas conclusões serão trabalhadas poste-
riormente em documento a apresentar 
na próxima reunião de projeto, a decor-
rer na Bulgária.

Houve oportunidade de realizar o 
concurso do logótipo, mediante vo-
tação pelos alunos, tendo o logótipo 
português a concurso vencido e, con-
sequentemente, sido eleito o logótipo 
oficial do projeto.

Também se visitou o centro de tria-
gem de resíduos recicláveis Veolia e 
participaram numa pequena sessão for-
mativa relativa ao objeto da atividade 
do centro.

A reunião revelou-se um sucesso, 
tendo os participantes cumprido todos 
os objetivos do plano de trabalho com 
empenho, isto, apesar das elevadas 
temperaturas que se fizeram sentir - as 
mais elevadas desde 1945 em França, 
e da ausência de ar condicionado nas 
instituições visitadas. 

A EPATV deu um passo em frente na 
contínua procura da melhoria da sua 
sustentabilidade e perfil “Eco”, como 
tem, de resto, vindo a acontecer há já 
vários anos graças ao programa EcoEs-
colas .

A EPATV integra 
parceria na procura 
contínua de superar a 
sua sustentabilidade
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A EPATV esteve presente 
na reunião de encerramen-
to do projeto No Enemies 
Violence Equal Rights - NE-
VER, que decorreu entre os 
dias 15 e 17 de Junho em 
Martin, Eslováquia.

Realizou-se o balanço - 
francamente positivo - dos 
três anos que durou esta 
parceria, designadamen-
te os aportes que trouxe a 
cada uma das escolas par-
ceiras, em termos de forma-
ção e informação para a 
não-violência, tolerância e 
compreensão entre povos. 

No decurso das ativida-
des desenvolvidas nestes 
três anos os alunos partici-
pantes tiveram oportunida-
de de participar em diferen-
tes debates com líderes de 
diferentes religiões mono-

teístas, imigrantes e repre-
sentantes de grupos étnicos 
minoritários, visitar locais tão 
tristemente emblemáticos e 
célebres, como o comple-
xo Auschwitz/Birkenau, a 
sinagoga de Praga, os mu-
seus judaicos de Bratislava 
e Praga,  uma aldeia checa 
arrasada na Segunda Guer-
ra Mundial pelos alemães. 

Todas estas atividades fi-
zeram florescer entre alunos 
um sentimento de proximi-
dade, compreensão e to-
lerância face à diferença e 
um desmoronar de precon-
ceitos e estereótipos que 
alicerçarão, esperemos, um 
futuro em que não se repi-
tam erros de um passado 
não tão longínquo, e em 
que haja um são convívio 
entre povos na Europa.

EPATV 
fEchA 

ProjETo 
sobrE 

TolErânciA 
nA 

EsloVáquiA
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O envelhecimento do ser humano tem 
suscitado a atenção da comunidade científica. 
Uma vez que a atual sociedade ocidental se 
caracteriza por baixas taxas de natalidade 
e mortalidade, demonstra uma chamada 
“explosão demográfica da terceira idade”. 
A esperança média de vida aumentou 
proporcionalmente à diminuição da mortalidade 
infantil e de doenças infeciosas. Segundo o 
Instituto Nacional de Estatística Português (INE), 
relativamente à esperança de vida à nascença 
em Portugal, face aos valores estimados para 
2013-2015 que corresponde ao período de 
referência da última tábua de mortalidade 
disponível, é de 92,10 anos para as mulheres 
e de 87,38 anos para os homens em 2080, um 
aumento de 10,02 anos para os homens e de 
8,87 anos para as mulheres (INE, 2017).

Com o aumento da longevidade de vida, 
são várias as patologias que o idoso tem que 
enfrentar, como por exemplo a osteoporose, que 
aparece principalmente nos homens com mais 
de 65 anos e nas mulheres após a menopausa. A 
osteoporose pode atualmente ser considerada 
um dos maiores problemas de Saúde Pública na 
população idosa, quer pela sua prevalência, 
quer pelos riscos e sofrimento associados às 
fraturas que dela provêm. É uma doença 
silenciosa até que surjam as complicações das 
fraturas. Estas relacionadas com a osteoporose 
levam a uma morbilidade e mortalidade 
significativas, e estão associadas a uma grande 
carga socioeconómica a nível mundial. 

Em Portugal, a osteoporose afeta cerca de 
800 mil pessoas sendo a fratura das vértebras 
a responsável por deformações da coluna, a 
mais frequente. Mas as mais severas são as do 
quadril, que, todos os anos, levam mais de seis 
mil mulheres portuguesas ao hospital. Destas, 
20% acabam por morrer no ano seguinte à 

intervenção cirúrgica e metade ficam com uma 
incapacidade física elevada, dependendo de 
terceiros para a realização das mais variadas 
tarefas. No ano de 2006, registaram-se em 
Portugal cerca de 9.523 fraturas do colo do 
fémur, sendo os custos hospitalares diretos 
representados entre 5.000 a 10.000 euros. Em 
2010, o peso económico das fraturas em Portugal 
foi de 592 milhões de euros.

A atividade física tem um grande efeito sobre 
o tecido ósseo devido ao seu dinamismo e, desta 
forma, consegue manter a sua integridade. 
Vários estudos relacionaram a influência de 
modalidades de atividades físicas com impacto, 
nomeadamente a ginástica e a corrida, sobre 
a Densidade Mineral Óssea (DMO) de seus 
praticantes. Todos estes estudos convergiram 
os seus resultados para o facto de que estas 
atividades proporcionaram manutenção e 
aumento da DMO. 

O estudo levado a cabo, por mim em 2011, 
na cidade de Braga com 60 mulheres entre 48 e 
86 anos, a realizar atividade física para terceira 
idade durante 22 semanas, 2 vezes por semana, 
por 50 minutos, demonstrou um aumento 
significativo da densidade mineral óssea do 
calcâneo.

O ISAVE - Instituto Superior de Saúde 
proporciona aos estudantes da Licenciatura 
em Fisioterapia e do CTeSP em Gerontologia 
conhecimentos e ferramentas no domínio 
teórico e prático, com aplicação de atividade 
física direcionada à terceira idade. As unidades 
curriculares proporcionam uma componente 
prática em diferentes contextos como sala 
de aula e estruturas residenciais para pessoas 
idosas/lares, centros de dia, parques e praças 
municipais.•

Gilvan Pacheco
Docente  do ISAVE

Envelhecimento e a Atividade fIsica 

para terceira idade
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Um grupo de professores da EPATV deslocou-se a Barcelona para 
participarem numa mobilidade formativa em colaboração com a 
escola catalã Instituto Anna Gironella de Mundet. Os professores 
Adelino Costa, Gabriela Rodrigues, Magda Gomes, Glória Lago 
e Francisco Rodrigues, de diferentes áreas disciplinares, foram 
acolhidos pela professora anfitriã, Cristina Antón, com quem iniciaram 
as sessões planificadas para esta visita. Depois de conhecerem as 
instalações daquela instituição, inserida num Campus Universitário, 
as reuniões distribuíram-se pelos diferentes dias. Assim, em traços 
gerais, analisaram-se as diferenças e os denominadores comuns 
dos sistemas de ensino português e espanhol, ressalvando as 
particularidades da região da Catalunha que inclui, desde logo, a 
língua catalã em detrimento do castelhano. A professora Cristina 
Antón, entretanto, com a ajuda de outros professores catalães, 
organizou grupos de trabalho com diferentes equipas disciplinares 
(Mecânica, Educação Física, Biologia e Física e Química) onde se 
trocaram ideias sobre  as diferentes metodologias utilizadas nos 
dois países, desde manuais, construção de material de apoio, 
plataformas digitais, avaliação formativa e sumativa, entre outros. 
Quanto aos tempos livres, a equipa portuguesa aproveitou para 
conhecer os pontos turísticos mais importantes daquela bela 
cidade, tal como por exemplo, a Sagrada Família, Parque Güell, 
Casa Batlló, Passeig de Gràcia e Plaça de Catalunya, Bairro Gótico, 
La Rambla, entre outros. Assim, torna-se importante haver este tipo 
de mobilidade uma vez que a educação é, desde sempre, aberta e 
dinâmica, ficando a expectativa de, num futuro breve, uma equipa 
de professores daquela escola virem visitar a EPATV e a sua região, 
numa mobilidade desta natureza.

Mobilidade Formativa Staff 
Erasmus+ KA1
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Comece AGORA o seu plano de treino Cross-training

Que 
benefícios 

oferece?

Reduz a falta de motivação para o exercício;
Permite-lhe ter flexibilidade com os seus programas de treino e necessidades;
Produz um nível superior de capacidade geral;
Melhora o nível de todo o corpo, não apenas alguns grupos musculares;
Reduz o risco de lesão;
Trabalha alguns músculos, enquanto outros descansam e recuperam;
Por vezes, consegue continuar a treinar enquanto lesionado;
Melhora a sua agilidade, capacidades e equilíbrio.

Os treinos de Cross training nunca são 
iguais, proporcionando ao praticante 
uma vertente desafiadora e motivadora. 
Os treinos diários, normalmente, estão 
manuscritos num quadro na box, e está 
descrito por siglas.

O cross training pode ser feito em casa 
ou no ginásio e deve ser iniciado com 
exercícios base e ir progredindo. É crucial 
o acompanhamento de um profissional da 
área, principalmente na fase inicial, para 
que respeite a qualidade de execução 
técnica dos exercícios e que usufrua do 
exercício para a sua saúde e não para 
provocar possíveis lesões, uma vez que 

fará exercícios a alta intensidade e muitas 
repetições.

Para realizar o plano de treino de cross 
training, vamos deixar um exemplo que 
pode seguir, tendo em conta que já deve 
ter uma base de treino e executar o treino 
com alguém a supervisionar, se possível.

Embora existam boxs para o treino 
específico de cross training onde se 
encontram os melhores atletas, pode 
realizar o treino praticamente em qualquer 
lado.

É também importante estar dentro dos 
termos cross training, uma vez que utilizam 
uma linguagem específica como:

BOX

WOD (Workout Of the Day)

ROUNDS

AMRAP (As many rounds/reps as possible)

ginásio de cross training

treino do dia

“rondas” que é o mesmo que séries

séries/repetições possíveis num determinado período de tempo
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Um plano de treino de cross 
training curto e intenso para 
atingir resultados! É tudo o 

que precisa para tonificar 
e preparar o corpo para o 

próximo Verão. É AGORA!! 
Fique connosco e comece 

ainda hoje o seu treino.

Afinal o 
que é o 
Cross-

-Training 
?

O cross training é uma nova modalidade que visa o 
desenvolvimento da força e condição física geral, baseado 
em movimentos funcionais realizados com peso corporal e 
com equipamentos como barras, cordas, bolas medicinais, 
elásticos, argolas, etc., sendo caracterizado pela variedade 
de exercícios realizados a alta intensidade e exigindo que 
exercite ao mesmo tempo vários músculos, articulações e 
tendões, ajudando a perder gordura, a tonificar os músculos 
e a desenvolver força e mobilidade.

Mas, apesar de ser bastante intenso, o treino tem a 
característica de estar sempre a variar os exercícios e assim 
nunca ser igual e ser sempre muito divertido.
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As Bioanálises representam 
uma área emergente com grande 
potencial de aplicação em 
diversas vertentes, nomeadamente 
em Medicina Humana, Veterinária, 
Farmacêutica, Cosmética, 
Toxicologia, Ambiente e indústria 
Alimentar. 

A importância do diagnóstico 
laboratorial na atuação e 
desenvolvimento da Medicina 
Humana é actualmente 
reconhecido. As Bioanálises, no 
setor da saúde, representa uma 
área inerente à intervenção 
clínico-laboratorial que permite o 
estudo (bio)analítico de diversos 
produtos biológicos, como 
sangue, saliva, urina, fezes, líquido 
pleural, líquido sinovial, líquido 
cefalo-raquidiano entre outros, 
no que concerne aos fenómenos 
estruturais, morfológicos, 
bioquímicos, biológicos, 
hematológicos, imunológicos, 
moleculares e microbiológicos, 
com vista à compreensão do 
funcionamento normal, patológico 
e epidemiológico do Homem. 
Os resultados clínico-laboratoriais 
são fundamentais ao diagnóstico 
clínico, prevenção, prognóstico e 
acompanhamento terapêutico do 
processo saúde/doença. 

Diversos fatores contribuíram 
para a evolução do diagnóstico 
laboratorial, sentida nos 
últimos anos, fundamentais ao 
desenvolvimento e progresso no 
setor da saúde, nomeadamente: 

— conhecimento científico 
que permite identificar diferentes 
marcadores biológicos, específicos 
e sensíveis, associados às diversas 
doenças infeciosas, como por 
exemplo Tuberculose, infeção por 
HIV, Zika e Dengue, assim como 
em doenças não infeciosas, como 
são exemplo a Artrite Reumatóide, 
Lúpus Eritematoso Sistémico, 

Espondilite Anquilosante e Cancro, 
permitindo um diagnóstico e 
tratamento rápido e especializado;

— métodos laboratoriais 
mais sensíveis, específicos e 
rápidos através de tecnologia 
automatizada, permitindo menor 
obtenção de erros laboratoriais, 
anteriormente obtidos através de 
técnicas laboratoriais manuais;

— maior eficácia e qualidade 
na obtenção dos diferentes 
resultados laboratoriais dos 
marcadores biológicos;

— integração e interpretação 
do valor clínico da informação 
laboratorial de acordo com a 
situação clínica do utente. 

A evolução científica e 
tecnológica das Bioanálises 
permitiu auxiliar a evolução do 
setor da saúde, proporcionando 
alteração da tradicional 
abordagem da medicina curativa, 
para uma abordagem centrada 
na prevenção, direcionando os 
objetivos para o rastreio, deteção 
precoce e monitorização da 
doença, desenvolvendo métodos 
laboratoriais imprescindíveis para 
a intervenção no processo saúde/
doença. O crescimento e evolução 
do diagnóstico laboratorial é 
um desafio constante, de forma 
a acompanhar e proporcionar 
mudanças significativas na 
medicina Humana.

O ISAVE – Instituto Superior de 
Saúde acompanha esta área 
de diagnóstico, capacitando os 
estudantes dos diferentes cursos 
ministrados sobre a evolução, 
conhecimentos dos métodos 
laboratoriais e marcadores 
biológicos fundamentais no 
processo saúde/doença. 
Paralelamente oferece um CTeSP 
em Bioanálises e Controlo nesta 
área específica e fundamental de 
diagnóstico laboratorial.•

Bioanálises 
A importância para o diagnóstico clínico

Daniela Gonçalves
Docente do ISAVE

15 agachamentos
10 desenvolvimento de ombro com barra
10 elevações da perna em barra fixa 

Realize 5 rondas deste circuito com 1 minuto 
de descanso entre as séries, dando ênfase à 
carga e execução dos exercícios.

15 burpees
10 flexões
20 sit up

Realize o WOD durante 15 minutos, o máximo 
de rondas que conseguir realizar.

Corrida rápida de 400m
Pull-up
Levantamento terra

Realize 4 rondas do circuito.

Esta é uma sugestão de um plano de treino de cross training, 
sendo que deve realizar um em cada dia. Por exemplo, 
segunda-feira, terça e quarta-feira, descansar na quinta-feira 
e depois retomar, ouvindo sempre o seu corpo e dando-lhe o 
devido respeito.

Se precisar de descanso, faça-o e vá mantendo a 
intensidade para ir evoluindo e apreciando a sua progressão.

Divirta-se e renda-se ao cross training! • Glória Lago
Docente  da EPATV
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de cálculo, editor de formulários, editor 
de apresentações eletrónicas, local de 
armazenamento e partilha de informação.

Trata-se de um pacote de aplicativos, 
acessível, gratuito (para alunos e professores 
da EPATV), exploratória da realidade Web 2.0, 
à qual se pode aceder através de qualquer 
computador, pela sintetização da temática 
cloud e pela edição compartilhada e sua 
publicação automática na Web. 

Neste pacote estão incluídas as 
ferramentas de processamento de texto, 
folha de cálculo, apresentações, desenho e 
formulários. Há a possibilidade de criar novos 
documentos ou carregar documentos 
existentes. A partilha de ficheiros é gerida 
pelo proprietário, possibilitando a atribuição 
de permissões de leitura ou escrita. Permite, 
ainda, que a edição dos documentos 
possa ser feita por várias pessoas em tempo 
real. Todos os documentos criados são 
armazenados online, sendo possível a sua 
organização em pastas, de forma a facilitar 
a sua localização.

Este conjunto de ferramentas torna-
se precioso para fomentar práticas 
colaborativas de partilha e publicação 
online, no contexto educacional, de que 
são exemplos:

• variedade de serviços propostos;
• armazenamento e edição online;
• colaboração em tempo real.
Há ainda a salientar outras razões que 

facilitam o seu uso: gratuitidade, acesso 
aos serviços pelo e-mail, sem necessidade 
de particular preocupação com segurança 
ou criptografia, interligação de serviços 

que se complementam na cloud, acesso a 
várias plataformas através de um browser, 
interface simples e intuitiva. E, porventura a 
mais importante: não requer a instalação 
de software.

Neste contexto, o professor dispõe 
de um conjunto de ferramentas para 
o desenvolvimento de aptidões e 
competências, espírito crítico e reflexão, 
um dos objetivos da educação escolar que 
poderá trazer benefícios para o processo 
de ensino/aprendizagem.

Ao nível pedagógico, este conjunto de 
ferramentas pode ser utilizado no suporte 
de atividades letivas. Deixamos alguns 
exemplos:

• Processador de texto: pode ser 
utilizado na realização de fichas de trabalho, 
na produção de trabalhos de grupo, 
relatórios e reflexões, tanto nas disciplinas 
lecionadas por um professor, como em 
contexto interdisciplinar.

• Folha de cálculo: pode ser utilizado 
na realização de exercícios e na criação 
de gráficos, quer nas disciplinas lecionadas 
por um professor, como num contexto 
interdisciplinar. Outra utilidade a referir é a 
sua utilização para a disponibilização de 
resultados de avaliações aos alunos e, até 
mesmo, aos encarregados de educação.

• Apresentações: pode ser utilizado 
para a produção de conteúdos didáticos 
realizados pelo docente e para criação de 
trabalhos realizados pelos alunos, em grupo 
ou individualmente.

• Formulários: pode ser utilizado para 
a realização de fichas de trabalho, testes 
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Office 365: 

Atualmente, as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC) 
estão presentes nos mais variados campos 
do nosso quotidiano, quer seja em casa, 
no trabalho, em atividades de lazer e em 
atividades relacionadas com a educação.

No contexto escolar, o uso das 
tecnologias, em especial o computador, 
o tablet, o smartphone e a Internet, é hoje 
uma realidade presente e generalizada, 
tornando-se ferramentas importantes 
para o desenvolvimento de processos 
construtivos de aprendizagem, de 
espaços para cooperação, produção e 
partilha do conhecimento, favorecendo 
o desenvolvimento do espírito crítico e da 
criatividade.

Hoje, a palavra-chave é colaboração, 
tornando possível não só o acesso 
aos conteúdos, como também a sua 
transformação, possibilitando, desta forma, 

um espaço interativo e colaborativo na 
construção do conhecimento. Passamos, 
também, a dispor de ferramentas online, 
sem a necessidade de as instalar nos nossos 
computadores e geralmente fornecidas 
de forma gratuita. Assim, nos dias de hoje, 
a educação e a aprendizagem passam 
também seguramente pela aprendizagem 
online.

Por outro lado, os nossos alunos são da 
designada geração Z – nascidos entre 
1992 e 2010 – enquanto “nativos digitais” 
estão ligados intimamente à expansão 
exponencial da Internet e ao aparecimento 
de uma panóplia de gadgets. 

No sentido de aproveitar a potencialidade 
da utilização de ferramentas colaborativas 
online, apresentamos o presente artigo, 
onde é feita uma exploração pedagógica 
para as possibilidades oferecidas pelo Office 
365, como editor de texto, editor de folha 
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de ensino/aprendizagem.
A autoria colaborativa é uma 

modalidade de criação coletiva, portanto 
elemento essencial para o processo de 
aprendizagem. Através do processo 
colaborativo, torna-se possível a criação dos 
ambientes de imergência cognitiva e social, 
a partir dos quais se desenham as redes que 
ligam pessoas e ideias, formas de dialogar, 
compreender e aprender, oferecendo 
aos autores a possibilidade de criar, por 
exemplo, textos, tanto de forma assíncrona, 
quanto síncrona, numa experiência de 
multiplicidade de saberes.

Por exemplo, a elaboração de um texto 
de forma coletiva é um processo que exige 
criar ideias, confrontá-las com os outros, o 
que obriga muitas vezes a negociações para 
chegar a consensos. Desde modo, a escrita 
colaborativa permite o desenvolvimento do 
pensamento crítico dos alunos.

O professor deixa de ser o sujeito que 

transmite conteúdos e assume o papel 
de orientador. Os alunos passam do 
papel de espectador para se tornarem 
autores, construindo e reconstruindo os 
conhecimentos por si próprios.

Neste contexto, consideramos a pacote 
Office 365 uma excelente ferramenta de 
escrita colaborativa online, onde as tarefas 
são realizadas pelos alunos, de forma 
continuada estimulando a partilha, diálogo 
e negociação, promovendo desse modo 
novas formas de interação. O aspeto mais 
inovador é, sem dúvida, a possibilidade de 
trabalhar e estimular nos alunos o trabalho 
colaborativo e síncrono. Os alunos são 
confrontados entre si e, entre eles, com a 
mediação do professor, vão resolvendo e 
superando os problemas. 

Consideramos, ainda, que a utilização 
destas ferramentas possibilita o crescimento 
de todos os envolvidos e também contribui 
para a inovação às práticas docentes.•

António Cunha
José Dantas

Docentes  da EPATV

de diagnóstico, questionários e testes 
sumativos.

• Desenho: pode ser utilizado para 
a criação de desenhos, fluxogramas e 
organigramas.

Esta ferramenta revela-se uma mais-valia 
no trabalho pedagógico, na medida em que 
permite a sua organização, possibilitando 
ao professor e ao aluno avaliar as atividades 
desenvolvidas ao longo do processo ensino 
aprendizagem – através da criação de 
portefólios digitais.

O portefólio digital (e-Portefólio) é uma 
base de dados digital (folhas de cálculo, 
textos, vídeos, apresentações, páginas 
Web, entre outros) criada na plataforma, à 
qual podemos aceder através de qualquer 
computador, com ligação à Web, e em 
qualquer lugar. Pode ser acedido por 
várias pessoas e ser sujeito a constantes 
alterações/melhorias, promovendo a 
construção do conhecimento individual 
e/ou colaborativo. O aluno passa a ter 
uma participação ativa na construção do 
seu conhecimento. Os trabalhos devem 
ser diversificados e acompanhados de 

reflexões pessoais, que para além de 
descreverem que competências foram 
adquiridas, devem também conter uma 
autoavaliação. Tudo isto, para que o 
e-Portefólio seja mais completo, proveitoso 
e não seja desprovido de autenticidade. 
Estas reflexões são importantes quer para 
os alunos quer para os professores, pois 
permitem o melhor conhecimento sobre a 
evolução do aluno e as suas dificuldades.

Para os alunos, o e-Portefólio traz 
maior sentido de responsabilidade, maior 
motivação e interesse. Para os professores, 
permite que estes acompanhem o aluno 
de uma forma mais prática e eficiente, 
podendo até repensar os seus métodos de 
ensino e aprendizagem.

Outro aspeto importante a considerar, 
ao nível das possibilidades pedagógicas 
do Office 365, é o trabalho colaborativo, 
que pode ser definido com um processo 
no qual os autores com diferentes aptidões 
e responsabilidades interagem durante a 
elaboração de um documento. Pode ser 
considerado não só um meio para chegar a 
um fim, mas também como um instrumento 
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O que é o termalismo? O termalismo é uma prática 
que traz benefícios à saúde, não só prevenindo doenças, 
como agindo sobre elas e diminuindo os seus sintomas. É 
um método natural que recorre às águas minerais natu-
rais para fazer a cura. 

O que torna o termalismo tão especial? A água mine-
ral natural é uma água considerada bacteriologicamen-
te própria, de circulação profunda, com particularidades 
físico-químicas estáveis na origem dentro da gama de 
flutuações naturais, de que resultam propriedades tera-
pêuticas ou simplesmente efeitos favoráveis à saúde. 

O termalismo abrange terapias diversas que são utiliza-
das em estâncias termais (área geográfica devidamente 
ordenada na qual se verifica a emergência de água mi-
neral natural explorada por um estabelecimento termal), 
designadamente hidroterapia, crenoterapia e geotera-
pia, onde são utilizadas as propriedades das águas mi-
nerais, dos gases e das lamas termais. Estas terapias são 
utilizadas em tratamentos de reabilitação de doenças 
degenerativas ou crónicas, bem como na convalescen-
ça de intervenções cirúrgicas e de acidentes traumáticos 
(Fernandes, J., 2006). 

Os grandes percursores dos banhos e do termalismo 
foram os romanos. Após a perseguição exercida pela 
igreja católica aos banhos públicos durante grande par-
te da Idade Média, os mesmos voltaram a ter novo impul-
so nos sec. XVIII e XIX. Durante este período, foram criados 
os balneários/caldas em Bath (Inglaterra), Vichy (França), 
Baden Baden (Alemanha), La Toja (Espanha), caldas da 
Rainha (Portugal) entre outras.

As águas termais classificam-se de acordo com a 
origem geológica (origem magmática ou telúrica), a 
temperatura (hipertermias, mesotermais, hipotermais ou 
águas frias) e a composição (cloretadas, bicarbonata-
das, sulfurosas, sulfatadas…). 

Todas as pessoas podem ter acesso aos tratamentos 
termais por iniciativa própria ou sob recomendação do 
médico de família. As estâncias termais são constituídas 
por médicos hidrologistas que prescrevem o programa 
de tratamentos mais adequado, bem como a respetiva 
duração. Integram a equipa médica, técnicos de terma-
lismos que executam os tratamentos prescritos. 

Segundo a Associação Termas de Portugal (ATP), 
constituída em 2006, existem 38 Termas associadas. Por-
tugal detém uma riqueza ímpar em diversidade e quali-
dade de Aguas Minerais Naturais (AMN), com cerca de 
100 mil termalistas/ano (turismo de Portugal Sd). A partir 
do século XX, houve uma preocupação para requalificar 
e modernizar os balneários termais, as unidades hotelei-
ras e envolvente natural com a preocupação constante 
da qualidade dos serviços prestados no quadro da inter-
nacionalização do turismo de saúde e bem-estar bem 
como na formação de técnicos especializados. 

O ISAVE – Instituto Superior de Saúde através do CTeSP 
(Curso Técnico Superior Profissional) de Termalismo e Bem 
estar, com duração de 2 anos (4 semestres), permite ad-
quirir competências para gerir e monitorizar técnicas e 
tratamentos termais e de SPA nas suas diversas aplica-
ções intervindo na ótica da promoção da saúde do bem 
estar.•

A cura através da água termal

Sílvia Xavier Sousa
Docente do ISAVE

Na área da Saúde, como em muitas 
outras áreas do conhecimento próximas, 
a produção de saber é conseguida 
através da Bioestatística, a qual 
fornece métodos de recolha, análise e 
tratamento de dados para a obtenção 
de conclusões válidas.

Os estudos bioestatísticos em saúde 
são realizados num determinado ponto 
temporal (estudos transversais) ou 
ao longo de um período de tempo 
(estudos longitudinais), podendo estes 
últimos serem prospetivos (futuro) ou 
retrospetivos (passado). Exemplos de 
estudos bioestatísticos desenvolvidos em 
diferentes momentos temporais a partir do 
presente (o “agora”, definição temporal) 
incluem a determinação da prevalência 
pontual de uma doença numa amostra 
de indivíduos, a identificação de fatores 
de risco para essa mesma doença no 
passado dos indivíduos, ou o seguimento 
futuro dos indivíduos após tratamento 
recebido para a doença.

Quanto à forma, os estudos 
bioestatísticos em saúde podem também 

ser classificados em experimentais, se o 
investigador intervir no sentido de afetar 
o resultado, ou observacionais, se o 
investigador simplesmente observar o 
que acontece sem intervir. Exemplos de 
estudos bioestatísticos com intervenção 
variável do investigador (o “aqui”, 
definição espacial) incluem ensaios 
clínicos onde o investigador introduz 
alguma forma de tratamento, estudos 
epidemiológicos onde o investigador 
verifica a relação entre um fator 
etiológico e a incidência de uma doença, 
e estudos de caso-controlo onde o 
investigador compara as características 
de um grupo de pacientes afetados (os 
casos) com um grupo de indivíduos sem 
qualquer doença (os controlos). 

Toda esta multiplicidade de estudos 
bioestatísticos permite recolher 
informações clínicas e demográficas 
básicas de pacientes com uma 
determinada doença, contribuindo 
para o controlo da mesma e para o 
desenvolvimento de novas estratégias 
terapêuticas.•

DEFINIÇÃO ESPACIAL

“AQUI”Investigador

Com intervenção 
do investigador

Estudo 
Experimental

Estudo 
Observacional

Sem intervenção 
do investigador

DEFINIÇÃO TEMPORAL

“AGORA”Presente

Futuro Estudo Longitudinal 
Prospectivo

Estudo Longitudinal 
RetrospectivoPassado

Investigar os nUmeros  

para melhorar a saUde
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João Silva
Docente do ISAVE
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mas heterossexuais. As dificuldades são: sociedade hete-
rossexista – discriminar todas as orientações sexuais não 
heterossexuais; outing – ameaça do/a companheiro/a em 
revelar a orientação sexual da vítima; não reconhecimento 
da relação; maior dependência na relação por não existi-
rem redes de apoio, e quando existem, em geral, são uni-
camente os/as amigos/as; inexistência de redes de apoio 
institucionais apropriadas e específicas. 

Neste sentido, é crucial haver políticas públicas que pro-
tejam todas as vítimas de violência na intimidade, através 
de formação especializada dirigida aos/às técnicos/as de 
apoio à vítima, às autoridades policiais, aos/às profissionais 
de saúde e da educação e à comunidade em geral. O 
ISAVE – Instituto Superior de Saúde, enquanto contexto de 
aprendizagens, tem construído história na promoção da 
igualdade de género com estreita ligação com a Saúde. 
O Seminário Internacional Género e Saúde que decorreu 
no dia 24 de maio do presente ano nesta instituição foi um 
exemplo de que o ISAVE – Instituto Superior de Saúde, cen-
trando-se na formação em e para a saúde, pretende tam-
bém contribuir para uma sociedade efetivamente inclusiva 
e sem violências. •
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Em Portugal, aqui e agora, estamos a as-
sistir a uma crescente visibilidade no que res-
peita às questões da violência nas relações 
íntimas. Esta visibilidade tem sido principal-
mente alcançada através dos contributos 
dos movimentos e teorias feministas; da legis-
lação; e da implementação de programas 
de financiamento europeu. 

Os movimentos feministas foram os res-
ponsáveis pelas primeiras tentativas de dar 
visibilidade às desigualdades de género e às 
opressões das mulheres pelos seus compa-
nheiros. Os contributos legislativos, nomeada-
mente a legislação que passou a considerar 
a violência doméstica como um crime públi-
co em Portugal deu uma nova configuração 
às conceções de violência na intimidade. 
Isto é, esta alteração possibilitou o reconhe-
cimento de que todos e todas enquanto ci-
dadãos e cidadãs temos a responsabilidade 
social de intervir para erradicar este tipo de 
violências. 

A implementação de programas de finan-
ciamento europeu permitiu sensibilizar a co-
munidade para as desigualdades de género 
e para a violência de género na Europa. Es-
tes financiamentos permitiram que cada país 
se adequasse à sua realidade e elaborasse 
estratégias para erradicar a desigualdade 
de género e a violência de género, no seu 
país, promovendo desta forma uma Europa 
mais igualitária e sem violência. 

A violência doméstica/de género/na inti-
midade foi definida largamente como uma 
violência em que homens maltratam as suas 
companheiras. No entanto, ao longo dos 

tempos tem havido a tentativa de alargar a 
definição a outras configurações de pesso-
as e de relações. Neste sentido e partilhan-
do a definição de Farley (1992), a violência 
doméstica é definida como qualquer agres-
são física, sexual e/ou psicológica através da 
qual uma pessoa tenta estabelecer e man-
ter controlo e poder numa relação íntima. 
No entanto, apesar desta definição não ser 
exclusiva de homens que maltratam as suas 
companheiras, a representação social da 
violência doméstica tem sido a violência na 
intimidade perpetrada por um homem sobre 
a sua companheira, ou seja, numa relação 
heterossexual, sendo normalmente enca-
rada numa relação marital, invisibilizando a 
existência de violência na intimidade juvenil 
(Caridade, 2008) ou no namoro e também 
nos relacionamentos de lésbicas, gays e bis-
sexuais (LGB) (Rodrigues, Oliveira & Nogueira, 
2011). 

De facto, a violência de género existe em 
qualquer relacionamento íntimo indepen-
dentemente do sexo, da idade e da orien-
tação sexual das pessoas envolvidas na rela-
ção. Ao dar enfoque unicamente à violência 
contra as mulheres, estamos a invisibilizar que 
também existem mulheres que maltratam 
homens; mulheres que maltratam mulheres 
e homens que maltratam homens nos seus 
relacionamentos íntimos. Por exemplo, num 
estudo desenvolvido em Portugal por Liliana 
Rodrigues, João Manuel de Oliveira e Con-
ceição Nogueira (2011) concluiu-se que as 
vítimas de violência na intimidade LGB têm 
dificuldades acrescidas em relação às víti-

Violência na intimidade  
e promoção da saúde

Liliana Rodrigues
Docente do ISAVE
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processo de ensino-aprendizagem. O processo 
de colaboração é um elemento fundamental 
na educação inclusiva, proporcionando a 
todos os intervenientes interação, partilha 
de experiências, soluções e compromisso. A 
metodologia da escola inclusiva encoraja 
profissionais, alunos e famílias a desenvolver 
estratégias de cooperação nas tomadas de 
decisão. Assim, as práticas educativas deverão 
ser flexíveis, dinâmicas e diversificadas, indo 
de encontro, sempre que possível, ao ritmo 
de aprendizagem de cada aluno, aos seus 
interesses e ambições. A abordagem inclusiva 
reconhece a mudança como algo positivo e 
como um processo contínuo e necessário para 
alcançar o sucesso de todos os alunos. 

A investigação tem demonstrado que as 
práticas inclusivas proporcionam aos alunos 
a vivência de experiências diversificadas e 
enriquecedoras, novas oportunidades de 
aprendizagem e desenvolvimento de atitudes 

aceitação e igualdade. 
Segundo Karagiannis e seus colaboradores 

(1996), as práticas inclusivas benificiam 
alunos com e sem NEE, na medida em que: 
1) permitem desenvolver atitudes positivas 
perante a diversidade; 2) facilitam a aquisição 
de ganhos ao nível do desenvolvimento 
académico e social; 3) preparam para a vida 
na comunidade; 4) evitam os efeitos negativos 
da exclusão. 

Nos alunos com NEE, as práticas inclusivas 
têm efeitos notórios na sua integração 
académica e social, proporcionando o 
aumento do seu rendimento académico, das 
interações sociais positivas, da sua autoestima 
e autoconfiança. 

Como afirmam Correia e Cabral (1997), “o 
princípio da inclusão só pode ter sucesso se, em 
primeiro lugar, os cidadãos o compreenderem 
e o aceitarem como princípio cujas vantagens 
a todos beneficia”.• 

Joana Gomes
Serviço de Psicologia e Orientação
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“Tal como as aves, as pessoas são diferentes 
nos seus voos, mas iguais no direito de voar” - 
Judite Hertal

A Inclusão é uma filosofia que apela à 
diversidade e uma escola inclusiva deve, por 
isso, celebrar a diversidade dos seus alunos, 
encarando-a como uma riqueza e não como 
algo a evitar. A filosofia inclusiva assenta em 
princípios de igualdade, respeito, valorização 
e participação de todos os alunos. 

A inclusão tem como base um conjunto 
de princípios orientadores que devem ser 
do conhecimento de toda a comunidade 
educativa, nomeadamente: 

–  Todos os alunos, independentemente da 
sua raça, condição linguística ou económica, 
sexo, idade, capacidades de aprendizagem, 
estilo de aprendizagem, etnia, cultura, religião, 
família e orientação sexual, são educados no 
ambiente da escola regular;

–Todos os indivíduos têm valor e são 
capazes de aprender e contribuir para a 
sociedade;

–Todos os alunos têm iguais oportunidades 
de acesso a serviços de qualidade que lhes 
permitam alcançar o sucesso;

–Todos os alunos têm acesso a serviços 
de diagnóstico, currículo, estratégias de 
ensino, tecnologia, adaptações curriculares 
e serviços especializados, tendo em conta as 
suas necessidades;

–Todos os alunos têm acesso a um currículo 
diversificado;

–Todos os alunos benificiam de práticas 
educativas ajustadas às suas capacidades e 
necessidades; 

–Todos os alunos têm a oportunidade 
de trabalharem em grupo, de participarem 
em atividades extra-escolares, em eventos 
comunitários, sociais e recreativos;

–Todos os alunos são ensinados a 
apreciarem as diferenças e similaridades do 

ser humano;
–Os profissionais, os pais, os colegas e a 

comunidade, trabalham em colaboração, 
partilhando recursos, comportamentos, 
decisões e apoios;

–Todos os serviços de que os alunos 
necessitam são fornecidos nos ambientes 
educativos regulares;

–Todas as escolas envolvem as famílias e 
os membros da comunidade no processo 
educativo;

–Todos os serviços regionais e locais 
fornecem o apoio, o treino e os recursos para 
reestruturar a escola, de modo a atender 
à diversidade de todos os alunos, pais e 
educadores. 

Atualmente, todos reconhecem que o 
princípio da inclusão se aplica a todos os 
alunos e não só aos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais ou alunos em situação 
de risco educacional. Cada aluno tem 
a sua individualidade e especificidade, 
apresentando necessidades próprias, as 
quais devem ser consideradas e supridas pela 
escola. 

Como referem os princípios básicos da 
inclusão, todos os alunos têm o direito de 
frequentar a escola, estando inseridos física, 
social e academicamente. A escola deve 
ser, por isso, um lugar onde os alunos se 
sentem integrados, valorizados e seguros. 
A escola deve assegurar uma educação 
de qualidade, envolvendo as famílias e 
comunidade educativa, fornecendo apoio e 
partilhando responsabilidades. Se queremos 
adultos responsáveis e ativos na sociedade, 
as escolas deverão refletir estes valores nas 
suas práticas.

Toda a comunidade educativa deverá ter 
uma atitude positiva e de colaboração em 
relação à integração e inclusão de alunos com 
NEE, apelando a uma participação ativa no 

Valorizar a  
diversidade
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Leite creme do chefe com frutos vermelhos

3 lt Leite (2 lt a ferver e 1 lt frio)
600 gr açúcar
50 gr maizena
100 gr farinha

24 gemas de ovo
1 pau de canela

2 cascas de limão
100 gr manteiga

Ferver o leite com a canela e a casca 
de limão. Numa tigela juntar o açúcar, a 
farinha, a maizena e as gemas de ovo. 

Mexer com uma colher e dissolver com o 
leite frio. Depois misturar o leite fervido no 2º 
preparo e levar novamente ao lume para 

cozer, mexendo sempre. Colocar numa taça 
para caramelizar no dia seguinte.•

Chefe José Vinagre
Docente da EPATV

Polvo em malagueta com tosta frita

profissionalismo, motivação, 
empenho, dedicação, 

vontade de saber 
mais, disponiblidade, 

responsablidade e muita 
vontade de trabalhar

O Agora
na cozinha

polvo, azeite, alho, malaguetas, pão (pode 
ser cacete ou sêmea ou até mesmo pão 

caseiro), salteado com “presente e  futuro”

10
4

10
5

SA
BO

R

SA
BO

R



Estamos em época de mu-
danças, recentemente o 
Jornal Britânico Independent 
publicou um artigo onde refe-
riu que a última tendência no 
bar passa por substituir o gin 
no cocktail mais popular pelo 
vinho do porto branco, pas-

sando a servir Porto branco 
com água tónica e um cítrico 
a aromatizar como sugere o 
Independent.
O Vinho do Porto Branco com 
água tónica será a bebida 
perfeita para servir em finais 
de dias quentes neste verão.

Olga Martins
Docente da EPATV

A G O R A ?

INGREDIENTES
Vinho branco seco do Porto 1/3 dose

Água Tónica 1/3 dose
Limão

Gelo q.b.

PREPARAÇÃO
Num copo alto, (ou para uma apresentação mais ele-

gante, pode utilizar-se um copo de vinho), colocar gelo 
q.b., o Porto branco seco ou extra seco, água tónica e 

depois mexer um pouco para que os sabores se misturem. 
Adicionar, então, uma rodela de limão. Para aromatizar, 

acrescentar umas folhas de hortelã ou manjericão.•

AGORA A MODA É 
JUNTAR A TÓNICA 

AO VINHO DO PORTO 
BRANCO...

Este ano decorreu em Lisboa o 
III Simpósio Sangue na Guelra 
com o tema ‘Cozinha Portu-
guesa. E agora?’, que juntou 
figuras da área para debater 
a tradição, os produtos e a 
inovação da gastronomia por-
tuguesa.
Este evento mostrou de que 
maneira se consegue conju-
gar os gostos, opiniões, saberes 
de alguns dos nossos grandes 
vultos da gastronomia familiar, 
tradicional e contemporânea, 
o que reflete a realidade dos 
dias de hoje, comprovando 
que a sua coexistência é pos-
sível e essencial.
Em jeito de reflexão, aqui fi-
cam algumas frases de cozi-
nheiros de referência ao longo 
dos séculos... •

o   Agora

Uma boa cozinha é a base da 
felicidade.

Escoffier 1846 -1935
Eu adoro cozinha portuguesa, 
mas não sou casmurra. Não 
estou fechada à novidade e 
ao progresso.

Maria de Lurdes Modesto
Maria de Lurdes Modesto 
admite que quando vai a um 
dos restaurantes dos chefs vai 
“para comer bom” e não para 
comer comida tradicional.

Os pratos das nossas avós 
estão no nossa subconsciente.

Chef Alain Ducasse

É importante não confundir 
cozinha de fusão com cozinha 
de confusão, que é o que 
muitos cozinheiros têm feito, 
limitando-se a misturar sem 
sentido.

Chef Alain Ducasse

Não se trata de ser melhor que 
outra pessoa. Mas ser melhor 
do que eras no dia anterior.

Chef Ferran Adriá

O primeiro sinal de que estás 
a inovar, é o facto de ninguém 
te entender.

Chef Ferran Adriá

A minha maior motivação é a 
emoção do fracasso.

Chef Ferran Adriá

Na maior parte dos casos, 
temos de comer para nos 
alimentarmos. E nem sequer 
sei se é uma arte. É uma 
possibilidade de expressar 
sentimentos.

Joan Roca

O petisco faz parte da nossa 
cultura

Chef Vítor Sobral

Cozinhar é uma arte, mas, 
como qualquer arte, requer 
conhecimento sobre as 
técnicas e materiais.

Nathan Myhrvold
Modernist Cuisine A gastronomia é uma 

aquisição. Uma vez 
assimilada, a pessoa não 
consegue se livrar dela, passa 
a ficar mais exigente e a 
buscar o prazer que a boa 
comida proporciona.

Josimar Melo
Crítico gastronómico

e o     Sabor

Alexandra Vilar
Docente da EPATV
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Os “ingredientes” impostos a todos 
os cidadãos é que sejam bem-sucedi-
dos em todos os papéis que executam, 
ocupados, sociáveis e com uma ima-
gem irrepreensível, pois só assim é que 
estarão integrados ou aparentemente 
integrados, só assim se reúnem as con-
dições essenciais para “sobreviver” so-
cialmente. 

Se fizermos uma pausa para refletir, 
concluímos que nunca estamos a viver 
ou concentrados no agora, mas sim no 
amanhã, na semana seguinte... 

É possível afirmar que vivemos no pas-
sado ou no futuro, mas nunca o agora, 
ou seja, o presente. E isso será saudável?

Não, é por isso que conhecemos inú-
meras pessoas que chegam ao seu limi-
te, atingem o cansaço extremo, vivem 
situações de ansiedade, depressão... 

Somos nós que determinamos como 
queremos viver/aproveitar a vida, mas 
se começarmos a tentar viver mais o 
presente/o agora seremos pessoas mui-
to mais realizadas e satisfeitas. 

Como já escutámos várias vezes, de-
vemos encarar um dia como se fosse 
único e, como tal, viver intensamente 
aquilo que ele nos proporciona, nunca 
pondo de parte a responsabilidade exi-
gida pela própria vida. 

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

Ricardo Reis 
Sónia Vilas Boas

Docente da EPATV

Para tornar a nossa “passagem” ver-
dadeiramente grandiosa, excecional, o 
nosso lema deverá ser...

Sentir outros abraços;
Sorrir; 
Visitar outros lugares;
Deixar as dores para trás;
Valorizar a verdadeira amizade;
Traçar novos rumos; 
Mudar a rotina; 
Ter a noção que não podemos agra-

dar a todos;
Dar importância ao que é realmente 

importante;
... 
Cuidar do agora - esta é a nossa úni-

ca certeza, pois o futuro é algo de dú-
bio.  

Simplesmente façam de tudo para 
serem felizes, realizados agora, o ama-
nhã será um outro dia!!!•

OSó existem dois 
dias no ano que 

nada pode ser 
feito. Um se chama 

ontem e o outro 
se chama amanhã, 

portanto hoje é o 
dia certo para amar, 

acreditar, fazer 
e principalmente 

viver.

Dalai Lama

O agora é o momento certo 
“para amar, acreditar e prin-
cipalmente viver”, mas como 
parte integrante de uma socie-
dade na qual o tempo é algo 
de raro, impõe-se uma calen-
darização, organização pre-

cisa, não existindo grande dis-
ponibilidade para “apreciar” o 
que a vida tem de bom.  

É uma sociedade que nos 
exige que sejamos perfeitos. 

O que é ser perfeito? 
Será que existe perfeição?
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HORÁRIO
Abertura
mediante
marcação.
Visita livre
de custos.

MOSTEIRO STº ANDRÉ DE RENDUFE

DATA DE
CONSTRUÇÃO

Século XI
(origens

anteriores
a 1090)

Fotografias
João Louro

ORDEM
Ordem de
S. Bento
ou Beneditina

ENDEREÇO
Calçada do

Couto de
Rendufe,
4720-627
Amares

A ideia passava pela cons-
trução de um site, que de 
alguma forma representasse 
o passado grandioso deste 
monumento, mas, ao mesmo 
tempo, fosse uma visão mais 
contemporânea e, desta for-
ma, mais apelativa para to-
dos os amantes da arte e da 
cultura portuguesa. 
Assim, para além do site pro-
priamente dito, com infor-
mação pertinente e galerias 
de fotos e vídeo, foi também 
acrescentado um separador 
intitulado Mosteiro 360º, onde 
o utilizador pode efetuar uma 
visita virtual interior e exterior 
do mosteiro. 
O desafio lançado pretendeu 
ser um projeto multidisciplinar 
agregando disciplinas como: 
História e Cultura das Artes 
(da qual sou docente), Por-
tuguês (Prof. Marco Alves) e 
Técnicas de Multimédia (Prof. 
António Cunha), integrando 
saberes e capacidades de-
senvolvidas ao longo dos três 
anos de formação. 
Abraçado com o entusias-
mo e carinho que ele mere-
cia (não poderia ser de outra 
forma), o projeto pretendeu, 

assim, evidenciar e promover 
um monumento classificado, 
que ao longo dos anos pas-
sou por diferentes momentos 
de conservação/interven-
ção, mas que nunca teve um 
verdadeiro projeto sustenta-
do que o colocasse no lugar 
de destaque merecido, tanto 
ao nível local, como nacio-
nal. 
Desta forma, foi necessário 
elaborar um plano de ação 
rigoroso, dada a riqueza de 
informação e do muito tra-
balho a realizar, tendo sido 
fundamental construir um 
plano de ação, que permitiu, 
desde logo, ter um contac-
to enriquecedor com várias 
instituições e pessoas que 
comungavam das mesmas 
preocupações, tais como: Dr. 
Paulo Oliveira (historiador da 
Direção Regional do Norte), 
Dr. Isidro Araújo (vice-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Amares) e Dr. Luís Fonte 
(arqueólogo na Universidade 
do Minho e Associação Ami-
gos do Mosteiro, aos quais, 
e aproveitando o momento, 
agradeço por toda a  disponi-
bilidade e amabilidade para 

com o projeto. Todos eles res-
ponderam positivamente ao 
desafio lançado pelos alunos, 
ao deixarem um testemunho 
gravado para o site, certa-
mente uma mais valia para 
quem o visitar. A eloquência 
do discurso é demonstrativa 
da importância deste pa-
trimónio, bem como de todo 
o seu espólio e impacto que 
pode ter no turismo e econo-
mia locais.
Muito mais poderia escrever, 
mas estou certo de que o site 
e o seu conteúdo são de-
monstrativos de todo o em-
penho, dedicação e carinho 
lá colocados pelos alunos. 
Para eles, um bem-haja pela 
iniciativa e pela conclusão 
do mesmo com sucesso.
O trabalho foi árduo, mas 
compensador, quer a nível 
pessoal como profissional. 
O resultado será divulgado 
oportunamente, numa sessão 
pública e para todas as enti-
dades envolvidas.
E como dizia Hendrik Berlage 
“A verdadeira arte não é só a 
expressão de um sentimento, 
mas também o resultado de 
uma inteligência viva.”•

Rui Silva
Docente da EPATV

Inserido na prova de aptidão profissional do Curso Técnico de Multimédia e 
apresentando-se como um dos requisitos fundamentais para a conclusão do 
curso integrado, três alunos, André Campos, Luís Magalhães e João Louro, 
desenvolveram um projeto sobre o Mosteiro de St.o André de Rendufe.
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Natal de 1558. 
O jovem Ned Willard regressa a Kingsbridge e descobre 
que o seu mundo mudou. As velhas pedras da catedral 
de Kingsbridge contemplam uma cidade dividida pelo 
ódio de cariz religioso. A Europa vive tempos tumultuo-
sos, em que os princípios fundamentais colidem de for-
ma sangrenta com a amizade, a lealdade e o amor. 
Ned, em breve, dá consigo do lado oposto ao da ra-
pariga com quem deseja casar, Margery Fitzgerald. 
Isabel Tudor sobe ao trono, e toda a Europa se vira 
contra a Inglaterra. A jovem rainha, perspicaz e deter-
minada, cria desde logo o primeiro serviço secreto do 
reino, cuja missão é avisá-la de imediato de qualquer 
tentativa quer de conspiração para a assassinar, quer 
de revoltas e planos de invasão. Isabel sabe que a en-
cantadora e voluntariosa Maria, rainha da Escócia, 
aguarda pela sua oportunidade em Paris.
Pertencendo a uma família francesa de uma ambição 
brutal, Maria foi proclamada herdeira legítima do trono 
de Inglaterra, e os seus apoiantes conspiram para se li-
vrarem de Isabel. Tendo como pano de fundo este pe-
ríodo turbulento, o amor entre Ned e Margery parece 
condenado, à medida que o extremismo ateia a vio-
lência através da Europa, de Edimburgo a Genebra. 
Enquanto Isabel se esforça por se manter no trono e 
fazer prevalecer os seus princípios, protegida por um 
pequeno, mas dedicado grupo, de hábeis espiões e 
de corajosos agentes secretos, vai-se tornando claro 
que os verdadeiros inimigos não são as religiões rivais. A 
batalha propriamente dita trava-se entre aqueles que 
defendem a tolerância e a concórdia e os tiranos que 
querem impor as suas ideias a todos, a qualquer custo.

Primeiro procura-se a verdade. Depois vem a 
vingança. 
LISBETH SALANDER cumpre uma curta condena-
ção no estabelecimento prisional feminino de 
Flodberga e faz o possível por evitar qualquer 
conflito com as outras reclusas, mas ao proteger 
uma jovem do Bangladesh que ocupa a cela vi-
zinha é imediatamente desafiada por Benito, a 
reclusa que domina o bloco B. 
Holger Palmgren, o antigo tutor de Lisbeth, visi-
ta-a para a informar de que recebeu documen-
tos que contêm informações sobre os abusos de 
que ela foi vítima em criança. 
Lisbeth pede ajuda a MIKAEL BLOMQVIST e juntos 
iniciam uma investigação que pode trazer à luz 
do dia uma das experiências mais terríveis imple-
mentadas pelo governo sueco nos anos oitenta 
do século XX. 
Os indícios conduzem-nos a Leo Manheimer, 
sócio da corretora Alfred Ogren, com quem Lis-
beth tem em comum muito mais do que algum 
deles podia pensar. •

Marco Alves
Docente da EPATV

Uma Coluna de Fogo
Ken Follett

O Homem que Perseguia a sua Sombra
David Lagercrantz

De Onde Vimos? Para Onde Va-
mos? 
Bilbau, Espanha. 
Robert Langdon, professor de sim-
bologia e iconologia religiosa da 
universidade de Harvard, chega 
ao ultramoderno Museu Gugge-
nheim de Bilbau para assistir a um 
grandioso anúncio: a revelação 
da descoberta que «mudará para 
sempre o rosto da ciência.» O anfi-
trião dessa noite é Edmond Kirsch, 
bilionário e futurista de quarenta e 
dois anos cujas espantosas inven-
ções de alta tecnologia e auda-
zes previsões fizeram dele uma fi-
gura de renome a nível global. 
Kirsch, um dos primeiros alunos de 
Langdon em Harvard, duas déca-
das atrás, está prestes a revelar 
um incrível avanço científico… 
que irá responder a duas das per-
guntas mais fundamentais da exis-
tência humana. No início da noite, 
Langdon e várias centenas de ou-
tros convidados ficam fascinados 
com a apresentação tão origi-
nal de Kirsch, e Langdon perce-
be que o anúncio do amigo será 
muito mais controverso do que 
ele imaginava. Mas aquela noite 
tão meticulosamente orquestrada 
não tardará a transformar-se num 

caos e a preciosa descoberta do 
futurista pode muito bem estar em 
vias de se perder para sempre. 
Em pleno turbilhão de emoções 
e em perigo iminente, Langdon 
tenta desesperadamente fugir 
de Bilbau. Tem ao seu lado Am-
bra Vidal, a elegante diretora do 
Guggenheim que trabalhou com 
Kirsch na organização daquele 
provocador evento. Juntos, fo-
gem para Barcelona, com a pe-
rigosa missão de localizarem a 
palavra-passe que os ajudará a 
desvendar o segredo de Kirsch. 
Percorrendo os escuros corredo-
res de história oculta e religião 
extremista, Langdon e Vidal têm 
de fugir de um inimigo atormenta-
do que parece tudo saber e que 
parece até de alguma forma re-
lacionado com o Palácio Real de 
Espanha… e que fará qualquer 
coisa para silenciar para sempre 
Edmond Kirsch. 
Numa viagem marcada pela arte 
moderna e por símbolos enigmáti-
cos, Langdon e Vidal vão desco-
brindo as pistas que acabarão por 
conduzi-los à chocante descober-
ta de Kirsch… e a uma verdade 
que até então nos tem escapado 
e que nos deixará sem fôlego.

sugestões
literárias

Origem
Dan Brown 
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Natércia Machado
Dep. Comunicação e Imagem

2:35 3:51

SONG ARTIST

+
+
+
+
+

Lua/Teja

Playlist  
disponível  
no Spotify:

ctrl + C ctrl + V

Good Boys

You Got Nothi...

Quarto Pt. 1

This Penguin Can Fly

Ermo

Stone Dead

GrandFather’s House

Ângela Polícia ft. Moca

Lua/Tejo, This Penguin Can Fly
Uma noite à beira-rio. A memória visual é formada por ins-
trumentalidades livres, que se vestem num dançar de pen-
samentos de ambiente cadenciado e viciante. Trata-se 
duma confluência de sons dramáticos em crescendo, que 
se coagulam num clímax de cordas rasgadas. Neste tema 
arpejam-se histórias e contam-se viagens no subconsciente. 
Este é um pinguim sem voz, que através do post-rock ins-
trumental combina impressões numa experiência sensorial 
única.

ctrl + C ctrl + V, Ermo
Da eletrónica pop nasce aqui música de intervenção que 
confronta os comportamentos sociais, numa associação 
entre a pessoa e o mundo virtual ou computorizado. A com-
binação de teclas que dá o nome ao tema, é o choque 
de voz e sons quase robóticos que criam esta chamada 
de atenção. Apesar do instrumental poético e das pala-
vras eletrizantes, este é um grito de alerta sobre o domínio 
negativo do mundo digital. Além do single, todo o disco é 
uma afirmação irreverente e corajosa, que provém de uma 
nova maturidade criativa deste duo bracarense.

Good Boys, Stone Dead
Um clássico moderno de sonoridade frenética que nos sa-
code pelos tímpanos. O stoner rock deste quarteto traz-nos 
traços de rock de garagem, aromatizado pelo blues e pelo 
punk, com rasgos psicadélicos e a euforia do pop britânico 
dos anos 60. Estes são “bons rapazes” em disco, mas em 
palco revelam-se extraordinários. Aqui está, em constante 
evolução, Tony Blue - uma personagem criada pela banda 
– que se desenvolve como um revestimento, que procura 
entender se há uma proximidade entre a perceção e a rea-
lidade do que as pessoas são.

Quarto Pt. 1, Ângela Polícia ft. Moca
Fechado. É este o som de uma visão inquietante, negati-
va e negra do mundo atual. A carga emocional desta e 
outras faixas expelem fortes sentimentos nas variações de 
voz de Ângela Polícia – uma identidade muito própria, que 
se arremessa à crítica social, através deste hip hop multifa-
cetado. Quarto é um universo isolado repleto de paranoia, 
onde as declamações teatrais dos desabafos e conceções 
se fazem esvoaçar, como fumo libertado. Neste refúgio de 
uma luta social encontram-se a exposição e a tentativa de 
expulsão dos tormentos da mente.

You Got Nothing To Lose, GrandFather’s House
Não há nada a perder neste slow de synth-pop sedutor e 
magnético, criado numa expressão densa de presenças 
maduras. Num estado constante de emoções depressivas 
e memórias negativas condutoras, este tema manifesta-se 
num instrumental adormecido e pacífico, acompanhado 
de vozes e palavras sofridas, que gritam em jeito de raiva e 
autodestruição.•

TER 30

O tempo passa? Não passa 
no abismo do coração. 
Lá dentro, perdura a graça 
do amor, florindo em canção. 

O tempo nos aproxima 
cada vez mais, nos reduz 
a um só verso e uma rima 
de mãos e olhos, na luz. 

Não há tempo consumido 
nem tempo a economizar. 
O tempo é todo vestido 
de amor e tempo de amar. 

O meu tempo e o teu, amada, 
transcendem qualquer medida. 
Além do amor, não há nada, 
amar é o sumo da vida. 

São mitos de calendário 
tanto o ontem como o agora, 
e o teu aniversário 
é um nascer toda a hora. 

E nosso amor, que brotou 
do tempo, não tem idade, 
pois só quem ama 
escutou o apelo da eternidade. 

Carlos Drummond de Andrade,
in ‘Amar se Aprende Amando’

Fotografia: António Cunha
Seleção do poema: Cláudia Marques
Docentes da EPATV

O Tempo Passa?
    Não Passa

11
5

11
4

C
UL

TU
RA

C
UL

TU
RA



Preencha o quadro com números 
cuja soma seja a que está no topo da 
coluna ou à esquerda da linha.

10

12

15

16

14

12

17

29

9 16 21

27

16 3

30

4

26

27

11

10

11 14

12

10

10

16

11

3

23

13

8

16

8

6

26

4

6

5

15

4

Adição  1
413+1254+1321+1535=4523
Adição 2
468+1974+2896+3787= 9125

solucoes ter 29

Quadrados LatinosCódigo Binário Soma Com Cores Enigmas

Enigma “Os dois Drones”
Resposta: Perdeu €50.

Enigma “Pedigree cruzado”
Resposta: O Felismino é 
cunhado do meu pai.

Numeros cruzados

José Carlos Dias
Docente da EPATV

 “A omnipotência de Deus”
Uma das características apontadas a 

Deus é que ele é omnipotente. Se é om-
nipotente, isso significa que pode fazer 
tudo. Então imagine-se a seguinte situa-
ção:

“Pode Deus criar uma pedra tão pesa-
da que não consiga erguer?”

A Sra. Felismina deu uma moeda de 
um euro ao funcionário dos correios e dis-
se-lhe:

“Dê-me alguns selos de dois cêntimos, 
dez vezes essa quantidade de selos de 
um cêntimo e o resto em selos de cinco 
cêntimos”.

Como pode fazer o funcionário dos 
correios para satisfazer esta problemática 
encomenda?

Resolva a adição, sabendo que a 
cada cor igual corresponde número igual.

Tendo em conta que cada letra corres-
ponde a um número, preencha o quadro, 
baseado no valor de cada linha e coluna. 

A LB ME OI R S
1

16

I
A

11

A

17
E

23
O
36

13

22

22

19

27

52 63 74 8 9

Cada um dos barris da figura contém 
azeite ou vinagre. O galão de azeite cus-
ta o dobro do de vinagre. Sabendo que 
um cliente compra €280 de cada produ-
to, quantos galões tem o barril que sobra?

Ter Paradoxo soma com cores

cruzar e somar

Enigma
“Azeite e vinagre”

Enigma
“selos por um euro”

Pedro Arantes
Docente da EPATV
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8 setembro [EPATV]
INÍCIO DO ANO LETIVO

18 setembro [ISAVE]
INÍCIO DO ANO LETIVO

25 a 30 setembro [EPATV]
DIA DA EPATV

Entrega de diplomas aos alunos finalistas
Entrega dos prémios de mérito escolar

Jantar de beneficência
Expo Técnica (na Biblioteca Municipal de Vila Verde)

26 de setembro [ISAVE]
SESSÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO

28 e 29 outubro [ISAVE]
RECEÇÃO AO CALOIRO

10 novembro [EPATV]
FESTA DE

S. MARTINHO

30 setembro e 1 outubro [ISAVE]
FORMAÇÃO EDUARDO MERINO

Módulo IV Terapia Cranial

30 setembro e 01 de outubro [ISAVE]
FORMAÇÃO PILATES CLÍNICO

em parceria com a BWIZER

4 a 8 outubro [EPATV]
FESTA DAS COLHEITAS

Atividades recreativas
Apoio aos concursos

Showcooking

31 outubro [EPATV]
HALLOWEEN

5 dezembro [EPATV]
DIA INTERNACIONAL

DO VOLUNTÁRIO

15 dezembro [EPATV]
FESTA DE NATAL

set

nov

out

dez
valorize a
EXPERIÊNCIA

Reconhecimento,
Validação e
Certificação de
Competências
Profissionais

Profissional
RVCC

Serviços de apoio a crianças e jovens
Trabalho social e orientação

Hotelaria e restauração
Cuidados de beleza

Comércio
Metalurgia e metalomecânica

Eletricidade e energia
Construção e reparação de veículos a motor

Indústrias alimentares
Construção civil e engenharia civil

Tecnologias de diagnóstico e terapêutica

Mais informações:
epatv@centroqualifica.gov.pt
253 322 244

CERTIFIQUE AS SUAS QUALIFICAÇÕES NAS ÁREAS DE:

Receba um Certificado de
 Qualificações (de nível 2 ou 4)
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