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A

contínua

Se soubesse que o mundo se
desintegraria amanhã, ainda assim
plantaria a minha macieira.
O que me assusta não é a violência de
poucos, mas a omissão de muitos.

Martin Luther King

O que é aprender?
Normalmente, associamos o
conceito de aprendizagem à
apreensão de factos, conceitos ou
ideias, já para não falar de saber
escrever, ler e contar.
Aprender é um processo muito
mais vasto que está — ou deve estar — presente em todos os momentos da nossa vida. Quando aprendemos mudamos, porque aprender
implica mudança, dado que altera
os nossos conhecimentos ou comportamentos.
Aprender também significa
adaptar, pois quando uma pessoa
aprende — nem que seja com os
seus erros … — dá resposta ao seu
problema e supera o desafio que
surge ao longo do seu percurso de
vida.
A aprendizagem decorre ao
longo do ciclo de vida desde o nascimento até à morte, o que permite
o seu desenvolvimento pessoal,
profissional e social.
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necessidade
vital
da
formação

Na sua sabedoria multissecular,
o povo português brinda-nos com
esta máxima: “Anda-se toda a vida
a aprender e morre-se sem saber”.
Numa outra versão, a mesma
sabedoria assegura que “nunca é
tarde para aprender”. Face a esta
afirmação, devemos começar por
saber o que significa aprender.

EDITORIAL

João Luís Nogueira
Diretor do Grupo Amar Terra Verde

A formação contínua dos adultos
não pode ser uma
repetição do modelo
escolar até porque
a motivação para
aprender é diferente,
porque ditada pela
necessidade e não
pela obrigação.
O adulto já viveu, já
aprendeu e pode partilhar os seus saberes
com os outros.
A empregabilidade, num contexto
marcado pela crise
e pelo desemprego,
exige cada vez mais
a aprendizagem de
novas competências.
O desenvolvimento
económico do país
só tem a ganhar com
forte aposta na aprendizagem ao longo da
vida. Trata-se de um
investimento no progresso, na inovação e
na qualidade.
O que estamos à
espera para aprender
a aprender?
Não devemos ter
vergonha. Somos
muitos a aprender a
aprender.
Sabiam que mais
de três milhões de
adultos participaram,
em 2016, em atividades de aprendizagem
ao longo da vida, mais
cerca de um milhão
do que em 2007?
Estes são os números do Inquérito à Educação e Formação de
Adultos do INE, divulgado esta semana.
Ou seja, é um hábito
bem frequentado por
milhões de portugueses.
Trata-se de um
crescimento de 20
pontos percentuais

numa década, pois
o número de pessoas
que participou em atividades de aprendizagem ao longo da vida
(ALV) subiu de 30,9%
em 2007 (2,1 milhões)
para 50,2% em 2016,
(3,2 milhões de pessoas).
A formação contínua está na moda!
“Para o aumento
da importância relativa da ALV contribuiu,
em maior medida,
a participação em
educação não formal,
cuja proporção duplicou, passando de
23,1% em 2007 para
45,2% em 2016”, refere
a publicação “Educação e formação de
adultos em Portugal:
retrato estatístico de
uma década [20072016]”.
As taxas de participação em atividades
de ALV mais elevadas
registaram-se, no ano
passado, em Lisboa
(56,1%) e na região
Centro (52,9%), na
população mais jovem (80,7%), nos mais
escolarizados (72,6%),
nos estudantes (98,1%),
nos profissionais mais
qualificados (76,1%)
e na população com
hábitos de leitura.
Como estamos a
ver, a Região Norte
está em baixa ou em
falta.
Os dados do INE
salientam ainda a participação em atividades de aprendizagem
informal, que mais do
que duplicou na última
década, alcançando
5,7 milhões de pessoas
em 2016 (2,8 em 2007).
A Formação contínua está na moda!

APRENDE E SERÁS
MESTRE
Por que devemos
aprender toda a vida
e, mesmo assim, corremos o risco de morrer
sem saber?
A razão é simplicíssima. O tempo não
espera.
A globalização da
economia, o desaparecimento de fronteiras, as novas tecnologias e o nascimento
de uma sociedade
fundada no conhecimento, impõem novas
formas de entender o
mundo e novos desafios para nele se viver e
trabalhar.
Os saberes estabilizados e passados de
pais para filhos como
arte, deixaram de ser
condição suficiente
para a sobrevivência.
A desigualdade e
exclusão social por desatualização são, agora, preocupações dos
Estados, das empresas
e das pessoas.
A formação inicial
não tem sido mais do
isso, porque nada do
adquirido no modelo
de desenvolvimento
é garantido como
vitalício.
A aprendizagem ao
longo da vida inclui a
melhoria dos conhecimentos, das competências, no quadro
de uma caminhada
pessoal, cívica, social
e/ou relacionada com
o emprego.
O aprender até
morrer só aparece em
1996 com destaque na
agenda dos políticos,
a partir de algumas
iniciativas da União
Europeia.
A Alemanha esco-

lheu o modelo dual de
aprendizagem, suportado na empresa e
na escola, com maior
destaque na primeira.
Esta postura aponta
para uma responsabilidade do Estado e dos
privados na formação
contínua dos seus trabalhadores.
As empresas são
obrigadas a acelerar
a formação ao longo
da vida: ao actualizar
os processos de produção e de organização
do trabalho, selecionam trabalhadores
com perfis adequados
e impõem condições
de subida na carreira
ancoradas em resultados e competências.
Os trabalhadores são obrigados a
procurar respostas
que lhes permitam
manter o emprego e
as competências num
mercado cada mais
competitivo.
Em resposta a estas
mudanças, torna-se
essencial aumentar a
qualificação dos trabalhadores, no ativo
ou não, através de
iniciativas facilitadoras
do acesso a medidas
educativas (de jovens
ou adultos).
A formação profissional através de oportunidades de aprendizagem por iniciativa
do Estado, sindicatos,
sociedade civil ou
privados mostra-se
fundamental.
Tanto é assim que,
em Portugal, o nosso
Código do Trabalho
(Lei n.º 7/2009, de 12
de Fevereiro) prevê
que o Estado deve
proporcionar a um
menor que tenha
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dos e técnicas e o seu
sucesso depende da
vontade e motivação
do indivíduo para a
mudança e adaptação às exigências do
meio em que vivemos.
É por isso que hoje
somos convidados a
aprender em casa, no
trabalho, nas viagens,
nos convívios com os
amigos, nas conversas com os familiares.
Aprendemos em todas
as situações da nossa
vida, mesmo que a
aquisição de novos
conhecimentos, comportamentos e atitudes seja realizada de
modo informal.
Aprendemos até
morrer e, na maioria
destas situações, não
nos apercebemos que
estamos a aprender.
Desta forma, a
aprendizagem é hoje
um processo essencial
na sociedade atual,
marcado pela incerteza e constante mudança.
Também aprendemos por necessidade,
mas na sociedade
portuguesa, esta
aprendizagem ao longo da vida só recentemente foi devidamente valorizada.
Torna-se fundamental continuar a investir
na aprendizagem
orientada para as necessidades concretas
do mercado de trabalho e enriquecer as
competências profissionais dos indivíduos.
Esta aprendizagem
exige métodos de
formação profissional
diferentes das regras
“escolares”, mais indicadas para crianças e
adolescentes.
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E perguntamos nós:
o que é aprender ao
longo da vida?
É participar em
alguma atividade de
educação formal,
ministrada em instituições de educação,
conducente a um
nível de escolaridade,
ou não formal – atividade organizada de
formação, profissional
ou outra, numa dada
área de competências, mas que não
equivale a um nível de
escolaridade.
Em 2016, a grande
maioria (86,4%) dos
participantes em atividades de educação
não formal disse que
pelo menos uma das
atividades realizadas
se relacionava com a
atividade profissional.
Acontece que
aprender não é um
verbo passivo, já que
a aprendizagem significa levar a conhecer,
a agir e a compreender.
Como sempre,
também hoje, vivemos
em permanente mudança a qual exige—
como a água ou o ar
— que as pessoas aumentem todos os dias
os seus conhecimentos, competências e
atitudes. Esta é, aliás,
uma das oportunidades do atual contexto
de crise económica,
que veio trazer novas
exigências e desafios
a todos.
Fica assim claro,
para todos, que não
se aprende apenas na
escola ou a universidade. Aprender é um
processo que envolve
o nosso tempo, o nosso espaço, os conteú-

UM POUCO DE HISTÓRIA
A Aprendizagem ao

Ao se tentar responder
ao problema do desemprego e de uma das suas
possíveis consequências – a
exclusão social – através de
uma aprendizagem ao longo da vida, origina-se outro
tipo de exclusões para com
os dos mais idosos, como
seja o seu direito à educação e à cultura.
A reconfiguração do
conceito de educação
permanente não se deve
unicamente a questões de
ordem pedagógica ou de
críticas dirigidas à escola
na década de 60 e 70 com
as propostas do Relatório
Faure, mas sim à emergência de políticas de cariz
neo-liberal.
Este período da nossa
história (1985-1995) ficou
marcado, com repercussões no campo da educação de adultos, pela
aprovação no Parlamento
da Lei n.o 46/86, de 14
de Outubro, ou seja, a Lei
de Bases do Sistema Educativo, pela adesão de
Portugal à Comunidade
Económica Europeia, nesse
mesmo ano, e pela iniciativa governamental de reformar o sistema educativo.
No âmbito do PRODEP,
o Subprograma de Educação de Adultos que veio
a ser aprovado inserido no
I Quadro Comunitário de
Apoio, em 1990, teve como
objectivos essenciais a
obtenção da escolaridade
obrigatória articulada com
uma formação profissional

inicial.
A Agência Nacional de
Educação e Formação
de Adultos, ou ANEFA, foi
criada pelo Decreto-Lei n.o
387/99, de 28 de Setembro,
surgindo em Portugal pela
primeira vez um instituto
público, “com autonomia
científica, técnica e administrativa” (artigo 1.o) com
responsabilidades na área
da educação e formação
de adultos, concretizando o que já vinha sendo
defendido há bastante
tempo.
Os pioneiros da formação contínua surgiram na
década da oitenta devido
determinadas condições
históricas, de natureza
social, cultural, científica e
educacional, tendo sido
iniciado na década de
70 nos Estados Unidos da
América e, posteriormente
estendido à Europa nas
décadas de 80 e 90.
Devido à massificação
escolar, à evolução rápida
dos conhecimentos e da
tecnologia e tendo também em conta a construção de uma economia
global e da sociedade de
informação, passa a ser
indispensável que a formação contínua não se reduza a um momento inicial
da vida ativa mas que seja
permanente.
No relatório para a
UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação
para o século XXI afirma-se
que “o conceito de educa-

ção ao longo de toda a vida
é a chave que abre as portas
do século XXI”, indo mais
além do que atualização e
reciclagem.
Resumindo:
As vantagens de apostar
numa estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida são
as seguintes:
1. Aumentar a qualificação
dos trabalhadores garante o
desenvolvimento e a atualização de competências;
2. A formação contínua/ ao
longo da vida é condição
para manter emprego, reduzir
desemprego, combater a
exclusão social e promover a
igualdade de oportunidades;
3. A educação permanente e a formação contínua
desenvolvem a pessoa na
sua totalidade, considerando as diferentes esferas da
vida: pessoal/ familiar, social,
profissional.
É este o desígnio que o
Grupo Amar Terra Verde
abraça com entusiasmo:
formar cidadãos capazes de
encarar a vida com otimismo
e num espírito de abertura
aos diferentes desafios que
lhes são apresentados. Desde
a formação inicial de jovens,
passando pela formação
contínua e o reconhecimento
de competências a pessoas
adultas, até ao ensino superior, o Grupo Amar Terra Verde encara a Aprendizagem

ao Longo da Vida como uma
estratégia transversal a todos
os seus projetos. É por isso que
a Escola Profissional trabalha
em proximidade com todos
os atores do ensino básico e
pré-escolar; é também por
isso que o ISAVE vai estreitando cada vez mais, laços
com a comunidade, especializando-se no envelhecimento ativo e saudável das
pessoas. Porque, tal como
começámos este editorial, a
aprendizagem decorre desde
o nascimento até à morte.
E todos somos parte desse
processo.

EDITORIAL

Longo da Vida (ALV) OU
FORMAÇÃO CONTÍNUA
é um conceito fixado em
1996 num relatório do Conselho da Europa, adotado
pelo Parlamento Europeu
e pelo Conselho da União
Europeia.
Este ideal de educação
permanente foi apresentado pela primeira vez no
Relatório coordenado por
Edgar Faure, intitulado
Aprender a Ser, da UNESCO, em 1972, mas foi desvalorizado durante mais de
duas décadas e meia.
É verdade que, a partir
dos anos 80, se sentiu na
política educativa de vários
países europeus uma ênfase na relação entre sistema
educativo e mercado de
trabalho, sendo essa relação tutelada pelo Estado.
Já em 1976, a UNESCO
sugeria que “cada Estado
membro deve reconhecer que a educação de
adultos é um elemento
constitutivo permanente
da sua política de desenvolvimento social, cultural
e económico; deverá, por
conseguinte, promover a
criação de estruturas, a
elaboração e a execução
de programas e a aplicação de métodos educativos que respondam às
necessidades e aspirações
de todas as categorias de
adultos, sem restrições de
sexo, raça, origem geográfica, idade, condição
social, opinião, crenças ou
nível de educação prévia”.

Há coisas que não podemos ignorar:
...se a vida é dura, eu sou
mais ainda;
… as oportunidades nunca
são perdidas; alguém vai
aproveitar as que tu perdeste.
..todos querem viver no
topo da montanha, mas a felicidade e crescimento ocorrem quando estás a subir.
Aprende como se vivesses
para sempre. Vive como se
fosses morrer amanhã.
Para saber mais

NEVES, A. (Org.) (2005). Estudo de
avaliação das políticas de aprendizagem ao longo da vida. Lisboa:
DGEEP.
KESSELS, J. 2000 - Learning organizations: a corporate curriculum for
the knowledge economy. •
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concluído a escolaridade
obrigatória a formação
profissional adequada à
sua preparação para a
vida ativa.
Por outro, lado, o empregador deve assegurar
a formação profissional
de menor ao seu serviço,
solicitando a colaboração
dos organismos competentes se não dispõe de meios
para o efeito.
Mais, para além de dar
formação aos seus trabalhadores, as empresas
devem criar ambientes de
aprendizagem ou assumirem a formação como gerador de valor, de competitividade e diferenciação.
Por outras palavras,
em termos económicos e
sociais, a educação e a
formação são bases de
manutenção do emprego,
redução do desemprego,
combate à exclusão social
e promoção da igualdade
de oportunidades.
Para o trabalhador, as
formações contínuas são
alicerces da sua realização
e satisfação pessoais além
de condições para o sucesso e competitividade no
mercado de trabalho.
Estes interesses — da
empresa, do trabalhador
e do Estado — reforçam a
importância da formação
permanente e contínua,
como factor de desenvolvimento.

uma resposta estruturada aos défices de qualificação
da população adulta portuguesa. Temos, hoje, uma
percentagem muito elevada de adultos que, pelas
mais variadas razões, não concluíram em tempo oportuno o ensino básico ou o ensino secundário. Hoje,
convidamos esses adultos a investirem em si e a procurarem formação relevante e que lhes dê motivação
e competências para se tornarem mais competitivos,
mas sobretudo para se tornarem cidadãos mais capazes de agir sobre si próprios e sobre o mundo. Seja em
programas de aprendizagem ao longo da vida, seja
no Ensino Superior, seja no regresso à escola, não é
possível conceber que não haja estímulos ao investimento pessoal na aprendizagem.
Aprender sempre é um desafio para todos. Não
basta o Governo criar um programa para a qualificação, é preciso que toda a sociedade valorize o papel
da educação. É fundamental que não se olhe para
alguns percursos como secundários. É imperativo que
todos digamos que aprender é fundamental. É preciso
que estejamos todos convictos de que a educação
não é um prémio de uma elite, mas sim um direito essencial ao qual todos podem e devem aceder.
Comecei por dizer que a aprendizagem é um processo natural. Também espero que um dia se torne
natural que a aprendizagem ao longo da vida não é
questionável e que nunca mais tenhamos de vir reparar as consequências do desinvestimento na formação
de adultos. Há hoje consenso total sobre a educação
para todos na infância e na juventude. É preciso construir o mesmo consenso sobre a educação permanente. Os dados não mentem, a realidade não é outra.
Falta acordar alguns. •

João Costa
Secretário de Estado da Educação

DESTAQUE

lho tradicionalmente feito na educação pré-escolar é
exemplar e dá, há anos, uma resposta muito clara a
desafios que se colocam a outras etapas do ensino –
questões relacionadas com metodologias ativas, motivação, trabalho cooperativo e trabalho de projeto
não são um problema na educação pré-escolar.
As profundas mudanças que atravessamos, hoje,
fruto da revolução tecnológica, do avanço muito rápido do conhecimento científico, com consequências
ainda não completamente estimadas sobre a forma
como nos organizamos, como conhecemos, como gerimos conhecimento, desafiam os sistemas educativos.
Se nunca foi admissível pensar que é possível parar de
estudar quando se atinge um determinado nível de
qualificação, seja ele qual for, hoje a inadmissibilidade
torna-se certeza. Parar de estudar, desistir de aprender, condena um cidadão ao fracasso.
Esta mudança a que assistimos não é fácil de gerir.
Torna-se claro que, quando pensamos no que é um
aluno com sucesso à saída da escolaridade, estamos
perante um cidadão com capacidade e disponibilidade para aprender ao longo da vida. A questão verdadeiramente difícil é saber qual o conjunto de aprendizagens essenciais a adquirir, quais as competências
que todos têm de desenvolver para que tal aconteça.
O trabalho conducente à construção do Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória, associado à
identificação de aprendizagens essenciais, visa exatamente dar resposta a estas perguntas.
Temos, portanto, uma aposta numa cidadania de
sucesso quando há disponibilidade para aprender ao
longo da vida. Isso implica uma aposta na educação
e formação de adultos. O programa Qualifica é, hoje,
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Dizia-me alguém, há pouco tempo, que a aprendizagem é um processo natural e não uma consequência da escolarização. É verdade. Aprendemos espontaneamente e devemos aproveitar essa predisposição
natural para a aprendizagem, valorizando-a, alimentando-a e garantindo o seu fortalecimento ao longo
da vida. A espontaneidade da aprendizagem não significa que não careça de intervenção. Pelo contrário,
esta naturalidade é potenciada quando associada a
intencionalidade educativa, ou seja, quanto mais soubermos sobre como se aprende, mais podemos aproveitar a disponibilidade do ser humano para aprender
para que tal aconteça com qualidade.
É hoje consensual que o processo educativo deve
começar o mais cedo possível. Sabemos que um dos
principais preditores de aprendizagens com qualidade, nos anos iniciais do primeiro ciclo, é uma educação pré-escolar também ela, qualitativamente, boa.
Mais, sabe-se, hoje, que a educação na primeira infância não se confunde com prestação de cuidados,
mas deve centrar-se na garantia de ambientes cognitivamente estimulantes, no proporcionar de ambientes
sensorialmente diversificados, no contacto precoce
com atividades promotoras de um desenvolvimento mais rico. Por estes motivos, apostamos, hoje, em
garantir educação pré-escolar para todos e, simultaneamente, publicaram-se as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, estando agora em
preparação um conjunto de orientações pedagógicas para o período dos 0 aos 3 anos. Ao contrário do
que alguns sugerem, isto não significa “escolarizar” a
infância, mas sim contribuir para uma intencionalidade
educativa mais significativa e preparatória das aprendizagens futuras. Importa, aliás, entender que o traba-

NOS TORNARMOS
DESCARTÁVEIS É
ENORME, fazendo

perigar a nossa dignidade enquanto seres
humanos.
As projeções do
Fórum Económico
Mundial são precisamente reveladoras
de UM CENÁRIO

DE DESAPARECIMENTO, NOS PRÓ-

pelas substituições e
transformações que
a economia mundial
terá com a Indústria
4.0. Em contrapartida, surgirão 2 milhões
de novos empregos
ligados à indústria da
tecnologia. No défice
de 5 milhões estarão
sobretudo empregos
associados a níveis
de qualificação mais
baixos.
Este cenário tem
vindo a ser corroborado por outros organismos, como a OCDE
e o Centro Europeu
para o Desenvolvimento da Formação
Profissional (CEDEFOP), alertando-nos
para a necessidade
urgente de se proteger desta crise os mais
ameaçados, ou seja,
os que detêm menos
qualificações, sem,
contudo, nos esquecermos que, mesmos
os restantes (os mais
qualificados), irão
precisar de se reajustar continuadamente
às mudanças, através
da aquisição de novas competências.
Inverter este curso
da história está fora
de questão (a Internet
das Coisas e a conetividade já chegou
aos nossos lares e, de
acordo com a Federação Internacional
de Robótica, só em
2015 foram adquiridos 254 mil novos
dispositivos robóticos

DESTAQUE

Em novembro, uma das
notícias do maior evento de tecnologia a nível
mundial – o Web Summit
- deixou-nos perplexos
com uma robô - a Sophia
(oficialmente cidadã da
Arábia Saudita) - capaz de
falar com tanta desenvoltura com humanos e sem
pudor ao dizer que, num
futuro próximo, estes novos
seres robóticos irão retirar-nos os empregos.
Esta Sophia, para além
de ser o protótipo “vivo”
de um robô com inteligência artificial que ameaça
a nossa empregabilidade,
é também o prelúdio de
uma viragem sem precedentes na história da
humanidade: no futuro,
até a nossa cidadania será
vivida, a par, com máquinas que terão direitos e
deveres cívicos tal como

XIMOS 5 ANOS,
DE CERCA DE 7
MILHÕES DE EMPREGOS, gerado
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A inevitabilidade
de aprendizagem
ao longo da vida

qualquer ser humano.
É já comum ouvirmos especialistas da
tecnologia, como Bill
Gates, propor que os
robôs passem a pagar
impostos (inerentes
aos empregos que
retiram aos humanos)
ou ainda, tal como
sugere Elon Musk, o
fundador da Tesla,
que aos humanos,
“eternos desempregados”, seja atribuído um rendimento
mínimo.
Inevitavelmente,
o mundo está numa
mudança acelerada
que tem tanto de
fascinante como de
assustador. Se, por
um lado, é possível
que, nesta nova era
industrial - Indústria
4.0 – possamos ter
muito mais tempo de
lazer para nos dedicarmos à família e
aos nossos hobbies,
estaremos libertos das
tarefas mais pesadas,
arriscadas e perigosas
para a precaridade
dos corpos humanos, e viveremos por
mais anos, sem as
doenças que associamos à velhice, por
outro O RISCO DE

Efetivamente, esta é a única
ferramenta que
temos e à qual nos
devemos agarrar.
Precisamos de mais
conhecimento e
este apenas advém
de uma aprendizagem continuada, ao
longo da vida.
Se as competências que se adquiriram (poucas ou
muitas) já não são
suficientes, teremos de as reforçar,
reconverter ou até
reinventar.
Para os sistemas
de educação e
formação, este é
um desafio colossal

É AINDA NECESSÁRIO QUE
OS SISTEMAS
SEJAM CAPAZES DE DAR AOS
MAIS VELHOS
(OS APELIDADOS DE SENIORES) A CAPACIDADE DE SE
SENTIREM PARTE
INTEGRANTE DE
UMA SOCIEDADE EM MUDANÇA.
Se olharmos
para o que temos
vindo a fazer em
Portugal, percebe-se que temos
procurado atuar
de modo a dar
resposta a todas
estas exigências.
No que diz respeito à qualificação dos jovens e
focando apenas o
que tem sido trabalho da Agência
Nacional para a
Qualificação e o
Ensino Profissional
(ANQEP), temos
atuado no ajuste
das qualificações
às competências
requeridas pelas
empresas (através
dos mecanismos
de atualização do
Catálogo Nacional de Qualificações e da criação
do Sistema de
Antecipação de
Necessidades de

Qualificação); já
se iniciou o redesenho das qualificações tendo por
base os resultados
de aprendizagem
nas qualificações
até ao nível secundário referentes ao
turismo e ao comércio; temos em
curso um projeto
que visa operacionalizar o cumprimento da garantia da qualidade
nas escolas com
ensino profissional,
em linha com o
Quadro de Referência Europeu
de Garantia da
Qualidade para
o Ensino e Formação Profissionais, e
temos promovido
diversas campanhas e iniciativas
que procuram
diminuir a taxa de
abandono escolar
precoce, encaminhando os jovens
para soluções
formativas qualificantes, mais
aliciantes para
os próprios jovens
pelas aprendizagens práticas que
proporcionam.
Junto dos
adultos, tem havido um esforço
de garantia de
mais e melhores
condições para
o reforço da sua
qualificação através do Programa
Qualifica e do
Passaporte Qualifica que tem a
grande vantagem
de dar coerência e um rumo às
formações avulso
que muito adultos

já adquiriram, proporcionando-lhes
qualificações que
façam sentido
para as suas vidas.
Em breve,
seremos também
envolvidos na
operacionalização
de várias medidas, integradas na
Iniciativa Portugal
INCODE. 2030,
que visam precisamente o reforço
das competências
digitais dos portugueses.
Tudo isto corresponde a um
enorme esforço
que está a ser
feito perante a
inevitabilidade de
todos (mais jovens
e mais velhos)
podermos aprender continuadamente ao longo
das nossas vidas,
num contexto que
é sempre adverso,
incerto e parco
em recursos. MAS

VALE A PENA O
ESFORÇO, PORQUE APRENDER
AO LONGO DA
VIDA É TAMBÉM
UMA CARACTERÍSTICA DA
NOSSA CONDIÇÃO HUMANA
e poderá ditar a
diferença neste
novo mundo que
será admirável se
assim o soubermos
construir.•

Gonçalo Xufre Silva
Presidente do
Conselho Diretivo
da Agência Nacional
para a Qualificação e o
Ensino Profissional
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DEVEMOS CONTINUAR A SER
CURIOSOS, A
PROCURAR SOLUÇÕES, A SER
CRIATIVOS E INVENTIVOS, O QUE
PRESSUPÕE QUE
INSISTAMOS EM
APRENDER SEMPRE MAIS.

que, pelo menos na
Europa, já faz parte
da agenda de todos
os Estados-Membros,
e que tem obrigado
a atuar em diferentes frentes. É preciso
proporcionar aos
cidadãos, desde
tenra idade, as competências para que
aprendam a aprender ao longo da
vida (sobretudo porque, como a OCDE
já alertou, 65% das
crianças que entram
hoje na escola irão
ter empregos que
ainda nem sequer
foram criados); é
necessário ajustar
continuadamente
as qualificações
que os sistemas
proporcionam às
competências que
as empresas indicam vir a necessitar
pelo menos a médio
prazo; importa que
as qualificações
sejam de qualidade, em linha com
parâmetros de referências europeias
instituídos, para que
tenham aceitação
no mercado de
trabalho. Impõe-se
ainda que as empresas compreendam a linguagem
das qualificações,
o que tem obrigado a redesenhar
as qualificações
tendo por base os
resultados de aprendizagem (ou seja,
o que se espera
que os aprendentes
saibam e consigam
demonstrar quando

empregabilidade.
E, tudo isto partindo das vivências e
das aprendizagens
que as pessoas já
fizeram e que lhes
aportaram saberes
e competências
que não devem
nem podem ser
desaproveitadas.
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para fábricas e a
procura dos mesmos
cresceu 59% desde 2010), pelo que
resta-nos aprender
a viver nesta nova
era, aproveitando o
que ela nos poderá trazer de bom e
evitando ao máximo
o que nos poderá
prejudicar. Como?
Das muitas repostas que têm sido
dadas, a que me
parece mais interessante é a que diz
que a solução está
em continuarmos a
ser humanos.

terminam as formações) e é necessário evitar que
os jovens abandonem precocemente a escola,
impedindo, desse
modo, que entrem
na idade adulta
sem os requisitos
necessários à sua
empregabilidade,
inclusão social e
vivência enquanto
cidadãos.
A par destas
exigências para
com os mais
jovens, é preciso
não descurar os
que já são adultos
e que, por múltiplas vicissitudes
(muitas das quais
não diretamente
imputáveis aos
próprios), se viram
impedidos de
adquirir as competências básicas
e necessárias ao
que é hoje e ao
que será amanhã requerido. Às
competências de
leitura, escrita e
cálculo juntam-se,
agora, com grande premência,
as competências
digitais.
Em simultâneo,
é preciso atuar
para que os que
se encontram
desempregados
reorientem os seus
percursos, mediante a aquisição
de novas competências com
maior aceitação
pelo mercado
de trabalho, e
impedir que os
atuais empregados percam as
suas condições de

Este ano, pela primeira vez,
a Europa celebrou em paralelo e de forma articulada a
Semana Europeia da Formação Profissional e a Semana
Europeia da Aprendizagem
ao Longo da Vida. Portugal
seguiu a mesma linha e assim,
quer no nosso País, quer nos
outros Estados-Membros, de
20 a 24 de novembro, multiplicaram-se as iniciativas com o
intuito de valorizar e de promover a educação e formação profissional e de alertar
para a relevância destas
aprendizagens, no contexto
de uma aprendizagem que se
faz ao longo da vida.

Esta conjugação de
celebrações (entre a
educação e formação
profissional e a aprendizagem ao longo da
vida) merece-nos destaque porque revela
um reposicionar de
conceitos, atribuindo-lhes os significados que
nos parecem fazer sentido. Se efetivamente se
aprende desde que se
nasce até que se morre
(ao longo de toda a
nossa vida) não faz
sentido que, em termos
de práticas e de políticas, se pense numa
educação e formação
profissional ajustada
às idades mais jovens
(apenas na perspetiva
de aprendizagem inicial) e numa aprendizagem ao longo da vida

para as idades menos
jovens (unicamente
como uma segunda
oportunidade). Até
porque, nas linhas do
tempo que definem a
nossa existência, não
há barreiras estanques
que delimitem o nosso estado “jovem” ou
“adulto”. Todas as vidas
são contínuas e em todas há sempre espaço
para aprendizagens,
muitas vezes cumulativas, que acrescentam
valor a quem somos.
Ainda que se compreenda que haja
metodologias de
aprendizagem diferenciadas consoante
a nossa faixa etária,
na realidade o que se
aprende ou o que não
se aprende numa ida-

as mesmas desigualdades. Continuam a não
se adequar às pessoas
provenientes dos meios
socioeconómicos mais
desfavorecidos e o
estatuto social dos pais
continua a ser determinante nos resultados
escolares dos filhos.
Perpetuam-se, assim, as
situações de pobreza e
reduzem-se as oportunidades de acesso ao
mercado de trabalho e
a vidas mais bem-sucedidas, sempre para os
mesmos.
Os efeitos desta
desigualdade, gerada
pela incapacidade de
se alcançarem níveis
mais elevados de qualificação, são, de facto,
assustadores, não só
em Portugal como em
toda a Europa. Este
mesmo relatório revela
que “as pessoas que
completaram apenas
o ensino básico têm
quase três vezes mais
probabilidades de
viver em situação de
pobreza ou de exclusão social do que as
pessoas com o ensino
superior”. Em 2016, por
exemplo, “apenas 44%
dos jovens dos 18 aos
24 anos que tinham
concluído o terceiro
ciclo do ensino básico
estavam empregados”.
O fosso entre os que
têm menos e os que
têm mais qualificações
em termos de empregos é notório também
quando alargamos as
faixas etárias. O estudo
já citado revela ainda que “no conjunto

Apesar de
os sistemas
de ensino e
formação
nacionais
terem vindo
a alcançar
progressos
ao nível da
inclusão e
da eficácia
não estão
a conseguir
combater as
desigualdades.

DESTAQUE

vivemos.
Tudo isto parece
evidente e inquestionável, mas as políticas de
educação e formação
que têm sido delineadas têm favorecido
que assim seja? Têm
contribuído para que
todos, sem exceção,
sejam capazes de
obter sucesso nas suas
trajetórias de vida, sustentadas na educação
e formação, ao longo
da vida?
Por mais que as
intenções tenham sido
essas, os resultados parecem apontar noutro
sentido, obrigando-nos
a parar para refletir.
Ainda este mês,
o relatório anual da
Comissão Europeia Monitor da Educação
e Formação 2017 - que
retrata a evolução dos
sistemas de educação
e formação profissional da União Europeia,
medindo os progressos
dos diferentes Estados
relativamente aos
objetivos de Educação e Formação para
2020, trouxe a público
evidências de uma
realidade inquietante.
Apesar de os sistemas
de ensino e formação
nacionais terem vindo
a alcançar progressos
ao nível da inclusão e
da eficácia não estão
a conseguir combater
as desigualdades. A
equidade no ensino
ainda é um grande
desafio, verificando-se
que os sistemas vigentes tendem a perpetuar, entre gerações,
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Ana Cláudia Valente
Vogal do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional

de tem implicações daí
em diante e nos projetos de vida que cada
um de nós constrói à
medida que avança
no tempo. Nada disto
tem a ver com determinismos (até porque
hoje o mais comum
é que tenhamos de
reconstruir percursos de
vida e sobretudo de
carreira ao longo da
nossa existência, fruto
das mudanças ditadas
pela aceleração digital, pela globalização e
ainda pelas alterações
demográficas) mas,
como é evidente, as
opções de vida, de
aprendizagem e as
vivências que fazemos
ou que preterimos vão
definindo os percursos
possíveis a que iremos
tendo acesso.
Logo, é inevitável
que, nestes trajetos de
vida, as aprendizagens
que tenhamos de fazer
se entrecruzem com
momentos de educação e de formação
profissionais, alguns
mais formais, outros
menos ou até informais.
O importante é que
todos eles concorram
para a obtenção de
competências que,
por seu turno, deverão
favorecer o delinear
e a prossecução dos
nossos projetos de vida
e de carreira, mantendo-nos sempre (em
qualquer momento das
nossas vidas) aptos e
capazes de podermos
ser empregáveis, inclusos e participativos nas
sociedades em que

UM OLHAR
SOBRE APRENDIZAGEM

AO LONGO DA VIDA
Paula Correia
Coordenadora da Formação
da Academia Bernardo da Costa

Aprendemos toda a
vida, ao longo da nossa
existência, desde os primeiros passos, as primeiras
palavras.
Aprendemos em casa,
no trabalho, nas viagens,
nos convívios com os amigos, nas conversas com
os familiares. Aprendemos
em todas as situações da
nossa vida, mesmo que a
aquisição de novos conhecimentos,
comportamentos e atitudes seja
realizada de modo informal. E, na maioria dessas situações, estamos a
aprender sem sequer termos a noção do que esse
processo está a ocorrer.
Aprender é tão importante como respirar, é

algo constante e inerente
ao nosso desenvolvimento enquanto seres sociais.
Impulsionado
pela
necessidade de uma
atualização
constante
de competências. Podemos afirmar então que a
aprendizagem ao longo
da vida é um processo
contínuo sem limite ou fim.
A flexibilidade, a rapidez e a daptação são um
desafio e uma exigência,
graças à evolução da sociedade e as empresas direta ou indiretamente deverão ser catalisadores no
processo de desenvolvimento. Vivemos numa sociedade do conhecimento, em que a aposta na
formação e qualificação

DESTAQUE

com um melhor desempenho em termos de
metas nos domínios da
educação e formação
(ao nível do abandono
escolar precoce, da escolarização da população adulta, do número
de diplomados com
ensino superior, do desempenho em ciências,
matemática e leitura,
da empregabilidade
nos diplomados dos
cursos profissionalizantes de nível secundário,
e da participação em
atividades de aprendizagem formal ou não
formal) há que repensar e que atuar de
modo mais consistente
e transversal a todas as
fases das nossas vidas.
Teremos de nos
consciencializar de
que, em educação
e formação, o que se
fizer de insuficiente nas
idades jovens repercutir-se-á nas faixas etárias que se sucedem,
porque se numa determinada etapa somos
jovens noutras somos
adultos, mas seremos
os mesmos. Além disso,
há efeitos de contágio entre gerações: se
se negligencia uma
geração, descurar-se-á
também a geração
seguinte.
Os sistemas de educação e formação só
serão eficazes se forem
também eles pensados ao longo de toda
a vida e desenhados
para cada ciclo da
vida do adulto, cada
um com as suas exigências e particularidades.•
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Os sistemas
de educação e
formação só
serão eficazes se
forem também
eles pensados ao
longo de toda a
vida e desenhados
para cada ciclo da
vida do adulto,
cada um com as
suas exigências e
particularidades.

da população entre
os 15 e os 64 anos, a
taxa de desemprego é
igualmente muito mais
elevada entre as pessoas que têm apenas
o ensino básico do que
entre os diplomados do
ensino superior (16,6%
contra 5,1%)”.
Se atendermos ao
estatuto socioeconómico, verificamos que o
mesmo é também preditor do nível de sucesso passível de se alcançar. O estudo referido
indica que “33,8% dos
estudantes dos meios
socioeconómicos mais
desfavorecidos têm
fraco aproveitamento,
em comparação com
apenas 7,6 % dos seus
pares mais privilegiados”. Isto significa que,
na Europa, os sistemas
não estão a conseguir
compensar as fracas
condições de partida
dos alunos e a situação
é ainda pior se esses
alunos forem migrantes.
Este insucesso torna-se indutor de abandono escolar precoce,
com repercussões pela
vida fora. Outros dados
deste estudo relevam
ainda que “em 2016,
33,9% das pessoas
entre os 30 e os 34 anos
residentes na UE mas
nascidos em países
terceiros eram pouco
qualificadas (concluíram o terceiro ciclo
do ensino básico ou
menos), em comparação com apenas 14,8%
dos seus pares nascidos
na EU”.
Em suma, para podermos chegar a 2020

do capital humano é a
resposta para a empregabilidade, redução do desemprego, combate à exclusão social, promoção
da igualdade de oportunidades ao nível das
carreiras e dos salários,
acesso e procura à informação e satisfação pessoal num mercado cada
vez mais exigente e em
mudança constante. O
crescimento económico
do país só terá a ganhar
com uma forte aposta na
aprendizagem ao longo
da vida. Trata-se de um
investimento no desenvolvimento, na inovação e
na qualidade. O que estamos à espera para aprender a aprender?•
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- desafios e oportunidades -

DISTRIBUIÇÃO DAS DIFERENTES ZONAS DE
APRENDIZAGEM NO MODELO “FUTURE CLASSROOM”

Teresa Pombo
Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas,
Direção-Geral da Educação
No ano letivo de 20152016, a Direção-Geral de
Educação, nomeadamente a Equipa de Recursos
e Tecnologias Educativas,
teve o grato prazer de
começar a observar em
algumas escolas portuguesas um movimento muito
concreto de inovação
tecnológica que consistiu
na criação de espaços
destinados a sala de aula
organizados de acordo
com o modelo do Future
Classroom Lab (http://fcl.
eun.org/), um laboratório
de experimentação de
metodologias de ensino e

aprendizagem suportadas
por tecnologias que existe
em Bruxelas, nos escritórios da Rede Europeia dos
Ministérios da Educação,
a European Schoolnet
(EUN - http://www.eun.
org/) . Ao momento, estão
implementadas em Portugal, por iniciativa das
próprias escolas e com o
incentivo da DGE, vinte e
seis ambientes educativos
inovadores (cf. http://erte.
dge.mec.pt/ambientes-educativos-inovadores).
Ambientes Educativos Inovadores (AEI) foi a designação adotada pela DGE,

uma designação flexível
que pretende abarcar
espaços educativos, físicos
ou digitais, que possam ser
palco de metodologias
de educação e formação
inovadoras (suportadas
por tecnologias).
A primeira sala deste
género (https://cunhacj.
wixsite.com/saf-setubal)
surgiu na Escola Secundária D. Manuel Martins em
Setúbal por iniciativa do
professor Carlos Cunha,
um professor inovador
com presença assídua
em projetos desenvolvidos
pela European Schoolnet

e um dos primeiros professores portugueses a frequentar um curso no FCL.
A dinâmica foi crescendo,
na medida em que mais
professores e Diretores
portugueses foram participando nos cursos dinamizados pela EUN/FCL e a
dinâmica foi sendo apresentada pela própria DGE
no contexto de diversos
projetos coordenados
pela ERTE ao longo dos
últimos anos. Os espaços
surgem como laboratórios
de incentivo de práticas
docentes mais centradas
na aprendizagem ativa

Entre 2015 e 2017, com o
apoio e incentivo da DGE,
por iniciativa das Direções
das Escolas, em muitos casos
decorrendo do envolvimento
de alguns docentes das escolas em projetos da EUN, foram
sendo implementados diversos
espaços deste género; o mapa
da figura ilustra a sua distribuição geográfica em julho de
2017.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
DOS DIFERENTES AMBIENTES
EDUCATIVOS INOVADORES
EM PORTUGAL EM JULHO
DE 2017

Este movimento tem
sido profundamente
inovador e fonte de
contágio uma vez
que outras escolas, ao
visitar os espaços já
implementados, decidem apostar no seu
próprio espaço; fazem-no sobretudo com o
objetivo de o tornar um
indutor da mudança
de práticas em sala
de aula, muitas vezes
suportadas por tecnologias. A existência
destes espaços tem
sido, aliás, aproveitada
pelas Escolas como
oportunidades de
formação. São dinamizadas ações de curta
duração, eventos ou
cursos que exploram a
potencialidade não só
dos espaços e sobretudo a riqueza de meios
tecnológicos que
acaba por caracterizar
estes espaços.
Ao longo dos anos
de 2016 e 2017, a DGE
acabou por ter oportunidade de proporcionar uma espécie
de tour oficial deste
conceito através da
instalação de pequenos AEI em diversas

feiras sobre educação
realizadas por todo
o país, como foi o
caso da Futurália, da
Qualifica, do Festival
da Juventude de Vila
Franca de Xira e da
I Feira da Educação,
Ciência e Tecnologia –
Ponte de Lima. Nesses
momentos e espaços,
foi possível dinamizar
um número diverso de
sessões práticas onde
era possível aos visitantes perceber o enorme
potencial deste espaços e da tecnologia
que os enriquece.
Foram dinamizadas
sessões com quadros e
aplicações interativas,
tablets e smartphones,
bem como de programação e robótica.
Por outro lado,
como se pode verificar
a partir da consulta
das páginas web que
muitas das escolas/
agrupamentos que
possuem AEI já disponibilizam há todo um movimento de utilização
destes espaços para a
formação docente. A
formação e as sessões
referidas revelam as
características essen-

ciais dos AEI como
espaços de aprendizagem ativa, espaços
de colaboração, que
colocam o aluno no
centro das aprendizagens, que revelam um
professor que desenha
cenários de aprendizagem inovadores e
em que a avaliação
formativa está presente ao longo de todo o
processo.
A DGE tem defendido a ideia de que estes
AEI deverão ser, em primeira instância, AFI, ou
seja, ambientes formativos inovadores, e que
são mais uma prova
da necessidade imperiosa de os docentes
trabalharem em rede.
Todo o historial, já com
10 anos, de plataformas de colaboração
como o eTwinning que
proporciona desenvolvimento profissional
contínuo e oportunidades de colaboração entre as escolas
europeias, do papel
crescente de redes
sociais como o Facebook ou o Twitter para
a formação docente
em ambiente informal
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Ambientes
Educativos
Inovadores
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do aluno, práticas em que as
tecnologias assumem um papel muito importante (acesso à
Internet, computadores, dispositivos móveis, quadros interativos, robots, etc) mas em que o
fundamental são as tipologias
de atividades que são propostas aos alunos. Assim, cada AEI
poderá incluir diferentes áreas,
cujos nomes correspondem,
precisamente, às atividades
que aí podem ter lugar: Criar,
Interagir, Apresentar, Investigar, Partilhar e Desenvolver (cf
http://fcl.eun.org/pt_PT/learning-zones) .

grupos ou de apresnetação
para todo o grupo. Permitem criar, pesquisar, divulgar, sob inúmeras formas.
Os AEI são, apesar disso
- ou por isso mesmo - espaços confortáveis, podendo
ser reconfigurados à medida dos seus utilizadores.
A psicologia tem revelado
que os espaços de aprendizagem têm impacto no
desejo e na capacidade
de aprendizagem. Quem
não sente que aprende ou
trabalha melhor num espaço mais agradável?
Não podemos esquecer,
também, que a facilidade de acesso a espaços
digitais alarga estes AEI;
eles não são apenas físicos,
são espaços desenhados
no digital com objetivos e
atividades bem delineados.
São espaços de vivência
em comunidade onde as
redes que se criam são fundamentais.
Se pensarmos que desenhar um AEI é sinónimo de
modernizar a sala de aula,
não temos dúvidas de que
são apresentados vários
desafios aos professores e
às escolas. Em primeiro lugar, onde investir de forma
a ter o máximo benefício?
Em tecnologia? em mobiliário? Em formação docente? Tudo dependerá das
características e necessidades da escola, naturalmente. Depois, é importante
pensar que se deve impedir
que o impacto seja apenas
a curto prazo. Não queremos que o novo espaço da
escola seja, quer para professores, quer para alunos,
uma novidade fugaz, que
não provoque, efetivamente, mudanças nas práticas
docentes, mudanças em

práticas que não possam
ser replicadas noutros espaços e que a inovação fique
restringida àquele espaço em particular, e a um
bloco de aula, também. É
importante que Direções
e Docentes pensem como
poderão adaptar as práticas às necessidades do
contexto; pode ser que um
determinado agrupamento
já veja generalizada entre
os seus docentes uma série
de práticas inovadoras e
o espaço vai servir para
melhorar ou, pelo contrário, a criação do espaço
pretende ser indutora
dessa generalização pela
oferta de mais e melhores
condições. Importa pensar
que toda esta mudança
deve operar-se sem grande
disrupção. O que é que isso
significa? Que é importante
que não funcione como
um choque, uma mudança pouco sustentada, em
que os objetivos de aprendizagem não sejam claro.
O importante, no final das
contas, será sempre a

promoção do sucesso das
aprendizagens dos alunos
e o desenvolvimento das
competências digitais deles
e dos seu professores.
De acordo com a publicação “The Modern Classroom” da Promethean,
uma empresa do setor
tecnológico que tem apostado em produtos educativos como quadros interativos e mesas multimédia,
dispositivos de votação
e plataformas, são três o
elementos de uma sala de
aula moderna: a pedagogia, o espaço e a tecnologia. Acrescenta ainda que
há quatro catalisadores da
motivação para a aprendizagem, o envolvimento
dos docentes (e a curiosidade e atenção contínuas
dos alunos), a personalização (a aprendizagem
é informal, independente,
está sujeita a um processo
reflexivo; as atividades são
adaptadas de acordo com
as necessidades e interesses); a colaboração (os
alunos estão envolvidos em

atividades cujos resultados
implicam interdependência
e há uma co-responsabilização nas decisões tomadas); e, por fim, o feedback
(ferramentas e processos
que dão aos alunos informação sobre o seu desempenho relativamente a um
ideal).
De modo a que tudo
funcione, pensamos que o
eixo da formação docente
é, de facto, fundamental.
As seis áreas que definem
os AEI, Criar, Interagir, Apresentar, Investigar, Partilhar
e Desenvolver são todas
e cada uma, indutoras
de uma série enorme de
possibilidades de alteração
nas metodologias de ensino. Se pensarmos então,
na questão da inovação
introduzida pelas tecnologias, poderíamos pensar
em outros tantos grupos de
ferramentas: edição vídeo,
comunicação, pesquisa e
trabalho de projeto, criatividade, colaboração. Neste
ponto ainda da formação,
algumas recomendações

poderão ser feitas para
todos quantos venham
a ser protagonistas destes novos espaços: estar
disponível para aprender
com o outro, sobretudo
com os alunos; reconhecer
que se aprende melhor
fazendo; reconhecer que
quem não erra aprende
menos; questionar sempre;
saber que simples é melhor;
estar consciente de que o
importante não será a tecnologia, a ferramenta, mas
o método.
Ambientes Educativos Inovadores podem e
devem ser, cada vez mais,
qualquer sala de aula. A
DGE, nomeadamente, continuará a apoiar, através
da sua Equipa de Recursos
e Tecnologias Educativas,
iniciativas das escolas desta área, quer através de
pequenas ações formativas
quer através dos projetos,
nacionais e europeus, que
vai promovendo e cuja
informação se encontra
divulgada em www.erte.
dge.mec.pt.•

DESTAQUE

de melhor… fazendo.
Em segundo lugar, se
olharmos à nossa volta,
aquilo que cada vez mais
caracteriza a sociedade
em que vivemos, a tecnologia, a comunicação constante, percebemos que os
espaços de aprendizagem
atuais estão, na sua maior
parte, desatualizados. Se
pensarmos nas diferenças
entre uma sala de aula
comum dos nossos dias e
de outra de há cinquenta
anos, sabemos que pouco
ou nada mudou; se pensarmos numa sala de cirurgia
de um hospital, tudo mudou. E ainda bem.
Por outro lado, é necessário valorizar cada vez
mais o poder da aprendizagem ativa. Assim, por
exemplo, se os alunos de
uma turma de 3.º ciclo que
aprendem sobre poluição
ambiental, escutarem o
professor durante 30 minutos isso poderá ser menos
significativo do que aquilo
que aprenderem numa visita de estudo a uma praia,
para uma campanha de
recolha de lixo, realizando
uma reportagem para o jornal da escola em seguida.
Uma outra razão será
o facto de as tecnologias
que são inerentes aos espaços educativos inovadores
facilitarem o foco, permitirem personalizar a aprendizagem e, sem dúvida,
respeitar os seus diferentes
ritmos.
Os ambientes educativos inovadores são, por natureza, flexíveis; permitem
a reinvenção dos lugares
de trabalho, são ricos em
materiais e dispositivos, facilitam a adoção de atividades individuais, a pares, em
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(com o conhecimento de
novas ferramentas, ideias e
planos de aula) ou projetos
como que a DGE promoveu em 2016, 2017, ou o
CO-LAB, que promovem
a o trabalho colaborativo
entre alunos e professores,
parece apontar para a necessidade de que também
estes AEI possam funcionar
como uma rede, quer trocando informações entre si,
quer atuando como pólos
dinamizadores das próprias
comunidades em que se
inserem e das escolas/agrupamentos mais próximos.
Percebemos assim, pela
reflexão em torno das diversas áreas que compõem
um AEI e do que elas visam
de que os AEI terão que
ser, necessariamente, ambientes de aprendizagem
colaborativos. Mas quais as
razões para os adotarmos e
procurarmos fazer de cada
sala de aula, um ambiente
educativo inovador?
Em primeiro lugar, é
fundamental não esquecer
que os espaços de aprendizagem têm impacto
na aprendizagem. Basta
pensarmos na diversidade
de uma sala de pré-escolar e no ambiente formal
que caracteriza uma sala
de aula comum no ensino
secundário ou superior.
Enquanto no primeiro caso,
tudo está desenhado para
despertar a curiosidade
da criança e maximizar as
oportunidades de desenvolvimento, no outro espaço evitam-se os elementos
de distração para que a
atenção se foque no professor que transmite os ensinamentos que conduzirão
à aprendizagem; apenas
esquecemos que se apren-
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Condorcet (1743–1794) foi um filósofo
francês apoiante da Revolução francesa
que defendeu posições muito avançadas
para a época sobre a educação do povo
e sobre os direitos das mulheres.

aprendizagem
ao longo da vida

Condorcet, há mais de 200
anos, durante o período efervescente da revolução francesa, fazia a apologia da instrução
ao longo da vida como importante contributo para o progresso civilizacional do povo, que,
sendo à época maioritariamente analfabeto, poderia, dessa
forma, manter-se informado
sobre os novos conhecimentos
trazidos pelo evoluir da ciência. O filósofo francês enaltecia
também a “arte de se instruir a
si mesmo”, aquilo a que hoje
podemos chamar “aprender a
aprender”.
Mas este pensador foi um
caso singular, um visionário cujo
pensamento alcançava muito
para além da época em que
viveu. À sua volta e durante os
dois séculos que se seguiram à
revolução francesa, aquilo que
entendemos hoje por Aprendizagem ao longo da vida estava muito longe de ser equacionada como uma prioridade.
Passariam mais de 200 anos até
que este conceito emergisse
nas sociedades ocidentais.

Durante milénios e até
ao advento dos sistemas de
ensino, as formas de aprendizagem
predominantes
nas sociedades ocidentais
consistiam nos ensinamentos que passavam dos mais
velhos para os mais novos,
através de processos de
transmissão de saberes e
saberes-fazer sustentados
em práticas como a observação e a imitação. A realidade social mudava muito
vagarosamente e estes modos informais de aprender
adequavam-se aos ritmos
lentos das transformações
nas sociedades tradicionais. De acordo com o sociólogo espanhol Mariano
Enguita (2001), a mudança
era então suprageracional:
de tão lentas, as transformações sociais não eram
percetíveis no espaço de
uma geração.
Mas sobretudo a partir da
revolução industrial, ocorrida em Inglaterra no final
do séc. XVIII, as mudanças
sociais aceleram, passando
a ser claramente percetíveis de uma geração para
outra. Enguita (2001) refere-se a essa época como
a da mudança intergera-

cional em que as gerações
anteriores, “já não sendo
capazes, por elas mesmas,
de guiar as novas gerações
no processo educativo, necessitam que uma entidade especializada – a escola - assuma essa função”.
Começa então a “época
dourada da instituição escolar” (idem, 2001) que
corresponde a um período
ainda recente da vida das
sociedades modernas em
que à escola cabe a função clara e inequívoca de
incorporar a nova geração
num mundo diferente do
vivido pelas gerações que
a antecederam. De facto,
com o surgimento dos sistemas de ensino (que se vão
consolidando nos vários
países ocidentais de formas
e com ritmos muito diferentes, a partir do século XIX),
a escola vai-se tornando o
único contexto válido e socialmente reconhecido de
realização de aprendizagens, levando à invisibilidade e à subalternidade dos
processos tradicionais de
aprendizagem informal.
Mas eis que as últimas
décadas veem surgir novas
formas de aprendizagem.
O ritmo da mudança social
e o desenvolvimento das
novas tecnologias de informação e comunicação
proporcionaram
mudanças radicais nas formas de

aprender e de ensinar que
extravasam os muros da instituição escolar e obrigam a
olhar para estes novos modos informais de aprender.
Encontramo-nos em plena
época de mudança intrageracional (Enguita, 2001),
em que se configura a crise
do sistema educativo, pois
a instituição escolar é incapaz de absorver as mudanças vertiginosas e generalizadas que acontecem na
sociedade no espaço de
poucos anos. Essas transformações obrigam “a que
a maioria da população
adulta, pelo menos nas sociedades ditas avançadas
– e, em todo o caso, a uma
proporção crescente da
população em qualquer
sociedade – se readapte a
novas condições de vida,
de trabalho e de socialização” (idem, 2001). A formação inicial, assegurada
pela escola, perde peso
relativamente à formação
permanente, ao longo e ao
largo da vida, sendo nesta
última que passa a residir,
cada vez mais, a aprendizagem dos conhecimentos
realmente úteis e aplicáveis
no trabalho e na vida social, cabendo sobretudo à
escola o desenvolvimento
das competências e capacidades que potenciem a
aprendizagem ao longo da
vida.
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Condorcet,
Apresentação à Assembleia Legislativa, 1792

mudança
social e
aprendizagem
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Ao continuar, assim, a instrução
durante toda a vida,
impediremos que os conhecimentos
adquiridos nas escolas sejam apagados
demasiado cedo da memória,
manteremos nos espíritos uma atividade
útil, instruiremos o povo sobre as novas
leis, sobre as observações agrícolas,
sobre os métodos económicos que não
deverá ignorar.
Poderemos, enfim, mostrar-lhe a arte
de se instruir a si mesmo.

1
V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA V), realizada
em Hamburgo (Alemanha) em 1997, com o
tema “Aprendizagem de adultos, uma chave para o século XXI”, da qual resultou a
Declaração de Hamburgo. Agenda para o
futuro (UNESCO, 1987).

Ora, o facto de se passar
a encarar como válidos todos os modos de aprender
– o formal, o não formal e o
informal2 - implica considerar como promotores válidos
de aprendizagens outros espaços e contextos, além da
instituição escolar, e passar
a reconhecer e a validar as
aprendizagens neles realizadas. É com este entendimento que no referido Memorando se recomenda a criação,

por parte dos Estados membros da União Europeia, de
sistemas credíveis e de qualidade para validar competências previamente adquiridas . O sistema português de
Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências assumirá, neste contexto, um papel relevante no
conjunto de sistemas criados
no espaço europeu3 (CEDEFOP, 2010).
De facto, o sistema português apresenta um conjunto
de caraterísticas que o singularizam e que resultam, sobretudo, do facto de se constituir
como uma resposta adequada à população adulta
portuguesa, subescolarizada
mas também subcertificada
por comparação com os restantes países europeus. Por

isso mesmo, essa população
aderiu com grande entusiasmo à proposta de aumentar
as suas qualificações a partir
do pressuposto, socialmente
justo, do reconhecimento da
experiência. Ancorado teórica e metodologicamente
na abordagem biográfica,
utilizando instrumentos inovadores como o Portefólio
Reflexivo, operacionalizado
por equipas com formação
especializada em educação
e formação de adultos4, integrado num conjunto coerente e vasto de medidas
promotoras da qualificação,
o sistema nacional de RVCC
foi crescendo em complexidade e abrangência, numa
lógica quase sempre convergente com a da União Europeia.

(aulas de arte, música e desporto ou
ensino privado de preparação para
exames);
Aprendizagem informal: é um
acompanhamento
natural
da
vida quotidiana. Contrariamente à
aprendizagem formal e não-formal,
este tipo de aprendizagem não
é necessariamente intencional e,
como tal, pode não ser reconhecida, mesmo pelos próprios indivíduos,
como enriquecimento dos seus conhecimentos e aptidões.

zagens não Formais e Informais, que
descreve o processo de avaliação a
que foram sujeitos os dispositivos europeus de validação, reconhece-se
a capacidade portuguesa em termos de enquadramento legal, práticas e número de candidatos certificados e é reconhecido o facto de
o dispositivo português se encontrar
integrado num conjunto coerente
e vasto de medidas promotoras da
qualificação (CEDEFOP, 2010).
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É neste contexto em que a
instituição escolar vai perdendo progressivamente o monopólio da aprendizagem e
do conhecimento que surge
o conceito de aprendizagem
ao longo da vida. A expressão
começa a ser utilizada durante
a quinta conferência mundial
da UNESCO sobre Educação
de Adultos, realizada em Hamburgo, em 19971, ponto de viragem no reconhecimento
global dos modos não formais
de aprender. Nesta conferência são abordadas, de forma
inédita, as aprendizagens realizadas fora do enquadramento escolar, alargando-se, pela
primeira vez, o conceito de
educação de adultos ao conjunto dos processos de aprendizagem formais, não formais
e informais (UNESCO, 1998).
Pouco depois, na sequência
do Conselho Europeu de Lisboa realizado em 2000, a Comissão Europeia publica o Memorando sobre Aprendizagem
ao Longo da Vida em que
este conceito se define como
“toda e qualquer atividade de
aprendizagem, com um objetivo, empreendida numa base
contínua e visando melhorar
conhecimentos, aptidões e
competências” (Comissão Europeia, 2000). Este documento
foi outro dos marcos importantes na ênfase atribuída publicamente às aprendizagens
construídas fora da escola,
em situações profissionais e de
vida.

a necessidade
de formalizar
a aprendizagem
não formal
e informal
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aprendizagem
ao longo da vida

2
De acordo como o Memorando
sobre Aprendizagem ao longo da
vida (2000), estes 3 conceitos definem-se da seguinte forma:
Aprendizagem formal: decorre
em instituições de ensino e formação
e conduz a diplomas e qualificações
reconhecidos;
Aprendizagem não-formal: decorre em paralelo aos sistemas de
ensino e formação e não conduz,
necessariamente, a certificados formais. A aprendizagem não-formal
pode ocorrer no local de trabalho e
através de atividades de organizações ou grupos da sociedade civil
(organizações de juventude, sindicatos e partidos políticos). Pode ainda
ser ministrada através de organizações ou serviços criados em complemento aos sistemas convencionais

Em 2010, Portugal foi posicionado, pelo CEDEFOP, entre os três países mais avançados da Europa na
implementação de sistemas nacionais de validação de aprendizagens
não formais e informais. No Inventário
Europeu da Validação de Aprendi3

4
O sistema nacional de RVCC
deu origem à emergência de uma
nova atividade profissional — o profissional de RVC e a uma alteração
profunda na atividade profissional
dos formadores (Cavaco, 2007)

Desde a sua criação no
ano 2000, o sistema nacional
de RVCC passou por diferentes fases: de uma pequena rede de Centros RVCC
acompanhados de perto
pela Agência Nacional de
Educação e Formação de
Adultos (ANEFA), passou-se,
de 2007 a 2010, para uma
densa rede territorial que
chegou a ser constituída por
mais de 500 Centros Novas
Oportunidades (CNO), nos
quais se inscreveram mais
de um milhão de portugueses pouco qualificados. A
fase seguinte, a partir de
2011, em tempo de mudança de governo, austeridade e intervenção da Troika,
consistiu na extinção destes
centros e sua substituição
por uma rede incipiente de
Centros para a Qualifica-

É também nestes Centros
que se desenvolvem os processos de reconhecimento
de competências escolares
e/ou profissionais que visam
certificar as competências
que os adultos adquiriram
em contextos não formais
e informais, permitindo-lhes
a obtenção de um certificado de qualificação ou
assegurando que, após a
obtenção de uma certificação parcial, frequentem as
unidades de formação de
que necessitam para obter
essa qualificação. Se a validação de aprendizagens
previamente realizadas e
o encaminhamento para
formação são os principais
objetivos dos processos de
RVCC, na verdade eles
também constituem, por si
só, processos de desenvolvimento e de aquisição de
novas competências (que
decorrem paralelamente ao
reconhecimento e validação das aprendizagens previamente adquiridas), o que
contribui para incrementar a
capacidade de agência individual dos adultos envolvidos e para os mobilizar para
projetos subsequentes de
aprendizagem ao longo da
vida, nos mais variados contextos (Aníbal, 2014).

Rede constituída por 300 Centros Qualifica no continente e 3 na
região autónoma da Madeira. Nos
Açores encontra-se em funcionamento, desde 2010, o programa
Valorizar, cujos pressupostos teórico-metodológicos são muito semelhantes aos do programa Qualifica.

Os contextos nos quais se pode
aprender ao longo da vida, desde
que se esteja desperto para isso, podem ser o ensino formal, através do
prosseguimento de estudos, mas também muitos outros espaços (físicos
mas também virtuais) que oferecem
atividades de aprendizagem como
as bibliotecas, os museus, e toda uma
variedade de equipamentos com
ofertas ao nível da cultura, da ciência
e da literacia.
As bibliotecas públicas estão especialmente vocacionadas para a promoção da aprendizagem ao longo
da vida, uma vez que dispõem dos
recursos necessários para tal: profissionais qualificados habituados a lidar
com informação e a prestar orientação e apoio aos utilizadores, espaços
seguros e agradáveis devidamente
equipados, livros e materiais, equipamento informático e wireless. Atualmente as bibliotecas estão conscientes do papel relevante que podem
desempenhar na aprendizagem ao
longo da vida (IFLA, 2004) , proporcionando às comunidades que servem
(e nomeadamente àqueles que tiveram menos oportunidades ao nível do
sistema formal de ensino) o acesso à
cultura e ao conhecimento, às práticas de literacia e promovendo ativamente a sua inclusão digital. Constituindo-se como centros comunitários
locais que facilitam a aprendizagem
em família e a aprendizagem intergeracional, podem alcançar as famílias
vulneráveis, contribuindo para interromper os ciclos de baixa escolaridade e pobreza, pela mais consistente
das vias – a da aprendizagem.•

5

Alexandra Aníbal
Departamento de Formação Profissional do IEFP
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os Centros
Qualifica,
a Orientação
ao longo da
Vida e os
Processos de
RVCC

ção e o Ensino profissional
(CQEP) com descida drástica do número de inscritos.
O atual Programa Qualifica,
aprovado em 2016, tenta
agora, por sua vez, recuperar o tempo perdido através da constituição de uma
rede territorialmente equilibrada de Centros Qualifica,
nos quais se retomaram os
conhecimentos e experiências acumulados na construção do próprio sistema e
se tenta voltar a chamar as
pessoas para a qualificação
e para a aprendizagem ao
longo da vida.
O atuais 3035 Centros
Qualifica estão vocacionados para a informação, o
aconselhamento e o encaminhamento para ofertas
de educação e formação
profissional de adultos com
idade igual ou superior a 18
anos que procuram uma
qualificação. Quem se dirige a um Centro Qualifica
pode, assim, usufruir de um
processo de orientação ao
longo da vida, que lhe permite identificar o percurso
formativo e/ou de reconhecimento de competências
(escolares e/ou profissionais)
que melhor se adequa ao
seu perfil individual e às suas
motivações e aspirações.
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outros contextos de
aprendizagem ao
longo da Vida

“Revê constantemente o que já sabes,
estuda coisas novas todo o tempo, assim
te tornarás um Mestre”,
Alberto Melo
Presidente do Conselho Executivo
APCEP (Associação Portuguesa para a
Cultura e Educação Permanente)

exortou a que se transformassem
as
aprendizagens
pessoais
num verdadeiro projecto, cujo

método exigia uma sábia
integração entre os saberes
existentes e os conhecimentos
recém-adquiridos,
tendo
por finalidade última, como
culminação do desenvolvimento
pessoal, a ascensão a Mestre,
isto é, aquele ou aquela que
ensinam pelo que são, graças
ao
que
sabem.
Também
Platão e Aristóteles se referiram
à necessidade de todas as
pessoas se empenharem, e
durante toda a vida, numa via
de aperfeiçoamento contínuo.
Aristóteles terá até lançado
os alicerces da educação
de adultos, ao defender que,
pelo menos, duas grandes
áreas do conhecimento não
são acessíveis aos jovens, por
exigirem uma experiência de
vida relativamente longa: a
filosofia e a política. Mais tarde,
na primeira metade do século
XVII, Comenius afirmava:
“Tal como o mundo inteiro é para
o género humano uma escola, desde o
começo ao fim dos tempos, também a
idade de cada ser humano é a sua escola,
desde o berço até ao túmulo. Cada idade
está destinada a aprender, aplicando-se
as mesmas fronteiras temporais à vida
como à aprendizagem”.

Grundtvig (pastor protestante
dinamarquês, reconhecido como
o “pai” da educação de adultos
moderna) diria mais tarde, em
meados do século XIX, algo de
semelhante:
“As pessoas formam-se (ou deformamse), ao longo das suas vidas, a sua formação
confundindo-se, precisamente, com a vida
e com a história”.
A
Educação
Permanente,
todavia, é mais que uma
exortação a todas as pessoas para
que mantenham, para além dos
anos da escolaridade, o espírito
curioso e a mente confiante,
de modo a garantirem um
processo coerente e continuado
de formulação de perguntas
e de procura de respostas. A
meu ver, falou-se, a partir de
meados do século passado, de
Educação Permanente e não de
Aprendizagem Permanente, para
enfatizar a dimensão sistémica e
institucional, para explicitar que
o principal destinatário deste
princípio normativo é a sociedade
política, o poder público, a
quem incumbe a obrigação
de salvaguardar e promover o
direito de todos os membros da
sociedade à Educação. E isto
durante toda a vida e nos múltiplos

espaços da sociedade.
Recordando a visão de Bento
ou Baruch Espinosa (filósofo
holandês
de
ascendência
portuguesa), cada pessoa realizase, cumpre o seu projecto de vida,
ao tornar-se cada vez mais pessoa,
isto é, concretizando, permanente
e progressivamente, todas as
suas capacidades, graças a uma
interacção constante (física e
intelectual) com o mundo físico
(através do Trabalho) e com
os outros, com o mundo social
(através da Política).
Assumindo
pressupostos
e
valores afins, vários educadores,
após o triunfo das democracias
na Segunda Guerra Mundial,
dedicaram-se
à
construção
progressiva do princípio da
Educação
Permanente.
Na sua base, como sucede
frequentemente nas inovações
do campo educativo, estiveram
reflexões assentes em práticas
concretas de educação de
adultos. Ao longo do século XX,
o conceito de educação de
adultos fora evoluindo no sentido
de se atribuir à noção de “adulto”
um significado valorativo numa
aproximação “permanente” a um
ideal de “ser humano plenamente
realizado”.
Assumindo
que
qualquer pessoa é um ser

inacabado,
mas
perfectível,
cujos potenciais se encontram
sempre longe de uma completa
concretização,
e
aceitando
uma filosofia humanista – que
reconhece a todas e a cada uma
das pessoas uma capacidade
quase ilimitada de valorização –
centrou-se a especificidade da
“educação de adultos” não já
no objecto, mas na finalidade:
ver os “adultos”, não meramente
como os maiores de 18 anos, mas
como seres humanos em vias
de uma plena auto-realização
(“self-actualization”, na famosa
expressão de Abraham Maslow).
Na abordagem de Paulo Freire, esse
processo passa necessariamente
pela conscientização:
“Ser consciente é a forma radical de
ser dos seres humanos enquanto seres
que, refazendo o mundo que não fizeram,
fazem o seu mundo e, neste fazer e re-fazer,
se re-fazem. São porque estão sendo”.
Porém, o sentido positivo
deste processo de realização e
construção pessoal e a coerência
das interacções reveladas por
Espinosa não ocorrem de modo
automático e garantido. Podem
e devem reforçar-se, aprofundarse, aperfeiçoar-se, ao longo dos
anos, mas podem de igual modo
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A
expressão
“Educação
Permanente”
presta-se
a
uma enorme variedade de
interpretações. Dizer apenas que
é necessário aprender durante
toda a vida é superficial e
supérfluo, pois quem não souber
aprender durante toda a vida
terá a vida bem curta…
Suponho que a preocupação
que levou mestres e pensadores
a insistirem nesta abordagem
foi a de levarem os seus
contemporâneos a ultrapassar
uma posição de mera reacção,
quase instintiva, aos estímulos
exteriores
para
atingirem
uma
postura
racional
de
percepção, análise, projecção,
antecipação,
sistematização;
passarem, em suma, de seres
demasiado
vulneráveis
e
predominantemente reactivos
para seres reflexivos, capazes
de “lerem” e controlarem
progressivamente o meio exterior
e o seu próprio íntimo.
Confúcio, ao recomendar,
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CONSIDERAÇÕES
EM TORNO DA
EDUCAÇÃO
PERMANENTE

reversíveis e constantemente sujeitos a
paralisações e até retrocessos;
os
processos
pessoais
de
aprendizagem e de desenvolvimento no
caminho de uma realização progressiva
de capacidades e aspirações devem
ser estimulados, apoiados e defendidos
pela sociedade e pelas suas estruturas
políticas e institucionais.
A Educação Permanente é, antes
de mais, uma tentativa para re-inventar
o conceito de educação, afastando-se
da visão convencional que a assimila
exclusivamente à escolaridade e
exigindo uma articulação coerente e
sistemática, sem hierarquias, entre as

aprendizagens efectuadas em
meio formal, não formal ou informal.
Assim, a Educação Permanente
não pode assentar apenas no
prolongamento da escolaridade
ou numa maior abertura do
acesso
aos
estabelecimentos
de ensino por parte de novos
públicos,
nomeadamente
as
pessoas adultas (a chamada
“segunda
oportunidade”).
Centrando as estruturas, métodos
e conteúdos da educação nas
capacidades,
experiências,
aspirações e contextos dos
sujeitos de aprendizagem, a

Educação Permanente começa
por
defender
uma
reforma
profunda do sistema formal de
educação, onde têm imperado
a fragmentação disciplinar do
conhecimento, a reprodução do
instituído, a autoridade magistral
e, como referia Paul Lengrand,
a preferência dada ao “homem
da resposta” sobre o “homem da
pergunta”.
Acredito que, nos dias de hoje
e perante a crescente agressão
política, económica e mediática
de que somos objecto, como
pessoas e como cidadãos, a

Educação Permanente tem um
papel essencial a cumprir, na
resistência aos novos veículos
de opressão e na invenção
de
alternativas
libertadoras.
A
Educação
Permanente,
tal como foi desenhada e
teorizada nas décadas de 60 e
70 do século passado, torna-se
agora fundamental para formar
cidadãos,
mais
informados,
mais confiantes, mais inventivos,
garantindo
as
condições
subjectivas e culturais de uma
sociedade mais aberta e plural,
mais criativa e participativa.
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políticas, medidas e práticas de
educação e formação? Estas
finalidades podem, de facto,
oscilar entre dois extremos:
por um lado, uma perspectiva
meramente
temporal
e
institucional, do tipo “escolaridade
perpétua” (como denunciava
Ivan
Illich),
num
caminho
crescente de conformismo ou
opressão, e, por outro lado, uma
dimensão política e ontológica,
de construção progressiva da
pessoa-cidadã,
através
da
produção de aprendizagens em
todos os momentos e quadrantes
da vida, numa via de crescente
libertação.
Uma
real
implementação
dos princípios da Educação
Permanente implica uma radical
reestruturação, não só nos
sistemas oficiais de educação e
formação, como na sociedade
em geral. Exige que se lancem,
concretamente, os alicerces de
uma verdadeira, e não apenas
retórica, “sociedade educadora”.
Esses
alicerces
constituem
os elementos essenciais da
Educação Permanente, a saber:
- todo o ser humano é
perfectível e durante toda a sua
vida;
- não há, portanto, uma idade
própria para uma aprendizagem
sistematizada;
- aprender é, e deve ser, um
projecto pessoal dentro de uma
postura pró-activa de vida;
- as aprendizagens não se
fazem no isolamento mas na
relação; com o próprio, com
os outros humanos e demais
seres vivos, com o mundo físico,
incluindo os artefactos entretanto
inventados;
- estes processos não são
necessariamente
de
sentido
único, sempre em direcção
ao aperfeiçoamento, pois são
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estagnar, degradar-se, destruir-se.
Para persistir no seu projecto de
vida, na sua auto-construção com
base na relação com o mundo,
cada pessoa tem de chegar à
compreensão das relações que
lhe são positivas e úteis, que
reforçam a sua autonomia e a
tornam, simultaneamente, mais
consciente
da
fundamental
interdependência entre tudo
e mais solidária dentro das
comunidades de vida em que se
insere. Em toda esta dinâmica,
cada pessoa não pode, não
deve, ser deixada a si mesmo.
É essencial que os seus pares,
a sua sociedade, os poderes
instituídos criem e reforcem
incessantemente as condições
mais propícias para que estes
processos pessoais e interpessoais
aconteçam,
se
multipliquem
e produzam os efeitos mais
favoráveis ao bem-estar dos
indivíduos e das comunidades.
No entanto, foi frequentemente
demonstrado pela história (tanto
a história das sociedades como
as histórias de vida pessoais) que
essa
influência
determinante
por parte do contexto social
e político pode operar num
sentido – o da autonomia e da
solidariedade – como pode
pressionar em direcção oposta –
a da dependência e opressão,
do egoísmo e da competição.
Com efeito, as sociedades, as
instituições, as famílias, tanto
podem exercer, relativamente
às pessoas em geral, um efeito
positivamente educador como
um efeito profundamente “deseducador”.
Neste contexto, a questão
dos valores torna-se obviamente
predominante. Quais as finalidades
fundamentais, explícitas ou não,
da implementação do princípio
da Educação Permanente nas

“A igualdade de instrução que podemos esperar
atingir, mas que deve ser suficiente, é a que exclui qualquer
dependência, forçada ou voluntária. Mostraremos, no
estado actual dos conhecimentos humanos, os meios
fáceis para atingir esse fim, mesmo para os que só
podem dar aos estudos uma pequena parte dos seus
primeiros anos e, no resto da vida, algumas horas livres.
Faremos ver que, graças a uma opção feliz nos próprios
conhecimentos e métodos para os ensinar, se pode
instruir a massa inteira de um povo de tudo o que uma
pessoa precisa de saber para a economia doméstica,
para a administração dos seus negócios, para o livre
desenvolvimento do seu engenho e das suas faculdades;
para conhecerem os seus direitos, os defenderem e os
exercerem; para conhecerem os seus deveres e poderem
cumpri-los devidamente; para avaliarem as suas acções e
as dos outros, de acordo com a sua consciência esclarecida
e não ficarem alheios a nenhum dos sentimentos
elevados e delicados que honram a natureza humana;
para não dependerem cegamente daqueles a quem são
forçados a confiar a direcção dos seus interesses ou o
exercício dos seus direitos, para se manterem em estado
de os escolher e de os vigiar; para não serem mais vítimas
desses erros populares que atormentam a vida com
temores supersticiosos e esperanças quiméricas; para se
defenderem contra os preconceitos, apenas com a força
da sua razão; enfim, para escaparem às seduções do
charlatanismo que monta armadilhas à sua fortuna, à sua
saúde, à liberdade das suas opiniões e da sua consciência,
sob o pretexto de o enriquecer, curar e salvar”.•

Já são muitos os anos de ligação e proximidade à educação de
adultos. Com eles tenho aprendido que a esperança é, na verdade,
a última coisa a morrer, a perder. Neste sentido, e na experiência resultante deste contacto, relevo as boas lições de vida, de empenho
e persistência, daquelas e daqueles que não desistem de prosseguir
os seus sonhos. Todas estas e estes, sem exceção, sabem reconhecer, no término de uma caminhada escolar já tardia, que o investimento valeu a pena e que o retorno da satisfação supera todas as
dores dos sacrifícios vividos no pretérito.
Reconhecer os benefícios da aprendizagem ou do seu reforço,
como um complemento às competências (adquiridas ao longo da
vida), significa estar vivo mentalmente e preparado para os desafios da mudança. E quem volta aos bancos da escola, num período
cronológico diferente, merece-nos todo o sentido do respeito e admiração pela coragem, audácia e auto-superação na desafiadora
estrada da aprendizagem.
Esta possibilidade de aprender, reconhecida politico-socialmente, constituiu, constitui e constituirá uma mais-valia não só para os
próprios como para toda a sociedade envolvente.
O mérito da escolarização ajustada ao tempo, à desenvoltura e
necessidades de cada um, eleva a condição da pessoa aprendizada, facilitando o acesso à cultura e estimulando, no mesmo ensejo,
o livre pensamento num processo transformador de mentes.
Queremos pessoas qualificadas, mas sobretudo desejamos pessoas motivadas para os desafios, cada vez mais exigentes, da vida.
Quanto mais bem preparadas e reforçadas intelectualmente, melhor será o tributo social a retirar do investimento na aprendizagem
ao longo da vida.
A aprendizagem não obedece a uma âncora temporal, pelo
contrário é ubíqua e sem idade, criando os pressupostos necessários
para a construção de um caminho, de um sonho.
Como alguém, sabiamente, me disse uma vez:

Não pensem que o tempo passa e os objetivos de vida são dados como
perdidos. O tempo e a esperança são os constituintes de um caminho para
alcançar um sonho, um desejo, um projeto. Nunca é tarde para aprender.
Eu abracei e realizei o meu sonho.
(Mya Vieira)

•

João Vasco Mota
Coordenador de Cursos EFA
na Escola EB 2 e 3 de Prado
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Benefícios da aprendizagem
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As respostas às ameaças de opressão e
dominação, que hoje nos atingem, terão de
emergir de uma cidadania cada vez mais
activa, capaz de gerar uma democracia de
maior qualidade e uma economia ao serviço
da vida.
Em guisa de conclusão, e para sublinhar a
afinidade das lutas pela liberdade e dignidade
da pessoa humana, pela solidariedade e
pela interdependência de todos os seres
vivos, lutas sempre travadas entre pulsões de
libertação e pulsões de dominação, pulsões
de vida e pulsões de morte, é de celebrar
a herança de Condorcet, figura maior da
Revolução Francesa, cujas recomendações
para a “instrução do povo” se enquadram
perfeitamente numa política pública de
Educação Permanente:

Tell us about your creations.
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My collection and what I did was a proof of
concept & I found it so interesting that by using this
technology I was able to print 10 pcs of clothing by
myself from the comfort of my home. The problem
is that it was a very long process and it took 2000
hours to accomplish printing my collection. With the
second collection (only a year and half later) the
process became 3 times faster.

In a world in which 3D printing is on top, how
did it came the idea of combining fashion and
technology?

I went to Burning Man in Nevada a couple of
summers ago and saw amazing out of this world
outfits that were made with new technologies.
Someone gifted me a 3D printed necklace using
home printers and I got excited about it. That’s how
I decided to research 3D printing clothes/fashion
line for my senior project, from my home using home
printers.

How do the consumers see this revolution both
in fashion and technology?
Idade: 29
Formação: Licenciatura em Design de Moda
Naturalidade: Israel

The reception is fantastic this is the first 3DP
garment that is ever available to buy online, so the
story about it got a lot of press from Forbes to Vogue,
Fashionista and many more. I think consumers are
excited to enter into this new phase of possibility,

Fale-nos um pouco de si.

Sou uma Designer de Moda conhecida pelo
meu trabalho de moda impresso em 3D. Em
2015, imprimi em 3D a minha coleção de pósgraduação e a história correu o mundo da moda
e da tecnologia. A minha coleção original inclui
5 looks que foram, integralmente, impressos em
3D usando impressoras que podem ser usadas em
casa. A minha coleção mereceu a total atenção
por parte das comunidades de moda e tecnologia.
No verão de 2016, fui convidada a elaborar um
vestido impresso em 3D para a bailarina principal
de um dos segmentos mais dinâmicos da cerimónia
de abertura dos Jogos Paraolímpicos. Eu acredito,
firmemente, que os avanços na tecnologia de
impressão 3D poderiam revolucionar o processo de
fabricação e design de moda. Conferenciei no TED e
as minhas coleções foram apresentadas nas revistas
Forbes, New York Times, Wall Street Journal e muito
mais. Licenciei-me na Faculdade de Engenharia e
Design da Shenkar e resido em Tel Aviv, Israel.
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Designer de Moda 3D

I’m a Fashion Designer known for my 3D printed
fashion work. In 2015, I 3D printed my graduate
collection and the story made waves in the fashion
and tech worlds. My seminal collection includes 5
looks which were entirely 3D printed using desktop
printers that can be used from home. My collection
received global attention within both the fashion
and tech communities. In the summer of 2016, I was
invited to design a 3D printed dress for the headliner
dancer at one of the most moving segments of the
Opening Ceremony of the Paralympics Games. I
strongly believe that advancements in 3D printing
technology could revolutionize fashion design and
manufacturing processes. I spoke at TED and my
collections have been featured in Forbes, New
York Times, Wall Street Journal and many more . I
graduated from Shenkar College of Engineering
and Design and I’m based in Tel Aviv, Israel.

Fale-nos um pouco das suas criações.

A minha coleção e o que eu fiz foi uma prova do
conceito e tal foi tão interessante que, ao usar essa
tecnologia, consegui imprimir sozinha 10 peças de
roupas no conforto da minha casa. O problema é
que foi um processo muito longo e levou 2000 horas
para realizar a impressão da minha coleção. Com a
segunda coleção (apenas um ano e meio depois),
o processo tornou-se 3 vezes mais rápido.

No mundo em que a impressão 3D está no auge,
como surgiu a ideia de combinar a moda com
a tecnologia?

Eu fui a Burning Man, em Nevada, há alguns
verões atrás, e vi roupas surpreendentes que foram
feitas com novas tecnologias. Alguém me ofereceu
um colar impresso em 3D usando impressoras
domésticas e fiquei entusiasmada com isso. Foi assim
que eu decidi pesquisar sobre roupas de impressão
em 3D / linha de moda para o meu projeto sénior,
trabalhando em casa com impressoras domésticas.

Como é vista esta revolução na moda e na
tecnologia aos olhos do consumidor?
A aceitação é fantástica, este é o primeiro
vestuário 3DP que está disponível para comprar
online. Então, a sua história teve muita cobertura
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Tell us a little about yourself.
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A digitalização da roupa terá um enorme
impacto. Agora, eu posso enviar por correio
eletrónico um casaco ou um vestido, mas imaginase que, em alguns anos, será possível fazer o
download deste casaco e mudar facilmente o seu
tamanho e o design, imprimindo-o, de seguida, em
alguns minutos.
Quando não se gostar mais do casaco, acredito
que será muito fácil reciclar e criar novos filamentos.
Se a tecnologia melhorar significativamente,
os benefícios serão enormes - menos custos de
envio, mais personalização, democratização do
design - qualquer pessoa será capaz de projetá-lo e
compartilhá-lo com o mundo como uma T-shirt viral.
Mas, o mais importante, haverá uma alternativa
para materiais mais sustentáveis que se podem
reciclar posteriormente.

Onde encontra inspiração?

Eu realmente gosto de ver os outros criadores
a fazer as suas próprias coisas, inspirando-me em
como eu posso criar produtos têxteis a partir de
algo novo, combinando moda e tecnologia. Eu
também me inspiro no ambiente circundante,
desde arquiteturas e esculturas complexas em torno
da minha vida urbana em Tel Aviv e, agora, quando
viajo com a minha coleção, estou constantemente
a receber inspiração de todo o mundo.
Eu sempre estive interessada em têxteis especiais.
Concentrei-me na fabricação de têxteis exclusivos
ao longo dos anos e procurei especialmente formas
de combinar novas tecnologias e moda. Eu fiz um
estágio numa casa de moda em Nova Iorque e a
sua coleção incluiu dois vestidos impressos em 3D
trabalhados por mim. Mas os vestidos foram feitos de
plástico duro em impressoras industriais. As modelos

The creations of today what will be tomorrow?

Digitization of clothing will have a huge impact.
Now I can email you a jacket or a dress but imagine
that in a few years you will be able to download this
jacket and easily change the size and design, then
print it in a few minutes.
When you don’t like the jacket anymore I believe
that it will be very easy to recycle it and make new
filaments.
If the technology does improve significantly the
benefits will be huge - less shipping costs, more
personalization, democratization of design - anyone
will be able to design and share it with the world like
a viral T-shirt. But most importantly there will be an
alternative for more sustainable materials that you
can recycle right after.

Where do you find inspiration?

I really like to watch other makers doing their
own thing, inspiring me to think of how I can
create textiles out of something new, combining
fashion and technology. I also take inspiration
from my surrounding environment, from complex
architectures and sculptures around my urban life
in Tel Aviv and now when I’m traveling with my
collection I’m constantly getting new inspiration
around the world.
I have always been interested in special textiles. I
have focused on making unique textiles throughout
the years, and have especially looked for ways
to combine new technologies and fashion. I did
an internship at a fashion house in New York and
their collection included two 3D printed dresses
that I worked on. But the dresses were made
out of hard plastics and using industrial printers.
The models couldn’t sit with the dresses, and the
dresses scratched their underarms. I know that the
key property for textiles is for it to be soft so for my
graduate collection I decided to research the field
and print this collection from home.

What impact can it have on other areas of
Society? Is it eco-friendly? Is it sustainable?

It targets a lot of aspects concerning the
environment. With my process on making clothes
there will be less pollution since it doesn’t need huge
factories to produce clothes. Further, there will be less
shipping pollution because it can be done virtually.
The materials I use are recyclable as well as precisely
measured meaning they produce zero-waste.

Now, what do you see in the future?

I believe it’s only a matter of time until we see
cheaper, better printers and more wearable
materials. If the technology does improve
significantly, then yes, this could be the future of
the fashion industry. The consequences are hugeless shipping costs, more personalization, and most
importantly the democratization of design - anyone
could design clothes. Just like a viral video, you could
see a “viral t-shirt” that someone designed and that
everyone is suddenly wearing.

If you could leave a message to young artists,
what would you say?

Many times in design schools, talented students
make amazing and creative projects but then they
just leave it. I learned how important it is to share
your ideas. Don’t be afraid that someone will copy
you. Be the expert. Talk about your ideas. Share your
knowledge and it will reward you greatly! •

não podiam sentar-se com os vestidos e estes
arranhavam as axilas. Eu sei que a propriedade
chave para têxteis é ser suave, então, para a
minha coleção de licenciatura, decidi pesquisar
esta área e imprimir a minha coleção através de
casa.

Que impacto poderá ter nas outras áreas da
Sociedade? É ecológico? É sustentável?

Envolve muitos aspetos com preocupações
ambientais. Com o meu processo de fabricação
de roupas, haverá menos poluição, uma vez que
não precisa de grandes fábricas para produzir os
tecidos. Além disso, haverá menos poluição do
transporte porque pode ser feito virtualmente. Os
materiais que utilizo são recicláveis e medidos com
precisão, o que significa que eles produzem zero
resíduos.

Agora, o que vê no futuro?

Eu acredito que é apenas uma questão de
tempo até aparecerem melhores impressoras e mais
baratas, bem como materiais mais próprios para
vestir. Se a tecnologia melhorar significativamente,
então sim, esse poderia ser o futuro da indústria da
moda. As consequências são enormes - menores
custos de portes de envio, mais personalização e,
mais importante, a democratização do design qualquer pessoa poderia projetar as suas roupas.
Assim como um vídeo viral, você pode ver uma
T-shirt viral que alguém desenhou e que todos, de
repente, estão a vestir.

Se pudesse deixar uma mensagem aos jovens
criadores, o que diria?

Muitas vezes, em escolas de moda, os estudantes
talentosos fazem projetos incríveis e criativos, mas
depois deixam-nos. Aprendi o quão importante é
compartilhar as nossas ideias. Não tenha medo de
que alguém o copie. Seja o especialista. Fale sobre
as suas ideias. Partilhe o seu conhecimento e ele irá
recompensá-lo muito! •
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As criações de hoje o que serão amanhã?

to see what can come from joining the worlds of
fashion and technology. The price is currently very
high because the process is very complicated, but
as the technology improves we aim to make the
designs more affordable for a wider audience and
eventually sell our products as files online.
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da imprensa, desde a Forbes à Vogue, a Fashionista
e muitas mais. Eu penso que os consumidores
estão ansiosos para entrar nesta nova fase de
possibilidades, para ver o que pode surgir da
combinação do mundo da moda e da tecnologia. O
preço é atualmente muito alto porque o processo é
muito complicado mas, à medida que a tecnologia
melhora, pretendemos tornar os projetos mais
acessíveis para todo o público e eventualmente
vender os nossos produtos online.

através do Programa

Erasmus+

Paulo Antunes
Adjunto do Diretor do Agrupamento
de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva

Os processos
de educação e
aprendizagem ao longo
da vida, incorporados
no modelo social
contemporâneo,
na Sociedade do
Conhecimento,
são operadores
indispensáveis nos
atuais cenários políticoeconómicos nacionais
e europeu.

aposta na dinâmica global
dos processos educacionais,
ao harmonizar as diferentes
intervenções acima mencionadas. O desenvolvimento
local com inclusão social
resulta da participação da
comunidade no processo de
responsabilização e consciencialização coletiva, que
se traduz numa aprendizagem compartilhada. Desta
forma, a transformação
social assume a forma de
uma mudança de representações e comportamentos,
com o reforço da capacidade dos agentes locais na
identificação e resolução de
problemas.
Conforme estabelecido
na Estratégia Europa 2020,
está a surgir a necessidade
de aumentar o número de
adultos em formação contínua. Prevê-se que, até 2020,
mais empregos exigirão competências de nível superior e
a necessidade de empregos
pouco qualificados passará
de 23% (em 2010) para 18%
(em 2020). A participação
média dos adultos na aprendizagem ao longo da vida
na União Europeia é de 5%
a 8,9%, dependendo do
país de referência. Também
é importante mencionar a
importância de boas competências informáticas na estratégia de aprendizagem para

adultos. Conforme observado no Monitor de Educação
e Formação 2012 – há ainda 9 Estados-Membros que
competências informáticas
“baixas” ou “sem” para mais
de 50% da população entre
16 e 74 anos.
Como mencionado no
Manifesto para a Aprendizagem de Adultos no Século
XXI (www.eaea.org), precisamos “criar uma Europa de
Aprendizagem: uma Europa
capaz de enfrentar o futuro de forma positiva e com
todas as capacidades, conhecimento e competências
necessárias”.
Focalizar nos processos de
aprendizagem e no conhecimento experiencial torna
a educação um eixo de
desenvolvimento estrutural.
Transformar este projeto num
processo educativo, social e
cultural, no âmbito da Resolução do Conselho Europeu
assente numa agenda Europeia renovada para a aprendizagem de adultos, enfatiza
a necessidade de aumentar
a participação na aprendizagem de adultos de diversos
tipos (aprendizagem formal,
não formal e informal), seja
para adquirir novas capacidades de trabalho, para a
cidadania ativa ou para desenvolvimento e realização
pessoal. É de salientar que

DESTAQUE

na EFA

de expressão e desenvolvimento individual/coletivo.
Sendo uma realidade social
das práticas educativas com
as suas próprias características, o desafio também se
estende à compreensão e
intervenção na complexidade inerente da Educação
de Adultos, que resulta de
aspetos teóricos, diversidade
de práticas educativas (objetivos, metodologias, público), instituições envolvidas e
atores sociais.
Distinguindo-se do monopólio das intervenções
educativas e formais, as propostas de intervenção educacional são caracterizadas
pela diversidade e incluem
educação cívico-política, formação profissional, educação familiar, educação para
a saúde, promoção do bem-estar físico e mental, educação em associativismo,
educação em tecnologias
de informação e comunicação, educação ambiental,
educação artística (imaginação, equilíbrio e expressão
de pessoas), gerontologia
educacional, entre outros.
A articulação entre a
Educação de Adultos e
o desenvolvimento local,
promove a inclusão social, o
questionamento da exclusividade da dimensão escolar
das práticas educativas, a
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da inclusão e
multiculturalidade
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O desafio

Em estruturas concretas
de design e intervenção,
estes processos, como dispositivos concretos de política educacional, exigem
o crescente envolvimento
de profissionais que estejam
preparados tecnicamente e
cientificamente para a sua
aplicação.
Diante do ritmo acelerado
das atuais transformações
sociais e económicas, a
premência da expansão da
Educação de Adultos, baseia-se numa aposta efetiva
para os adultos e em tempo
imediato. De fato, a necessidade de investimento neste
campo resulta do reconhecimento de um novo tempo,
que é distribuído ao longo da
existência humana e de um
novo espaço educacional
que compreende as várias
instâncias do espaço pessoal
(físico, cognitivo, afetivo) na
sua relação com os múltiplos
espaços físicos e sociais.
A Educação de Adultos,
distanciando-se dos contextos formais de aprendizagem, apresenta-se como um
desafio para os profissionais
da educação, não só porque se baseia num princípio
criativo, no processo natural de desenvolvimento de
uma sociedade, mas também, num processo ativo de
emancipação, num modo

a aprendizagem de adultos é fundamental para
desenvolvimento pessoal,
cidadania ativa e inclusão
social. A aprendizagem de
adultos é necessária para
atender às necessidades
de novas competências,
responder às necessidades
do mercado de trabalho
e também para a melhoria da vida na sociedade
como indivíduo.
A Europa em que vivemos, nos dias de hoje, não
é a mesma coisa que outrora. É um hub dinâmico,
com esquemas e assuntos
em constante mudança,
mas, como desejamos
acreditar, com os mesmos
valores do passado. Estes
valores, precisam refletir-se
em diferentes estruturas
a nível local, regional e
nacional, bem como, individualmente. É neste contexto que a organização
onde trabalho, AE Moure e
Ribeira do Neiva, aceitou o
desafio de 3 organizações
estrangeiras (Espanha, Itália e Polónia), para se junta-

rem num projeto Erasmus+
financiado pela UE intitulado “Golden Links- bringing
inclusion into multicultural
teaching”.
Este projeto pretende
abordar algumas questões
emergentes que os Parceiros, que são educadores
de adultos, observam no
seu trabalho diário com
formandos adultos, provenientes de diferentes
contextos culturais, linguísticos, religiosos e sexuais.
Estas questões preocupam
os formadores como os
formandos de diferentes
modos, pelo que este projeto precisa que estas duas
partes estejam presentes
e ativas. Acreditamos, no
entanto, que estas partes
também se devem entender muito bem, para tornar
o processo de aprendizagem o mais efetivo possível. A eficácia do processo
- no caso dos formandores
- depende da sua prontidão e abertura. A necessidade de lidar com adultos
de diferentes origens cul-

turais, muitas vezes complicadas, pode causar vários
mal-entendidos e, às vezes,
insultos involuntários, apenas por falta de conhecimento sobre certas culturas
ou falta de competências
interculturais. Outro problema é o conhecimento
insuficiente dos formadores
sobre o próprio processo
de aprendizagem, as estratégias de motivação, o uso
das TIC na sala de aula, as
mídias sociais e políticas
educacionais. Acreditamos
que todos estes fatores
são importantes para a
realização de um processo
de ensino-aprendizagem
inclusivo e profissional.
Planeamos realizar 4 cursos de capacitação para
os formadores das organizações parceira: 1. “Ensino
e aprendizagem inclusiva”
2. “Criatividade e inovação
com as TIC” 3. “Competências interculturais para
formadores inclusivos” 4.
“Formadores de adultos e
desenvolvimento local” e
1 mobilidade combinada

para formandos adultos - “Novas tendências /
tecnologias para formandos adultos” - para garantir
que estes objetivos sejam
alcançados.
Várias atividades locais
dentro de cada país serão
também realizadas durante a duração do projeto.
Planeamos implementar estas atividades num número
aproximado a 100, nos 4
países da parceria e envolver um grande número
de formadores, formandos,
ONGs, escolas e municípios. Todas estas atividades
são adaptadas, em conexão com a especialização que cada instituição
parceira possui e com as
necessidades que estas
enfrentam. Graças a esta
parceria, vamos trocar conhecimento e experiência
nestas áreas e asseguramos a melhor qualidade no
ensino/educação inclusiva
e o melhor cuidado com os
formandos adultos em risco
de exclusão social.

Caixa de Ferramentas - um conjunto
de ferramentas úteis (on-line e offline) para formadores de adultos, que
podem ser facilmente utilizadas na
sala de aula com público adulto.
Os resultados indiretos que tencionamos alcançar, estão principalmente relacionados com a mudança de atitudes e o pensamento
geral sobre a relação formador-formando em contexto multicultural e
a necessidade de incluir aprendentes adultos em risco de exclusão no
sistema educacional.
Este projeto terá impacto visível
em vários níveis: sistémico, organizacional, nos formandos, formadores,
outro staff e também ao nível local,
regional, nacional e Europeu. Também teremos em conta o número de
escolas e municípios envolvidos, materiais educacionais produzidos, cenários de aulas elaborados, reuniões
realizadas nas escolas, certificados
reconhecidos e a medição da satisfação dos participantes no projeto.
Acreditamos que este projeto é
sustentável e, portanto, podemos
garantir os benefícios a longo prazo:
modernizando as nossas organizações, desenvolvendo outras parcerias, independentemente de haver
ou não, financiamento da UE.•
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Perfil Inclusivo de Formadores de
Adultos - um conjunto de diretrizes
sobre formas de abordar grupos de
adultos heterogéneos na sala de
aula, em particular no campo da
literacia, competências digitais, línguas e competências interculturais.
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Basearemos o nosso ensino na
metodologia comunicativa, que é o
ensino prático, envolvendo todos os
participantes e “aprendendo fazendo”. Esta abordagem permitirá aos
participantes, formadores e formandos, colocar as competências em
prática, enquanto aprendem.
Os resultados que queremos alcançar neste projeto podem ser distinguidos em dois níveis: resultados
tangíveis e resultados indiretos. Em
primeiro lugar, queremos implementar o seguinte:

mais difíceis, não encontro qualquer justificação para se optar
por não aprender. Poderá exigir
mais esforço nuns casos do que
noutros, concedo, mas aprender assenta, sobretudo, numa
decisão. A simples decisão de
continuar a aprender.
Podemos aprender todos
os dias, de mil formas, algumas
delas gratuitas. Podemos ler
e, com tantos livros gratuitos
na internet e até com tantas
bibliotecas, já não se poderá
dizer que só os ricos podem ler.
Há vídeos para dissecar, desde
logo as TedTalks, apenas a título
de exemplo. Há cursos pagos,
online e offline. Há cursos técnicos, cursos superiores, pós-graduações, mestrados. E, depois,
há a forma mais barata e fácil
de todas: aprender com os outros, no dia a dia. Aprender com
os outros, porém, exige a disponibilidade de olharmos o mundo
sob a sua perspetiva, porventura a aprendizagem mais importante – e difícil – de todas.
Aprender é bom, faz bem,
dá-nos uma condição de vantagem e, em última instância,
torna-nos humanos.
De que está à espera?•

Hugo Belchior
Fundador e CEO Bwizer
e Docente do Ensino Superior
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das serão adultos menos performantes.
Ora, é bom que cada um
tome as rédeas da sua saúde
social, física e cognitiva e, para
o fazer, aprender é crítico.
Acrescentaria que, para
além de aprender, importa
aprender sobre coisas diferentes, alargando o leque de
interesses e tomando contacto
com coisas novas. Muitos dos
génios de sempre, foram curiosos insaciáveis, sempre disponíveis a aprender mais, a ir mais
fundo, a questionar e investigar.
Aprender pode não ser fácil
e, seguramente, dá trabalho.
Dará, contudo, tanto menos
trabalho quando mais se tratar
de um hábito trabalhado desde
criança. Um hábito reforçado
nos adolescentes. Um hábito
não esquecido pelos adultos.
Um hábito real nos mais velhos.
Se há coisa que me choca
é constatar a desistência de
evoluir e crescer. É constatar a
satisfação com o que se faz e
sabe hoje, não procurando o
desconforto de caminhos ainda
não explorados. Pior, é constatar a ignorância deliberada, de
quem optou pelo conforto de
nada mais saber. O cúmulo, é
ser uma ignorância deliberada
e atrevida – como costuma ser
a ignorância – uma ignorância
dos medíocres.
Aprender, como envelhecer,
é opcional. E, sendo certo que
há vidas mais fáceis e outras
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Nunca conferência onde
estive recentemente, em San
Diego, na Califórnia, um médico
psiquiatra, o Dr Daniel Ameen,
atirou, de forma provocatória:
“Envelhecer é opcional.”
Ouviu-se um “wow” de choque na sala. Um clamor seguido
de um silêncio introspetivo. Dei
comigo a pensar se eu estaria
a acautelar bem o meu próprio
envelhecimento, e pensei nas
pessoas que conheço.
Entretanto, o Dr. Ameen continuava, com uma brutal clareza, a partilhar um conjunto de
coisas que se podem fazer para
minimizar o processo de envelhecimento e manter a saúde
cerebral. Destaco as duas coisas que, aparentemente, mais
contribuem para um envelhecimento mais rápido e com maior
impacto negativo: a solidão e
deixar de aprender.
Se a solidão nos pode parecer algo óbvio, e certamente
todos conhecemos alguém que
experimentou um processo acelerado de envelhecimento com
a morte do cônjuge de toda a
vida, por exemplo, aquilo que
talvez seja menos claro é o custo de deixar de se aprender.
Um cérebro que deixa de ser
estimulado é um cérebro que
está condenado a definhar.
E, se isso pode ser brutal em
idosos, imagino que não seja
menos verdade em crianças e
adultos. Aliás, todos sabemos
que crianças menos estimula-

deitar por terra alguns dos
melhores alicerces para
esse futuro.
Dar a oportunidade
de continuar a produzir,
mesmo que as condições
fisiológicas sejam adversas,
é garantir um envelhecimento adequado a cada
um. A idade cronológica
não pode ser encarada
como um impedimento de
um raciocínio ponderado e
moldado ao longo de uma
vida.
Por cada sénior que
se disponha a fazer mais
e melhor, está a garantir,
não só, um processo de
envelhecimento ativo, que
beneficia a sua saúde,
como também propicia um
melhor conhecimento aos
mais jovens.
Conhecimento que
não é transmitido não tem
valor para um futuro melhor. Cada um de nós fez a
leitura da vida à sua maneira, não transmitindo essa
leitura, não estará a ajudar
na evolução e numa nova
perspetiva de vida. Somos
todos diferentes, e essa
diferença é a riqueza que
permite a evolução.
Podemos contribuir,
queremos contribuir, deixem-nos contribuir…•

Jorge Afonso
Coordenador da
Universidade Sénior de Amares,
Associação Social de Figueiredo
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um em prol do bem comum. Temos atualmente 53
alunos inscritos e 9 professores, com uma carga horária
da segunda a sexta-feira,
de manhã e de tarde.
Procuramos marcar a
diferença entre as outras
congéneres, apostando no
passar da teoria à prática,
ou seja, desenvolve-se o
tema em termos teóricos
para depois se replicar esse
As Universidades Seniores são observadas como a nova
conhecimento em termos
resposta social para os idosos. Esta resposta tenta quebrar práticos ou em visitas de
um pouco a ideia do local de “recolha” dos mais velhos,
estudo. Procuramos que os
como seres improdutivos. As universidades seniores tenseniores possam canalizar
tam transmitir aos seus frequentadores, que a reforma,
os seus conhecimentos adnão é mais do que uma nova forma de vida, podendo,
quiridos ao longo da vida
de igual modo, ser produtiva mas num conceito diferente. para um melhor entendimento das problemáticas
atuais. Tudo o que somos
hoje advém de um conheAs pessoas, como seres
dades onde se encontram
cimento que nos foi transeminentemente sociais,
inseridos.
mitido durante gerações e
devem re-formar as suas
A Universidade Sénior
vidas, procurando um
de Amares há semelhança virar as costas ao passado
é, de certa forma, apostar
convívio onde poderão
das outras universidades
num futuro às escuras,
desenvolver atividade
da terceira idade, procura
A ciência viva necessita
sociais, culturais, educapromover a participação
de
novas apostas e estas
cionais. A diferença desta
cultural e cívica dos seus
devem
e podem ser estruvida re-formada reside na
frequentadores, na vertenturadas
nos conhecimentos
participação e troca de sa- te do enriquecimento e
dos
que
tem uma expeberes adquiridos ao longo
socialização ocupacional.
riência
de
vida mais rica. A
da vida.
Propiciamos aulas teóricas
aposta
nas
Universidades
As Universidades Seniocimentadas na troca de
seniores
como
fonte de
res promovem novas áreas
saberes, onde o professor
troca
de
conhecimentos
de aprendizagem e popode ser aluno e o alupermite aos menos jovens
tenciam os conhecimentos
no pode ser o professor,
encontrar a resposta para
que por várias razões não
sempre que os temas em
a continuidade e produtilhes foi possível desenvoldiscussão assim o proporvidade dos saberes. Não
ver enquanto trabalhador
cionem.
acreditar nos jovens é seguformal. É importante que o
A Nossa Universidade
sénior se sinta útil, e possa
labora em regime de volun- ramente comprometer o
futuro, mas não aproveitar
participar dentro das suas
tariado e a informalidade
todos os saberes adquiridos
limitações físicas, para o
das aulas é sustentada na
ao longo de uma vida é
desenvolvimento das socie- responsabilidade de cada
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A importancia
das Universidades
Seniores na
sociedade atual
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Lifelong
learning in
the digital age
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA NA ERA DIGITAL
Alen Maletic
Andrew Todd
Lifelong Learning Platform

LEARNERS FIRST - THE
INDIVIDUALS BEHIND THE
TECHNOLOGY

As tecnologias digitais têm o potencial de alargar
o acesso a oportunidades de aprendizagem. O
facto de estar on-line permite obter informações
e conhecimentos muito mais facilmente do que
antes, e esse é especialmente o caso de pessoas
de baixa condição socioeconómica. Os condicionalismos também foram reduzidos pelo acesso à
tecnologia digital em bibliotecas, centros comunitários e outros espaços públicos. As soluções digitais podem, portanto, ser uma ferramenta eficaz
para reduzir as lacunas de oportunidade e, nesse
sentido, contribuir para a busca da aprendizagem
ao longo da vida. No entanto, isso depende em
grande medida da forma como estão integradas
no ambiente de aprendizagem.

Digital technologies have the potential to
widen access to learning opportunities. By
getting online, one is able to attain information and knowledge much easier than before, and this is especially the case for people
from low socio-economic backgrounds. Barriers have likewise been reduced by access
to digital technology in libraries, community
centres and other public spaces. Digital solutions can therefore be an effective tool for
narrowing opportunity gaps and, that sense,
contribute to the pursuit of lifelong learning.
However, this depends to a large extent on
how they are integrated into the learning
environment.

Em primeiro lugar, para melhorar as experiências
de aprendizagem e os seus resultados, a integração da tecnologia digital deve, acima de tudo,
estar em conformidade com as necessidades dos
alunos. As pessoas estão no cerne do processo
e devem ser capazes de regular ativamente sua
própria aprendizagem e aperfeiçoamento das
suas competências sem serem reduzidas a consumidores passivos de tecnologia. A este respeito,
o investimento na tecnologia digital e no seu uso
para fins educacionais deve acompanhar o investimento nas competências das pessoas. Isso não
só significa que todos, independentemente da
idade ou do contexto em que se inserem, devem
ter a oportunidade de desenvolver competências

Firstly, in order to improve learning experiences and outcomes, the integration of digital
technology must, above all, conform to the
needs of learners. People are at the heart
of the process and they should be able to
actively regulate their own learning, training
and upskilling without being reduced to
passive consumers of technology. In this
respect, investment in digital technology,
and in its use for educational purposes, has
to be closely accompanied by investment
in people’s skills. This not only means that
everyone, regardless of age or background,
should have the chance to develop basic
digital skills, but also that the importance
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FORMANDOS – OS ALUNOS POR
TRÁS DA TECNOLOGIA

What does the digital revolution mean for
education? This is the question that the Lifelong Learning Platform seeks to address in
its most recent position paper Reimagining
education for the digital age (available on
http://lllplatform.eu/). Our goal is to raise awareness about the challenges and
opportunities that the use of digital technologies presents for learning environments
and processes of learning in general. We
believe that digital innovation can be beneficial for education and lifelong learning
if it is closely linked to the needs of learners,
contributes to more innovative learning
systems, involves adequate support for
teachers and educators, and is seen through a holistic perspective on the benefits for
society as well as the economy.
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O que a revolução digital significa para a educação? Esta é a questão que a Plataforma de
Aprendizagem ao Longo da Vida procura abordar
no seu mais recente documento Re-imaginar a
Educação para a Era Digital (disponível em http://
lllplatform.eu/). O nosso objetivo é aumentar a
conscientização sobre os desafios e oportunidades que o uso de tecnologias digitais apresenta
para ambientes de aprendizagem e processos
de aprendizagem em geral. Acreditamos que a
inovação digital pode ser benéfica para a educação e para a aprendizagem ao longo da vida, se
estiver intimamente ligada às necessidades dos
alunos, contribui para sistemas de aprendizagem
mais inovadores, envolve um apoio adequado
aos professores e educadores, e é vista através de
uma perspetiva holística sobre os benefícios tanto
para a sociedade como para a economia.

As desigualdades são outro fator a ter em consideração quando se trata de oportunidades de
aprendizagem digital. Os alunos com mais necessidade de apoio - aqueles com competências mais
baixas, suscetíveis de abandonar a educação
formal ou com menos recursos - também são os
menos propensos a beneficiar da era digital. As
pessoas com um nível de estudos mais elevado
têm três vezes mais probabilidades de usar a Internet em comparação com aqueles com níveis educacionais mais baixos (Comissão Europeia 2008).
Além disso, cerca de 80% dos alunos dos MOOC
já possuem um curso superior (Chen Zhenghao et
al., 2015). Isto sugere que as mesmas condições de
acesso à tecnologia não levam automaticamente
a oportunidades de aprendizagem equitativas. Por
isso, é importante usar soluções digitais para apoiar
os menos privilegiados, servindo como uma ferramenta para atenuar as desigualdades em vez de
reforçá-las.

Inequalities are another factor to bear in
mind when it comes to opportunities for
digital learning. Learners most in need of support – those with lower skills, likely to drop
out of formal education or with least resources – are also those who are least likely to
benefit from the digital age. Highly educated people are three times more likely to be
using the Internet compared to those with
lower educational levels (European Commission 2008). Furthermore, around 80% of
learners on MOOCs already possess a university degree (Chen Zhenghao et al. 2015).
This serves as a reminder that equal access
to technology does not automatically lead
to equitable learning opportunities. Hence, it is important to use digital solutions to
support the less privileged and as a tool for
alleviating inequalities rather than reinforcing them.

Quando consideramos as pessoas por trás da
tecnologia, também não podemos ignorar a importância da segurança e do bem-estar pessoal.
Todos os indivíduos, particularmente os menores e
os que os orientam - pais, responsáveis e professores - precisam de ser informados sobre os riscos da
Internet e os meios de prevenção. Além disso, as
instituições de educação, em colaboração com
os pais e profissionais de saúde, devem esforçar-se
para desenvolver currículos adequados à idade,
capacitando as pessoas para se tornar usuários
críticos dos meios eletrónicos, encorajando-os a
fazer escolhas conscientes e a evitar comportamentos prejudiciais. Além disso, tanto os adultos
como os menores de idade precisam ser encorajados a encontrar um equilíbrio adequado entre
o uso de tecnologias digitais e outras atividades,
como desportos ou atividades criativas, bem como
um descanso adequado. Tudo isto é fundamental
para garantir que a tecnologia funciona para nós
e não contra nós.

When we are considering the people
behind the technology, we also cannot
overlook the importance of safety and
personal well-being. All individuals, but
particularly minors and those guiding them
– parents, guardians and teachers – need
to learn about online risks and means of
prevention. Furthermore, educational
institutions, in collaboration with parents
and health professionals, should strive to
develop age-appropriate curricula, training
people to become critical users of electronic media and encouraging them to make
informed choices and avoid harmful behaviour. What is more, both adults and minors
need to be encouraged to seek an appropriate balance between the use of digital
technologies and other activities, such as
sports or creative pursuits, and also adequate sleep. This is all key to ensuring that
technology works for us, and not against us.

PROMOVER INOVAÇÕES GENUÍNAS NA
EDUCAÇÃO

PROMOTING GENUINE INNOVATION
IN EDUCATION

Embora as tecnologias digitais estejam a mudar a maneira como aprendemos, os sistemas de educação estão a utilizá-las de forma limitada. Se os nossos sistemas
de educação têm o propósito de ajudar a criar mentes
criativas e inovadoras capazes de enfrentar os desafios
da sociedade moderna, eles mesmos devem estar na
vanguarda da inovação.

Although digital technologies are changing the
way in which we learn, education systems have
embraced them to only a limited extent. If our
education systems are to help form creative
and innovative minds capable of addressing the
challenges of modern society, they should themselves be at the forefront of innovation.
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of acquiring basic numeracy and literacy
skills, as a foundation for more advanced
competence development, cannot be
forgotten.

Uma maneira crucial de garantir isso é analisar como as
soluções digitais podem criar vínculos mais fortes entre
aprender dentro e além das configurações formais.
Na era da rápida mudança tecnológica, é necessário
pensar além das convenções de aprendizagem baseada em sala de aula e a noção de aluno como destinatário passivo de informações. Os formandos precisam
de se comprometer com formas inovadoras de criar
conhecimento através da fusão dos espaços sociais,
mentais, físicos, digitais, virtuais e móveis de aprendizagem (Lonka 2012). Isto leva-nos de volta ao papel
central dos formandos no processo - a tecnologia digital tem o potencial de capacitá-los e dar-lhes a flexibilidade para aprender além de modelos ou categorias
restritivas pré-estabelecidas.

A crucial way to ensure this is to look into how
digital solutions can create stronger links between
learning within and beyond formal settings. In the
age of rapid technological change, it is necessary
to think beyond the conventions of classroom-based learning and the notion of the student as a
passive recipient of information. Learners need to
engage in innovative ways of creating knowledge through the merging of social, mental, physical, digital, virtual and mobile spaces of learning
(Lonka 2012). This again brings us back to the
central role of learners in the process – digital technology has the potential to empower them and
give them the flexibility to learn beyond restrictive,
pre-established models or categories.
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digitais básicas, mas também que não pode ser esquecida a importância de adquirir competências
básicas de alfabetização, como suporte ao desenvolvimento de competências mais avançadas.

Além disso, o uso da tecnologia digital pode trazer novas e inovadoras formas de abordagem relativamente
à avaliação. Através da inteligência da máquina e da
análise de aprendizagem, por exemplo, é possível promover novos métodos de avaliação, incluindo a autoavaliação, que podem complementar as abordagens
sumativas tradicionais, conduzindo a um processo de
aprendizagem mais personalizado. Isto é vital quando
se trata de nos adaptarmos à vida no século XXI, em
vez de preparar os alunos para serem bons em passar
nos exames formais.

In addition, the use of digital technology can
bring fresh, innovative ways of approaching assessment. Through machine intelligence and learning
analytics, for example, it can support new assessment methods, including self-assessment, that can
complement traditional summative approaches
and lead to a more personalised learning process.
This is vital when it comes to adapting to life in the
21st century, rather than training students to be
good at passing formal examinations.

48

Através de uma integração cuidadosa, as soluções digitais podem, sem dúvida, contribuir para
o ensino efetivo. No entanto, os professores não
recebem formação suficiente sobre como incorporar a tecnologia no seu trabalho. Combinado
com uma crescente carga de trabalho administrativo, isto faz com que professores e alunos
não possam obter todos os benefícios possíveis
da inovação digital. Por conseguinte, devem ser
tomadas medidas concretas para garantir uma
formação inicial de alta qualidade e um desenvolvimento profissional contínuo para os professores,
para que possam acompanhar e aproveitar ao
máximo as alterações digitais. Além disso, o papel
da liderança escolar é relevante para promover o
uso adequado e inclusivo das tecnologias digitais
na educação. Os diretores de escola devem exigir
estruturas de suporte, formação e autoavaliação
para transformar as suas escolas em espaços
dinâmicos de aprendizagem. A este respeito, os
desenvolvimentos digitais devem ser entendidos e
apoiados a nível estratégico.

EQUILIBRAR PREOCUPAÇÕES
ECONÓMICAS E SOCIAIS
A inovação digital está a ter um impacto no local
de trabalho e na forma como fazemos negócios
no século XXI. Compreensivelmente, está assim
intimamente ligada a debates sobre o crescimento económico e a produtividade. No entanto, a
Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida
está preocupada com a tendência de aproximar
a oferta educativa às exigências económicas. Isto
pode ser visto em debates sobre o aperfeiçoamento de competências e a produtividade dos
trabalhadores ou sobre o tratamento dos formandos como consumidores através da comercialização digital da educação por parte de empresas
como o Google e a Apple. Perante tais desenvolvimentos, devemos atribuir importância primordial
às necessidades e desejos dos alunos e assegurar
que todos, não apenas as empresas e os poucos
privilegiados, tenham acesso a oportunidades de
aprendizagem digital, bem como uma participação no avanço digital da sociedade.

SUPPORTING EDUCATORS AND
SCHOOL LEADERS
Through careful integration, digital solutions
can undoubtedly contribute to effective
teaching. However, teachers and educators do not receive sufficient support or
training in how to incorporate technology
into their work. Combined with an increasing administrative workload, this results in
both teachers and students not getting the
full possible benefits of digital innovation.
Concrete action must therefore be taken to
ensure high-quality initial training and continuous professional development for teachers so that they can keep pace with and
make the most of digital change. Moreover,
the role of school leadership is relevant to
promoting the appropriate and inclusive
use of digital technologies in education.
School leaders require support, training and
self-assessment frameworks to turn their
schools into dynamic learning spaces. In
that respect, digital developments have to
understood and supported at the strategic
level.

BALANCING ECONOMIC AND
SOCIAL CONCERNS
Digital innovation is having an impact on
the workplace and the way we do business
in the 21st century. Understandably, it is thus
closely linked to debates about economic
growth and productivity. However, the Lifelong Learning Platform is concerned about
the trend of bringing the provision of education closer and closer to the demands of
the economy. This can be seen in discussions about the upskilling and productivity
of workers, or the treatment of learners as
consumers through the digital merchandising of education through companies such
as Google and Apple. In the face of such
developments, we must attach paramount
importance to the needs and wishes of learners and to ensuring that everyone has access to digital learning opportunities and a
stake in the digital advancement of society,
not just companies and the privileged few.

A era digital ainda não teve um impacto profundo
no mundo da educação. A Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida acredita que esse impacto
pode tornar-se mais profundo, de forma positiva, se as
necessidades dos alunos forem prioritárias e o acesso
a oportunidades, tanto para o desenvolvimento de
competências básicas como digitais, seja garantido
para todos os indivíduos, independentemente da idade, contexto ou estatuto social e económico. Simultaneamente, devem ser também tomadas medidas para
proteger os menores e os adultos desfavorecidos dos
riscos e consequências negativas provenientes da era
digital.

The digital age has not yet had a profound
impact on the world of education. The Lifelong Learning Platform believes that this
impact can become more profound, in a
positive way, if the needs of learners are prioritised and access to opportunities for both
digital and basic skills development is guaranteed for all individuals, regardless of age,
background or socio-economic status. At
the same time, measures must also be taken
to protect minors and disadvantaged adults
from the risks and negative consequences of
digitalisation.

Os sistemas de aprendizagem precisam de ser flexíveis
relativamente aos seus meios de avaliação e à sua
abordagem no que diz respeito à aquisição de conhecimento, ao mesmo tempo que possibilitam sinergias
mais estreitas entre os processos de aprendizagem
formais, não formais e informais. Os professores e os
diretores de escola devem ser devidamente apoiados,
e a comercialização da educação e o impulso para a
competitividade económica devem ser mantidos sob
controlo, por uma visão holística a longo prazo no que
concerne ao benefício que a inovação digital pode
gerar para a sociedade.

Learning systems need to be flexible in their
means of assessment and their approach to
knowledge acquisition, while enabling closer
synergies between formal, non-formal and
informal processes of learning. Educators
and school leaders have to be adequately
supported, and the commercialisation of
education and drive for economic competitiveness have to be kept in check by a more
long-term, holistic vision of the benefit that
digital innovation can generate for society.

Em última análise, devemos lembrar que a educação
é um bem público e um direito humano. Devemos trabalhar para garantir que a revolução digital não altere
isto para pior, mas para melhor.
A Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida
(LLL-P) é uma organização que reúne mais de 41 redes
europeias ativas no domínio da educação e formação, provenientes de todos os Estados-Membros da UE
e além. Atualmente, estas organizações representam
mais de 50 mil instituições educativas, abrangendo
todos os setores de aprendizagem formal, não formal
e informal. Fundada em 2005, a LLL-P promove uma
visão da aprendizagem ao longo da vida baseada
na equidade, coesão social, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal. A Plataforma atua como um
espaço para o intercâmbio de conhecimentos entre as
suas redes de membros e usa os seus conhecimentos
para discutir e fomentar a formulação de políticas da
UE, assegurando-se de que os cidadãos europeus se
façam ouvir. A LLL-P contribui, assim, para uma melhor
compreensão e diálogo entre as bases locais e as instituições europeias.•

Ultimately, we must recall that education is
a public good and a human right. We must
work to ensure that the digital revolution does
not change this for the worse, but for the
better.
The Lifelong Learning Platform (LLL-P) is an
umbrella organisation that gathers over 41 European networks active in the field of education and training, coming from all EU Member
States and beyond. Currently these organisations represent more than 50,000 educational institutions covering all sectors of formal,
non-formal and informal learning. Established
in 2005, LLL-P promotes a vision of lifelong
learning based on equity, social cohesion,
active citizenship and personal development.
The Platform acts as a space for knowledge
exchange between its member networks and
uses their expertise to discuss and feed into
EU policy-making, making sure that European
citizens have their voices heard. LLL-P thus
contributes to a better understanding and
dialogue between the grassroots level and
European institutions.•
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A equipa do
CLDS-3G Vila Verde

Rosa M. Falgàs
Presidenta de ACEFIR
Cuando nos referimos a jóvenes, adultos y mayores, a menudo utilizamos 3 palabras indistintamente:
educación de adultos, formación de adultos y aprendizaje de los adultos.
El concepto “aprender a lo largo de toda la vida”
lo oí por primera vez en el año 1993 en Luxemburgo,
en una de las muchas reuniones con responsables de
la Comisión Europea que, en aquel entonces estudiaba la posibilidad de promover los proyectos europeos
para adultos y que fueron una realidad a partir del
1994 cuando se anunció en la primera Conferencia
de Educación de Adultos que se celebró en Atenas
durante la Presidencia de la Unión Europea por este
país.
He oído muchas interpretaciones de lifelong learning incluso hay quien considera que esta expresión
abarca el aprendizaje desde que nacemos hasta el
final de nuestra vida y, por tanto, no se puede utilizar
para referirse a la Formación de los Adultos.
Personalmente, cuando nos referimos a los adultos, la palabra aprendizaje me gusta mucho más si la
enfocamos desde la perspectiva de la persona que
desea y ha decidido aprender de manera consciente y deseada; en cambio educación o formación es
desde la perspectiva de lo que se ofrece y que no
siempre corresponde a lo que una persona necesita o
desea.
Aprender lo hacemos de forma inconsciente desde
el momento que llegamos al mundo, incluso, a lo
mejor, antes de nacer! Pero realmente esta palabra
empieza a tener un significado relevante cuando
la persona decide que quiere aprender. Este es el
mejor aprendizaje, el que decide la misma persona
libremente, por el gusto de aprender. Normalmente
son aprendizajes informales que dan satisfacción y

Quando nos referimos a jovens, adultos e seniores utilizamos muitas vezes três palavras: educação,
formação e aprendizagem de adultos.
Ouvi pela primeira vez o conceito "aprender ao
longo de toda a vida", no Luxemburgo em 1993,
numa das muitas reuniões com responsáveis da
Comissão Europeia, que naquela altura estudava
a possibilidade de promover os projetos europeus
para adultos e que se tornaram uma realidade a
partir de 1994, quando foi anunciado na primeira
Conferência de Educação de Adultos, que se realizou em Atenas durante o período em que este país
detinha a presidência da União Europeia.
Ouvi muitas interpretações de "Lifelong Learning"
(= Aprendizagem ao Longo da Vida), há mesmo
quem considere que esta expressão abarca a
aprendizagem desde que nascemos até ao fim das
nossas vidas e, portanto, não se pode utilizar para se
referir á formação de adultos.
Pessoalmente, quando nos referimos aos adultos, gosto muito da palavra aprendizagem mas se
a focarmos da perspetiva da pessoa que quer e
decidiu aprender de forma consciente e desejada;
por outro lado, educação ou formação parte da
perspetiva do que se oferece mas que nem sempre corresponde ao que uma pessoa necessita ou
deseja.
Aprender, fazemo-lo de forma inconsciente,
desde o momento em que chegamos ao mundo,
talvez, mesmo antes de nascer! Na realidade, esta
palavra começa a ter um significado relevante
quando a pessoa decide que quer aprender. Esta é
a melhor aprendizagem, a que cada pessoa decide livremente, pelo gosto de aprender. Normalmente são aprendizagens informais que dão satisafação
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cação parece não ter limites,
não obstante isso implica uma
adaptação a um novo estilo
de vida, mais virtual, distante
da natureza e do que é físico.
No contexto da aprendizagem dos indivíduos, entendida
como um processo ininterrupto, com base na facilidade
de acesso à informação e
aos instrumentos de aprendizagem, há que ter em conta
que a sociedade ainda vive
um estágio utópico de acesso
ao saber, pois nos meios mais
desfavorecidos e envelhecidos há lacunas que emergem.
Projetos de desenvolvimento
social e cultural permitem
orientar para a capacitação
dos cidadãos e para a promoção da igualdade de oportunidades, num processo de
inclusão social que em tudo se
relaciona com os objetivos gerais do programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social (CLDS). Os CLDS, que
vão na sua terceira geração
(3G), assumem-se assim como
um importante instrumento de
intervenção de proximidade,
sendo o CLDS-3G Vila Verde
um exemplo da execução
dessas práticas nas diferentes fases do ciclo de vida,
apoiando nas diversas dimensões da inclusão social, nomeadamente a educação.•

O direito e
o dever de
aprender ao
longo da vida
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Ignorar a evolução em
todos os seus contextos é
assumir uma vida em cativeiro
de uma ignorância que terá
como consequência uma
condição de vida isolada,
sem espaço para conhecer o
mundo e a si próprio. A evolução do Homem é fruto de
um conhecimento hereditário,
aperfeiçoado de geração
em geração, com diferentes restrições de acesso ao
longo dos tempos. Chegados
à sociedade de informação,
deixou de fazer sentido falar
em restrições que as tecnologias de informação e comunicação detonaram, fazendo
emergir um Homem sedento
de informação e permeável a
todo o conhecimento.
Os indivíduos desta sociedade consumista de informação, vivem num espaço
global onde a informação é
difundida à velocidade da
luz e está em permanente
atualização, sujeitando cada
um à desatualização dos
seus conhecimentos se não
os reciclar constantemente.
Daí que a formação de cada
individuo adquira, nesta nova
sociedade, um caráter permanente e construtivista.
Estar informado é fácil
numa sociedade em que a informação pulula e a comuni-

El derecho y
el deber de
aprender a lo
largo de la vida

¿Qué es un círculo de estudio?
(https://youtu.be/MSFKNyzIU3U)

Muy a menudo nos encontramos con jóvenes
que no están motivados para el estudio, y actualmente parece que si un joven no sigue los estudios
formales, año tras a año y con buenas cualificaciones “no será nada en la vida” GRAN ERROR! Es
necesario que los padres sean conscientes de ello
y no “condenen” a sus hijos a estudiar “si o si”. Es
necesario dejar que sus hijos descubran lo que les
interesa, descubrirse a ellos mismos, conocer sus
valores y no todos los jóvenes lo hacen al mismo
ritmo.
Los Círculos de Estudio son una herramienta /
metodología extraordinaria para que los jóvenes
“desorientados” puedan encontrar el camino
hacia el futuro con éxito.
Para los adultos y mayores, la mayoría de las
veces, son una herramienta para poder aprender aquello que les hubiera gustado aprender de
jóvenes y/o en edad laboral.
El movimiento asociativo y los Ayuntamientos
son los mejores promotores de este tipo de aprendizaje.
Los Ayuntamientos conocen mucho mejor
cuáles son las necesidades e intereses de sus habitantes y las asociaciones, por su flexibilidad de
actuación, pueden promover este tipo de aprendizajes. Los gobiernos regionales o nacionales han
de ser tan sólo facilitadores ya que una sociedad
feliz hace que el país avance y sus ciudadanos se
sientan orgullosos de ser miembros.
A menudo confundimos los Centros de formación reglada para adultos en centros de Aprendi-

zaje a lo largo de la vida. Gran error! Los auténticos Centros de Aprendizaje a la largo de la vida
(lifelong learning centres) son los centros en los
que pueden participar desde los niños y jóvenes
a los adultos y mayores, centros intergeneracionales y multidisciplinares, donde hay la posibilidad de aprender gran variedad de disciplinas.
En mi país son los Centros que denominamos
Centros Cívicos que normalmente están situados en los distintos barrios de la ciudad y que
además tienen biblioteca y bar! También son
los que denominamos Ateneos o Centros Culturales, dependiendo de done estén situados. En
estos espacios también tienen cabida los Círculos de Estudio. Debemos adaptar la educación
de adultos al siglo XXI y lo debemos hacer sin
miedo, con coraje y pensando en el derecho
de aprendizaje de todos los ciudadanos sin
excepción.
En una ocasión, participando en una mesa
redonda sobre alfabetización, nos pusieron la
siguiente pregunta: ¿Tenemos derecho a ser
analfabetos? Mi respuesta fue muy contundente: SI
SI debemos tener derecho a decidir si queremos ser o no analfabetos, no debemos tener la
obligación, que es muy distinto. Todo el mundo
debe tener en su entorno todos los recursos
necesarios para decidir si quiere o no ser analfabeto. El problema está en que muchas personas
no tienen este derecho, sino que están obligados a serlo porque en su entorno no existen los
recursos necesarios para dejar de serlo.
Este año la EAEA (Asociación Europea para
la Educación de Adultos) que ha declarado el
año 2017 como Año de la Educación de Adultos
en Europa, ha publicado el Manifiesto para la
Educación de Adultos en el siglo XXI, y nos habla
del PODER Y LA ALEGRIA DE APRENDER.
Si todas las personas pueden aprender
aquello que desean verán con satisfacción el
poder y la alegría que transmite el aprender
y estará motivado para aprender más y verá
cómo de importante es poder formar parte de
una sociedad donde la ciudadanía es activa,
democrática y respetuosa, con ilusión para participar en las decisiones clave para una convivencia donde todos tenemos nuestro espacio.
Si entendemos el poder y la alegría conseguiremos una sociedad feliz y participativa.
Esperamos que los responsables de poner en
nuestras manos los recursos necesarios para que
podamos aprender, tengan claro que este derecho lo debemos disfrutar todos los ciudadanos
sin excepción.•

Os verdadeiros centros de aprendizagem ao
longo da vida ("Lifelonng Learning Centres") são
os centros nos quais podem participar desde
crianças e jovens a adultos e seniores, centros
intergeracionais e multidisciplinares, onde existe
a possibilidade de aprender uma grande variedade de disciplinas. No meu país são os centros
que denominamos de "Centros Cívicos" (=Centros Socioculturais) que normalmente estão
situados nos vários bairros da cidade que também têm biblioteca e bar! Também são os que
denominados de "Ateneos" ou Centros Culturais,
dependendo de onde estão situados. Nestes
espaços também há espaço para os círculos de
estudo.
Devemos adaptar a educação de adultos
ao século XXI e devemos faze-lo sem medo,
com coragem e pensando no direito de aprendizagem de todos os cidadãos sem exceção.
Numa ocasião, participando numa mesa
redonda sobre alfabetização colocaram-nos a
seguinte pergunta: Temos direito a ser analfabetos? A minha resposta foi contundente: SIM.
Sim, devemos ter o direito a decidir se queremos ser ou não analfabetos, não devemos
ter a obrigação, que é muito diferente. Toda
as pessoas devem ter no seu entorno todos os
recursos necessários para decidir se querem ou
não ser analfabetos. O problema está no facto
de que muitas pessoas não têm este direito, mas
são obrigadas a fazê-lo, por que no seu entorno
não existem recursos necessários para deixar de
o ser.
Este ano a EAEA (Associação Europeia para
a Educação de Adultos) que declarou 2017
como o Ano da Educação de Adultos na Europa, publicou o Manifesto para a Educação de
Adultos no século XXI, que nos fala do PODER E
ALEGRIA DE APRENDER.
Se todas as pessoas podem aprender aquilo
que desejam, verão com satisfação o poder
e a alegria que transmite o aprender, estarão
motivados para aprender mais e verão como é
importante poder formar parte de uma sociedade, onde a cidadania é ativa, democrática
e respeitosa, com a esperança para participar
nas decisões chave, para uma convivência
onde todos temos o nosso espaço. Se entendermos o poder e alegria conseguiremos uma
sociedade feliz e participativa.
Esperamos que aqueles que são responsáveis
por pôr nas nossas mãos os recursos necessários
para que possamos aprender, tenham bem assente de que este direito deve ser disfrutado por
todos os cidadãos, sem exceção.•
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O que é um círculo de estudo?
(https://youtu.be/MSFKNyzIU3U)
Muitas vezes encontramo-nos com jovens que
não estão motivados para estudar e, atualmente,
parece que se um jovem não segue os estudos
formais, ano após ano e com bons resultados "não
será nada na vida" - GRANDE ERRO! É necessário
que os pais sejam conscientes disso e não "condenem" os seus filhos a estudar "sim ou sim" (ou
seja, sem opção de escolha). É necessário deixar
que os seus filhos descubram o que lhes interessa,
descobrirem-se a eles mesmos, conhecerem o seu
valor e nem todos os jovens o fazem aos mesmo
ritmo.
Os círculos de estudo são uma ferramenta/
metodologia extraordinária para que os jovens
"desorientados" possam encontrar o caminho para
um futuro com êxito.
Para os adultos e seniores, a maioria das vezes,
são uma ferramenta para poderem aprender
aquilo que teriam gostado de aprender enquanto
jovens e/ou em idade laboral.
O movimento associativo e os municípios são os
melhores promotores deste tipo de aprendizagem.
Os municípios conhecem muito melhor quais
são as necessidades e interesses dos seus habitantes e associações, pela sua flexibilidade de atuação, podem promover este tipo de aprendizagens. Os governos regionais ou nacionais devem
ser só facilitadores já que uma sociedade feliz
faça com que o país avance e os seus cidadãos
se sintam orgulhos de ser membros.
Regularmente confundimos os centros de formação regulamentados para adultos em centros
de aprendizagem ao longo da vida. Grande erro!

seguridad a las personas que, en muchas ocasiones, tienen miedo al fracaso. Una vez la persona
confía en ella misma, el éxito de los aprendizajes
formales o reglados o los aprendizajes no formales
u ocupacionales están asegurados.
Para conseguir estos objetivos debemos dar
libertad y posibilidades a las personas que quieren
aprender y la mejor manera es potenciando los
Círculos de Estudio.
Los Círculos de Estudio los forman personas
que se organizan porque tienen el mismo interés
en aprender sobre un tema o aprender a hacer
algo. Un grupo de personas que quieren aprender
a hacer, a conocer o a discutir sobre un mismo
tema, se organiza para llevar a buen término esta
actividad.
El éxito de los Círculos de Estudio está asegurado porque existe un interés común para aprender
y las personas son protagonistas de sus aprendizajes.
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e segurança às pessoas que, em muitas ocasiões,
temem o fracasso. Uma vez que a pessoa confie
nela própria , o êxito das aprendizagens formais
ou regulamentadas ou as aprendizagens não formais ou ocupacionais estão asseguradas.
Para conseguir estes objetivos devemos dar
liberdade e possibilidades às pessoas que queiram aprender e a melhor maneira é potenciar os
Círculos de Estudo.
Os Círculos de Estudo são formados por pessoas que se organizam, porque têm o mesmo
interesse em aprender sobre um tema ou aprender a fazer algo. Um grupo de pessoas que quer
aprender a fazer, a conhecer ou a discutir sobre
o mesmo tema, organizam-se para levar a bom
termo esta atividade.
O êxito dos Círculos de Estudo está assegurado,
porque existe um interesse comum para aprender e onde as pessoas são protagonistas das suas
aprendizagens.

ABOUT THE NATIONAL
LEARNING AND WORK INSTITUTE

A 1 de janeiro de 2016, o Instituto Nacional de
Educação Continuada de Adultos (NIACE) e o
Centro de Inclusão Económica e Social uniram-se
dando origem ao Instituto Nacional de Aprendizagem e Trabalho. Com base na experiência
e no património de ambas as organizações, nos
últimos noventa anos, o Instituto de Aprendizagem
e Trabalho procura uma sociedade justa em que
a aprendizagem contínua, o apoio e o trabalho
ajudem as pessoas a realizar as suas ambições e
potencialidades ao longo da vida.

On 1 January 2016, the National Institute
of Adult Continuing Education (NIACE) and
the Centre for Economic and Social Inclusion joined together to become the National Learning and Work Institute. Building on
the expertise and heritage of both organisations, over the past ninety years, Learning
and Work Institute strives for a fair society in
which lifelong learning, support and work
help people realise their ambitions and
potential throughout life.

THE UK CHALLENGE

O DESAFIO DO REINO UNIDO

Around 9 million adults struggle with
everyday numeracy or literacy or both:
skills as simple and crucial as understanding instructions on aspirin packets. This
has an enormous impact on their chances of working and building a career.
Fewer than one in two people with low
basic skills are in work, and global economic change means that more and
more jobs require this core level.

Cerca de 9 milhões de adultos debatem-se com a
aritmética ou a alfabetização quotidiana ou ambas:
competências tão simples e cruciais como compreender as instruções de uma caixa de aspirina.
Isto tem um enorme impacto nas oportunidades de
emprego e na construção de uma carreira. Menos
de uma em cada duas pessoas com baixas competências básicas estão a trabalhar e as mudanças
económicas globais implicam que cada vez mais
empregos exijam esse nível básico.

Lack of these skills is also a block on
fully participating in society: there is, for
example, a clear correlation and link
between basic life skills and financial
and health literacy. Research shows
that adults who improve their life skills
have better life chances, are more employable and enjoy improved health
and well-being.

A falta destas competências afigura-se como
uma limitação à plena participação na sociedade:
existe, por exemplo, uma clara correlação e vínculo
entre as competências básicas de vida e conhecimentos financeiros e de saúde. Algumas pesquisas mostram que os adultos que melhoram as suas
competências de vida têm mais e melhores oportunidades, são mais empregáveis e desfrutam de uma
melhor saúde e bem-estar.

Almost 250,000 adults a year take
basic skills courses in England. This
means it would take at least 20 years
just to support those with needs today.
What’s more changes in the bigger
picture, such as migration, advances in
technology and automation and changes in the world of work will also impact
on the need for provision in future.

Na Inglaterra, quase 250 mil adultos por ano realizam cursos de competências básicas. Isto significa
que levaria pelo menos 20 anos apenas para apoiar,
atualmente, aqueles com necessidades.

Ultimately, young people should
leave education with these core skills.
However, 90% of our 2025 workforce
has already left school, so it is crucial to
help the 9 million adults lacking these
skills today.

Em última análise, os jovens devem terminar a sua
formação académica com estas competências básicas. No entanto, 90% da nossa classe trabalhadora
(2015) já concluiu os estudos, por isso é crucial ajudar, no presente, os 9 milhões de adultos sem essas
competências.

Que transformações, tais como a migração, os
avanços na tecnologia e automação, bem como
mudanças no mundo do trabalho poderão também
afetar a necessidade de provisão no futuro?
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COMPETÊNCIAS BÁSICAS
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SOBRE O INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM E TRABALHO

BASIC SKILLS

O Curriculum dos Cidadãos: Impacto
A NIACE trabalhou com 13 organizações para implementar o Curriculum dos Cidadãos. Mais de 160 alunos participaram. Aqui está o impacto relatado....
. 59% mais positivos relativamente à aritmética;
. 48% mais positivos relativamente à literacia;
. 92% mais motivados para avançar para outras aprendizagens;
. 53% mais motivados para procurar emprego;
. 35 % mais capazes para aceder a informações sobre saúde;
. 35% mais confiantes para aceder a serviços públicos online;
. 55% mais confiantes na gestão monetária;
. 87% de aumento da autoconfiança;
. 59% mais capazes para utilizar os serviços locais.
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O Município de Rochdale aproveitou esta experiência
para envolver os residentes locais na aprendizagem. Dos
indivíduos e famílias do grupo-alvo:

As aptidões cívicas incluem tópicos como:
consciêncialização da comunidade local;
consciencialização cultural; competências interpessoais e de comunicação; negociação
e influência; discursar em público; prontidão
para se envolver no voluntariado.
As aptidões na saúde incluem tópicos
como: compreensão de como melhorar;
manter e gerir a saúde física e mental e
o bem-estar; consciencialização sobre os
serviços de saúde e como ter acesso a eles;
inteligência emocional.
As aptidões financeiras incluem tópicos
como: finanças pessoais; gerir o orçamento
pessoal e familiar; consciencialização dos
rendimentos e benefícios fiscais; consciencialização da economia local.
As aptidões digitais incluem tópicos como:
ter acesso e usar a tecnologia com confiança; localizar e avaliar informações; trabalhar
online com a economia; segurança pessoal
online.

Civic capability includes such topics as:
awareness of local community; cultural
awareness; interpersonal and communication skills; negotiation and influencing; public
speaking; readiness to engage in volunteering.
Health capability includes such topics as:
understanding of how to enhance, maintain
and manage physical and mental health
and wellbeing; awareness of health services
and how to access and use them; emotional
intelligence.
Financial capability includes such topics
as: personal finance; personal, household
and family budgeting; income and benefits
awareness; awareness of local economy,
personal banking.
Digital capability includes such topics as:
accessing and using technology with confidence; locating and evaluating information;
working with the online economy; personal
safety online.

. 100% marcaram consulta ao dentista;
. 67% procuraram ajuda para combater o vício das drogas e
álcool;
. 14% de redução de incidências de abuso doméstico.
This is further emphasized in the findings from
the evaluation of Phase 2 pilots:

Isto é enfatizado nos dados obtidos na Fase 2 do projeto:
O Curriculum dos Cidadãos: Impacto
O Instituto de Aprendizagem e Trabalho trabalhou com 13
organizações para implementar o Curriculum dos Cidadãos.
Mais de 160 alunos participaram.
Aqui está o impacto relatado....
. 8% conseguiram novo empego;
. 33% começaram a procurar emprego;
. 49% melhoraram as suas competências profissionais;
. 94% sentiram-se mais motivados para aprender;
. 42% inscreveram-se noutro curso;
. 59% melhoraram a sua vida social;
. 28% melhoraram o relacionamento com a sua família;
. 65% mostraram-se mais satisfeitos com a sua vida;
. 31% melhoraram a sua saúde física.

DESTAQUE

A key recommendation of Learning
through Life, the report of the NIACE Inquiry into the Future for Lifelong
Learning , is the creation of a Citizens’
Curriculum. An innovative, holistic
approach to ensure that everyone has
English, maths, digital, civic, health and
financial capabilities they need. The
Citizens’ Curriculum taps into what motivates adults to learn, through giving
learners a voice in co-designing curriculum content and careful contextualization, ensuring that more people
are learning skills which are relevant to
their lives and their work.
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Uma recomendação fundamental da Aprendizagem ao Longo da Vida, no relatório de inquérito
NIACE sobre o Futuro para a Aprendizagem ao
Longo da Vida, é a criação de um Curriculum dos
Cidadãos.
É uma abordagem inovadora e holística que
garante que todos tenham competências de que
necessitam, tais como de inglês, de matemática,
digitais, cívicas, de saúde e financeiras. O Curriculum dos Cidadãos refere-se ao que motiva
os adultos a aprender, dando voz aos alunos na
co-conceção dos conteúdos curriculares e sua
contextualização, assegurando que mais pessoas
estejam a adquirir competências que são relevantes para suas vidas e para o seu trabalho.

L&W RESPONSE

Os dados obtidos na Fase 1 do projeto piloto confirmaram
amplamente a viabilidade da abordagem do Curriculum
dos Cidadãos numa grande variedade de contextos em
todo o setor de aprendizagem e competências de adultos,
resultando nos seguintes benefícios:
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RESPOSTA DE L&W

The findings of the Phase 1 piloting activity
broadly confirmed the feasibility of the Citizens’
Curriculum approach in a range of delivery contexts across the adult learning and skills sector,
and resulted in the extensive benefits:
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As nossas avaliações mostram que os alunos fazem
melhorias na qualidade de vida com reflexo na empregabilidade, motivação para aprender, envolvimento
social e cívico e eficácia pessoal. Os serviços públicos
também beneficiam – pesquisas independentes do
nosso site piloto de Rochdale mostraram que a autoridade local obteve um retorno de investimento financeiro de £ 3.68 por cada £ investido. Esta é uma valiosa
evidência para ser o exemplo de formas mais flexíveis
e personalizadas de aprendizagem que não são determinadas pela validação de qualificações, mas por
resultados positivos que beneficiam o indivíduo, a comunidade local e a economia em geral.
No geral, acreditamos que os testes piloto criaram
um valor público de pelo menos £ 1.443.390. O valor
real dos testes será muito maior, uma vez que nem a
todos os resultados alcançados foi atribuído um valor
monetário, isto porque os dados sobre os custos não
eram cobrados.

Our Evaluations show that learners make life-changing improvements to their employability,
motivation to learn, social and civic engagement and self-efficacy.
Public services benefit too – independent
research from our Rochdale pilot site found that
the local authority achieved a £3.68 financial
return on investment for every £ invested. This
is invaluable evidence to make the case for
more flexible and personalized forms of learning
which are not driven by the delivery of qualifications, but by positive outcomes that benefit
the individual, local community and the wider
economy.
Overall, we believe the pilots created a
public value of at least £1,443,390. The actual
value of the pilots will be far greater as not all
outcomes achieved by the pilots have been
allocated a monetary value as data on costs of
the pilots were not collected.

No nosso papel de Coordenador Nacional do Reino
Unido para a Agenda Europeia para a Aprendizagem
Adultos, os estudos de caso do Curriculum dos Cidadãos foram apresentados em diversas conferências e
fóruns nacionais e europeus, incluindo os organizados
pela Rede Europeia de Competências Básicas (EBSN);
pela Associação Europeia para a Educação de Adultos
(EAEA) e pela Comissão Europeia. Tal facto proporcionou oportunidades de envolvimento com promotores,
profissionais e decisores políticos para fomentar não
apenas a abordagem do Curriculum dos Cidadãos,
mas também a identificação de outros contextos que
possam apoiar o desenvolvimento das práticas vigentes de modo a alcançar melhores resultados para os
alunos desfavorecidos e discutir sobre como o Curriculum dos Cidadãos poderia ser adotado neste enquadramento.

In our role as the UK National Coordinator for
the European Agenda for Adult Learning, the
Citizens’ Curriculum case studies have been
presented at a range of national and European conferences and forums, including those
organised by the European Basic Skills Network
(EBSN); the European Association for the Education of Adults (EAEA) and the European
Commission. This has provided opportunities to
engage with providers, practitioners and policy
makers to both promote the Citizens’ Curriculum approach but to also identify other contexts where it might support the development of
current practice to achieve better outcomes
for disadvantaged learners and discuss how the
Citizens’ Curriculum could be adopted in these
settings.

Diz-se que parar é morrer. Seguindo esse
raciocínio, aprender é viver.
Ao nascer, inicia-se um ciclo de aprendizagem, que se estende ao longo da vida. Aprendemos a viver, a sobreviver, a falar, a andar, a
sentir, etc... Mais do que uma mera recolha de
conhecimentos, aprender passa também por
adquirir vivências.
Esta aprendizagem surge automaticamente
no querermos entender e relacionar o que nos
rodeia, seja através do conhecimento científico, teológico, filosófico ou empírico.
A aprendizagem, formal ou informal, ao longo da vida é um desafio e uma necessidade,
graças à evolução da sociedade e, por conseguinte, à procura e à resposta.
O que hoje afirmamos como certo, amanhã
poderá não o ser.

Até ao momento, temos alguns testemunhos importantes e estudos de caso sobre o impacto do Curriculum dos Cidadãos. Mas para aqueles que exigem
dados rigorosos, esperamos que isto, de alguma maneira, sirva de evidência sobre o impacto necessário para
garantir que o Curriculum dos Cidadãos se torne um
modelo amplamente adotado para alfabetização e
aptidões de vida fornecidas por todo o setor de aprendizagem e competências, isto é, um modelo em que
um número crescente de adultos opte por participar.•

We’ve got some great testimonies and case
studies of the impact of the Citizens’ Curriculum
so far. But for those who will demand hard data,
we hope that this will go some way to provide
the evidence of impact needed to ensure the
Citizens’ Curriculum becomes a widely adopted model for literacy, numeracy and life skills
delivery across the learning and skills sector,
and one in which increasing numbers of adult
learners choose to participate.•
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ao Longo da Vida

Texto Natércia Machado

Uma “aventura”
em Contexto Real
de Trabalho
Para o curso Técnico de Restauração-Cozinha/Pastelaria, mais especificamente de 2º e 3º ano da EPATV,
o período de estágio foi o final de uma etapa e o início
de uma grande “aventura” de aprendizagem, pois terminaram as aulas na escola e foi o momento de colocar
em prática esses conhecimentos e adquirir novos na sua
formação em contexto de trabalho. De acordo com o
perfil dos alunos, das suas competências e seus sonhos
foram escolhidos os seus locais de estágio, sendo que as
unidades de restauração escolhidas para a nova aventura foram:

Ao longo do seu estágio, os alunos revelaram satisfação, gosto, dedicação e técnica, conhecimentos e
métodos de trabalho, tendo obtido assim, em termos
gerais, ótimos resultados.
Terminado o seu estágio, estes futuros cozinheiros e
pasteleiros ainda têm um longo caminho pela frente,
pois ainda há muito que aprender e descobrir; todos os
dias irão ser diferentes e novos conhecimentos serão adquiridos, pois na verdade, é no mundo de trabalho que
efetivamente irão aprender, colocando em prática os
conhecimentos adquiridos em contexto de aula.
Em relação àqueles que vão para o 3º e último ano,
espera-se que os alunos continuem a trabalhar de forma a melhorar os resultados até agora concretizados, e
os novos técnicos se tornem bons profissionais.

EPATV
em produção audiovisual
para UDIPSS Braga
A 14 de setembro, uma equipa da EPATV foi
responsável pela cobertura audiovisual e fotográfica do evento da UDIPSS - União das Instituições Particulares de Solidariedade Social de
Braga.
Os alunos e colaboradores da EPATV acompanharam o dia que animou os mais miúdos e
os mais graúdos, das várias instituições sociais
presentes, fazendo deste dia, um dia diferente.

EPATV
no INL
Braga
O Curso técnico de Restauração, teve o privilegio de estar presente na MNE 2017 (43º Conferência Internacional em micro e nanoengenharia) que se realizou no INL Braga (International
Iberian Nanotechnology Laboratory), de 18 a 22
de setembro na colaboração do serviço de refeições aos participantes na conferência.

ESCOLA

-Hotel Convento do Espinheiro – Évora
-Hotel Pestana Palace - Lisboa
-Restaurante Justa Nobre - Lisboa
-Hotel Yeatman (2 estrela Michelin) – Vila Nova de Gaia
-Restaurante Do Chef Rui Paula - Douro
-Hotel Teatro – Porto
-Restaurante DOP, Chef Rui Paula – Porto
-Restaurante Antiqvvm -1 estrela Michelin – Porto
-Restaurante 505 – Póvoa de Varzim
-Hotel Suave Mar – Esposende
-Doce Atelier – Esposende
-Pastelaria/Padaria Pau de Canela – Esposende
-Restaurante Golf Ponte de Lima – Ponte de Lima
-Restaurante A Carvalheira – Ponte de Lima
-Atelier da Confeitaria Colonial – Barcelos
-Restaurante Casa do Professor – Braga
-Restaurante Mostarda & Chocolate – Braga
-Restaurante Alma d’Eça – Braga
-Restaurante Migaitas Estação – Braga
-Restaurante Raul - Braga
-Restaurante Tia Isabel – Braga
-Hotel Meliã Braga
-Restaurante Recanto da Minhota – Amares
-Restaurante Tapada – Amares
-Churrasqueira de Caldelas – Caldelas
-Hotel Universal – Gêres
-Restaurante João – Vila Verde
-Restaurante Torres – Vila Verde
-Churrasqueira Barros – Vila Verde
-Hotel Torre de Gomariz – Cervães ,Vila Verde

A Escola Profissional Amar Terra Verde
abriu hoje as portas ao novo ano letivo e
aos novos alunos que ingressaram neste
percurso.
O Diretor Geral da EPATV, João Luís
Nogueira, a Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, e toda a comunidade escolar, receberam, no Auditório, os novos
alunos desta instituição.
Em 12 turmas, são mais de 700 os alunos que constituem agora esta «casa» termo que o Diretor Geral escolheu para
definir «a melhor escola do mundo».
João Luís Nogueira referiu ainda que na
EPATV é possível realizar o sonho destes
jovens, mas alertou os pais de que este
é um percurso que necessita de acompanhamento.
O Clube Europeu, o Grupo de Voluntariado, o Grupo Eco Escolas e outras
atividades que se desenvolvem na EPATV foi o modo introdutório que o Diretor
seguiu para ressalvar que «no mundo do
trabalho não basta ser bom profissional,
é necessário ser sério e, sobretudo, um
bom cidadão».
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Novo Ano,
Novo Futuro
na EPATV
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EPATV
sopra
24 velas
A Escola Profissional Amar Terra
Verde celebrou hoje, dia 27 de setembro, o 24º aniversário e o 10º aniversário do Grupo de Voluntariado
EPAJUDA.
O consagrado Dia da EPATV é
marcado por um programa que celebra o que de melhor se faz nesta
instituição.
Durante a manhã, a sessão de
abertura ficou a cargo do Diretor
Geral, João Luís Nogueira, que convidou Catarina Morais Sarmento, da
Fundação EDP Escolas Solidárias, e
Elisabeth Ferreira, do Departamento
de Comunicação e Sustentabilidade
do Hospital de Braga, como repre-

sentantes de duas das muitas parcerias que a EPATV mantem e que quer
manter, uma vez que, como referiu
João Luís Nogueira, «é o princípio da
parceria que nos move e é o princípio da parceria que nos agiganta».
O momento seguinte foi um “sopro” musical da Academia de Música de Vila Verde, com a performance do professor e saxofonista Carlos
Pinto.
A EPATV como Escola Solidária e
Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu assinalou este cariz através
do hastear da bandeira das Escolas Solidárias, da Fundação EDP, e o
descerramento da placa de Escola
Embaixadora do Parlamento Europeu, diplomando também os alunos
que trabalharam nesse sentido.
Posteriormente ao cantar de Parabéns e à partilha de bolo de aniversário, rumou-se à Casa do Conhecimento para inauguração da

ExpoTécnica, uma exposição da
seleção das melhores PAPs do ano
letivo 2016-2017.
Da parte da tarde, a EPATV, pelas mãos do Diretor Geral, assinou o
protocolo com as empresas parceiras: Casais (representada por Sofia
Miranda) e IMAN Temporing (representada por José Almeida).
De seguida, foram entregues os
prémios Pintar a Páscoa XI: 1º Prémio à Casa do Povo da Ribeira do
Neiva; 2º Prémio à Casa do Povo do
Pico de Regalados; 3º Prémio ao Lar
de S. Salvador; Prémio de Mérito ao
Centro Social do Vale do Homem; e
Prémio do Público ao Jardim de Infância da Loureira.
E, por fim, o Dia da EPATV terminou com a entrega de Diplomas aos
Finalistas do ano 2016-2017, entrega
de Prémios de Mérito do ano 20162017 e a entrega de diplomas aos
adultos do Centro Qualifica.

No passado mês de outubro,
e como vem sendo habitual,
realizou-se a primeira sessão coletiva de acompanhamento aos
ex-alunos da EPATV. Esta sessão
teve como objetivo apresentar
propostas de emprego e prosseguimento de estudos aos nossos
alunos finalistas de 2016/2017,
ajudando-os na definição do
seu plano individual de carreira. O evento, a cargo do Observatório de Empregabilidade
da escola, contou ainda com a
presença de três empresas, que
apresentaram as suas propostas de emprego, motivando os
presentes a candidatarem-se às
vagas disponíveis. Finalmente,
houve também tempo para recolher o testemunho de uma ex-aluna do curso de Técnico de
Cozinha/ Pastelaria da EPATV,
Ana Catarina Freitas, que é hoje
responsável pela cozinha de um
reputado restaurante em Braga. Seguem-se um conjunto de
sessões de acompanhamento
individual dos nossos ex-alunos,
rumo à sua inserção no mercado de trabalho e à sua realização pessoal.

No ínicio do mês de outubro, os alunos da EPATV,
organizados em duas listas
candidatas, concorreram
à Associação de Estudantes.
Os candidatos apresentaram diversas propostas e animações no período eleitoral, mas quem
levou a vitória para representar a comunidade discente da escola foi a lista
L, presidida por João Reis.

EPATV na
Festa das
Colheitas
No dia 6 outubro, a EPATV fez
parte da regional Festa das Colheitas. Num evento propício à descoberta da riqueza cultural popular
e da genuína tradição minhota, os
alunos do 1ºano do Curso Técnico
Assistente Administrativo e do 3º ano
do Curso Técnico de Saúde promoveram ativamente os cursos, bem
como as atividades desenvolvidas
no Plano Anual de Atividades da
EPATV, no stand da escola. Assim,
foram responsáveis pelo layout do
espaço de divulgação bem como
esclareceram os visitantes relativamente a questões relacionadas
com o funcionamento e perfil profissional dos cursos ministrados neste
estabelecimento de ensino.
No ínicio da tarde, os Cursos
Técnicos de Cozinha / Pastelaria e
Restaurante / Bar acompanharam
o Chefe José Vinagre no Showcooking “Sabores Km 0”, organizado
pela EPATV, onde o fundamental foi
utilizar maioritariamente produtos
regionais, num harmonioso Pica-no-chão. Estes cursos de restauração
colaboraram ainda na realização
dos concursos da marmelada, mel,
geleia e broa, promovidos pela Câmara Municipal de Vila Verde.
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A Escola Profissional Amar Terra Verde
abraçou, no final do ano letivo anterior,
um novo desafio, como parte integrante
do projeto “Escola 4.0”, que dará o seu
contributo para uma “mudança positiva” ao nível do ensino profissional.
Conjuntamente com outras quatro
escolas, é uma das pioneiras a defender/ implementar um ensino em que
os alunos devem aprender e perceber
o porquê das coisas e onde as equipas
pedagógicas devem ser um agente facilitador no desenvolvimento de instrumentos diversificados e adequados para
uma realidade desconhecida, cheia de
novas oportunidades para todos.
Indo de encontro a esta nova forma
de encarar o ensino profissional, integrado no Projeto Carreira e no âmbito da
disciplina de Área de Integração, sob
a orientação da professora Sónia Vilas
Boas, o curso Técnico de Geriatria recebeu a visita de duas ex-alunas, cujas
carreiras passam pela área da saúde/
geriatria Andreia Silva frequentou o curso Técnico Auxiliar de Saúde e encontra-se a desempenhar funções no serviço
de urgências do Hospital de Braga e
Fátima Barros tirou o curso Técnico de
Animação Sociocultural e é a Diretora
Técnica do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde. Ambas visitaram a
escola durante o mês de setembro, com
intuito de partilharem com a turma o seu
percurso antes e após a EPATV, quais as
suas rotinas, os seus projetos, conselhos e
objetivos de futuro.
Estas iniciativas têm como objetivo
ajudar a minimizar as inquietações no
futuro e ir de encontro às expectativas
das alunas.

Corrida
à Associação
de Estudantes
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EPATV
uma “Escola 4.0”

O desafio
permanente da
inclusão
socioprofissional

período da manhã, uma palestra
subordinada ao tema “De olho
no rótulo (pela sua saúde!)”, destinada aos alunos que frequentam
o 1º ano, em que as Consumers
TALKS sensibilizaram os jovens consumidores para as questões relacionadas com a alimentação, nomeadamente a melhor forma de
interpretar os rótulos dos produtos
alimentares, identificar os valores
diários de consumo de nutrientes,
compreender o significado de produtos magros e ligth, entre outros
aspetos.
Durante a tarde, teve lugar
outra palestra, desta vez para o
2ºano, com uma nutricionista que
abordou o tema Alimentação e
Obesidade, dinamizada pela Drª
Cristiana Araújo.

Durante todo o dia, para demonstrar como se pode ter refeições saudáveis e bastante aprazíveis, no bar e na cantina da escola
foram servidas iguarias saudáveis,
preparadas pelos alunos dos cursos
de Cozinha/Pastelaria, de Pastelaria/Padaria e de Restaurante/Bar.
No âmbito de uma Prova de
Aptidão Profissional, um grupo de
alunos do 3º ano do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde realizou a
medição do IMC (Índice de Massa
Corporal), com o objetivo de diagnosticar a realidade da comunidade escolar, e sensibilizou os alunos
colocando ao longo das escadas
indicadores graduais do número
de calorias que se vão perdendo
em cada degrau.
A título de exemplo, foram con-

fecionados diversos tipos de pão,
das mais variadas cores: pão de
alfarroba (castanho), pão de beterraba (vermelho) e pão de espirulina (azul). A Espirulina é uma
microalga azul extremamente rica
em proteínas, que contém cerca
de 85% a 95% de proteína digerível (20 vezes o valor da soja e 200
vezes o da carne de vaca) e ausência de gorduras ou hidratos de
carbono.
A espirulina é uma excelente
fonte de energia e assume especial importância na desintoxicação do organismo, na prevenção
de acidentes vasculares, no tratamento de infeções e no alívio das
dores menstruais.
A ementa do almoço foi buffet
de saladas ou creme de legumes,

robalo com courgette recheada
e batata grelhada ou bulgur com
legumes e bife de perú, frutas laminadas ou gelatinas. Esta ementa
primava pela variedade de legumes e pela variedade de cores.
O bulgur é obtido a partir dos
grãos de trigo. Quando começam
a germinar, os grãos de trigo são
pré-cozidos, secos e partidos, para
posterior uso na alimentação humana. Esta preparação antiga de
trigo continua a ser bastante consumida na África do Norte e no Médio Oriente.
A principal diferença entre o
trigo bulgur e a maioria dos outros
tipos de farinha de trigo é que o
trigo bulgur não foi despojado do
seu germe e farelo, por isso contém
mais fibras e mais nutrientes do que

o trigo refinado.
Muito saboroso, feito de grãos
de trigo completos, não tem gordura e é o menos calórico. É rico
em fibra e fornece uma quantidade considerável de ferro, sendo,
por isso, uma excelente opção
como substituto saudável para o
trigo, principalmente na confeção
do pão.
Com propriedades anti-inflamatória, digestivas, fortalecedoras dos
ossos e metabólicas, este tipo de
trigo integral consegue ainda ser
uma ótima fonte de energia.
Foi com satisfação e com muito,
muito sabor que professores e alunos ficaram a conhecer um pouco
mais sobre hábitos alimentares saudáveis!
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No âmbito da comemoração
do Dia da Alimentação e do Combate à Obesidade, a Escola Profissional Amar Terra Verde, mais especificamente os Grupos Eco-Escolas,
Restauração, Saúde e SPO organizaram um conjunto de atividades
destinadas à comunidade escolar.
Esta iniciativa teve como objetivo informar os alunos sobre questões relacionadas com o Consumo,
promovendo o debate e discussão
para decisões mais conscientes,
responsáveis e sustentáveis aos
desafios impostos pela sociedade,
pois, segundo o último Inquérito Alimentar Nacional, quase 6 em cada
10 portugueses, ou 5,9 milhões, são
obesos ou já exibem características de pré-obesidade.
Nesta lógica, realizou-se, no
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EPATV comemora
Dia da Alimentação
e do Combate à
Obesidade
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o Centro Comunitário de Prado da Cruz Vermelha Portuguesa trabalha diariamente em prol dos mais vulneráveis da nossa
comunidade e para tal conta com o inestimável apoio dos mais
variados mecenas.
Face à generosidade do Sr. Diretor, traduzida na parceria da
EPATV para a Organização do Jantar de Outono Solidário, do
passado dia 20 de Outubro, e concomitante mobilização do
Chef Vinagre e dos alunos e docentes do Curso de Técnico de
Cozinha e do Curso de Serviço de Restaurante/Bar, incumbeme manifestar o nosso reconhecimento pelo elevado grau de
colaboração disponibilizada.
Em anexo, envio algumas das fotos do evento para fazer chegar aos alunos, conforme me haviam solicitado. No facebook
do Centro Comunitário Prado os alunos podem aceder a outras
imagens.
Um abraço amigo,
Susana Gonçalves
Coordenadora Centro Comunitário
da Cruz Vermelha Portuguesa
Centro Comunitário da Cruz Vermelha Portuguesa
Av. do Cávado nº 5, 4730-000 Vila de Prado
Telemóvel: 910304583 Telefone: 253 921 823 Fax: 253 921 764

Os alunos do 1º e 2º ano
do Curso Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria da
EPATV estiveram em Santarém
no 37º festival Gastronómico
no dia 25 de outubro, acompanhados pela diretora de
curso Alexandra Vilar, a professora Paula Costa e o professor José Carlos Dias.
Ao longo do dia, os alunos
tiveram oportunidade de assistir a demonstrações de cozinha dos chefes Rui Martins, do
RIB Beef & WINE, Tiago Santos,
Diogo Lopes, do Ritz Four Season, Vitor Adão, do 100 Maneiras, e Luís Gaspar, do Sala de
Corte e CCA 2017.
Para além do contacto
com chefes de cozinha de
reconhecimento nacional e
internacional, os alunos puderam assistir a demonstrações
de artes de Mesa e de Bar,
pois a sua coexistência é fundamental num serviço de excelência.
No final do dia, os alunos
conheceram alguns produtos
regionais, expostos no 37º Festival Nacional de Gastronomia, que representa o melhor
que a gastronomia portuguesa tem para oferecer em produtos, temperos e vinhos.
Este foi, sem dúvida, um dia
inesquecível para os alunos,
quer em termos da aquisição
de conhecimentos técnicos ,
quer em partilha de momentos e formas de encarar e viver a cozinha, por parte dos
cozinheiros e pasteleiros presentes.
De referir também que todos os cozinheiros e pasteleiros sublinharam a importância
das escolas e jovens para o
futuro da nossa gastronomia.
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Exmo. Sr. Diretor João Luís Nogueira,
Exma. Srª. Diretora Pedagógica Sandra Monteiro,

Nos dias 25, 26, 27, 30 e 31 do
passado mês de outubro, os alunos Ana Gomes, Filipa Pinheiro,
Luísa Gomes, Tiago Custódio, Vanessa Silva e Hugo Gonçalves, do
3º ano do curso Técnico de Ótica
Ocular, realizaram um Rastreio Visual aos alunos do 1º ano da EPATV. Esta atividade surgiu no âmbito
do Prova de Aptidão Profissional
dos referidos alunos.
Durante o rastreio, foi avaliada a acuidade visual dos alunos.
O teste consistiu na leitura de sequências de letras, sendo depois
possível aferir a percentagem de
visão.
Numa fase posterior, serão
apresentadas as conclusões tiradas deste rastreio e propostas algumas alternativas para colmatar
as possíveis necessidades visuais
dos alunos rastreados que apresentaram problemas refrativos.
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Rastreio
Visual

EPATV no 37º
Festival
Gastronómico
de Santarém

- Um projeto de aproximação -

Acaba de ser criada a Academia de Antigos Estudantes da EPATV, uma iniciativa que pretende
concorrer para a missão da EPATV,
nomeadamente, contribuir para a
realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a
preparação para a vida ativa; criar
mecanismos de aproximação entre
a escola e o mundo do trabalho,
nomeadamente, a planificação,
realização e avaliação de estágios;
oferecer uma formação integral e
integrada dos jovens, qualificando-os para o exercício profissional e
para o prosseguimento de estudos;
prestar serviços educativos à comunidade na base de uma troca e
enriquecimento mútuos e contribuir
para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade.
Neste sentido, a escola desafiou
um grupo de antigos alunos que,
perante o repto apresentado, se
mostraram disponíveis para dinamizar um conjunto de atividades, que
pretendam trazer mais antigos estudantes para a escola, passando a
mensagem de que a Aprendizagem

é um processo que se faz ao longo
da vida e que uma aproximação
permanente à escola poderá trazer
benefícios para todos, num estreitamento de laços, redes e parcerias,
essenciais nos dias de hoje para a
nossa vivência enquanto cidadãos
de pleno direito.
Foi, assim, criada formalmente hoje a Comissão instaladora da
Academia de Antigos Estudantes da EPATV (AAEPATV), a fim de
executar as tarefas conducentes
à criação desta academia, com
membros de diferentes áreas de formação inicial e com competências
e experiências sociais relevantes
para este efeito, nomeadamente:
Filipe Lopes, finalista em 2003; Paulo Fernandes, finalista em 2004; Zélia Lopes, finalista em 2003. A esta
Academia pode juntar-se qualquer
pessoa que tenha sido estudante
na EPATV, desde a sua criação. Os
presentes formalizaram o momento
de forma simbólica, através da assinatura de um documento de compromisso, que marca o arranque
desta iniciativa.

Mais um ano em que a
EPATV, representada por um
grupo de alunos voluntários,
se associa ao Lions Clube de
Braga para o Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra
o Cancro, que decorreu a nível nacional de 1 a 5 de Novembro. Uma equipa de 22
alunos assegurou o Peditório
no cemitério Monte D’Arcos,
em Braga, e no Pingo Doce,
em Vila Verde, colaborando
nesta que é uma iniciativa de
grande importância para angariação de fundos e para a
sensibilização da população
para uma das principais causas de morte em Portugal!
Mais uma vez os nossos alunos mostraram que são um
exemplo de solidariedade e
ajuda ao próximo!

EPATV
em tons
de rosa
A EPATV desenvolveu, dia 2 de
novembro, uma ação de sensibilização e prevenção do Cancro da
Mama.
Quem falou à comunidade escolar foi Maria José Rocha, Ginecologista Obstreta, também doutorada na área desta patologia que
afeta números assustadores, a nível
mundial.
Porquê cor-de-rosa? Porquê outubro? Foi pelo surgimento deste
movimento mundial - Outubro Rosa
- que Maria José Rocha inicou o
seu discurso. Durante a palestra os
alunos conheceram as várias realidades desta patologia: prevenção,
fatores de risco, alerta para a importância do auto-exame, sinais e sintomas, tratamento, entre outros.
É de extrema relevância que a
população mais jovem esteja consciente desta problemática, dado
que existem vários casos de diagnóstico de Cancro da Mama em
jovens com menos de 30 anos.
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Academia de Antigos
Estudantes da EPATV

Turismo, Natureza e Sustentabilidade foram as temáticas do Fórum
Gerês que decorreu no dia 27 de
outubro, no Hotel S. Bento.
Este evento contou com a presença do diretor geral da EPATV,
João Luis Nogueira, que participou
como orador no tema “Desafios do
Ensino Profissional em territórios de
baixa densidade populacional”.
A EPATV estabeleceu uma parceria nesta iniciativa, através dos
alunos do Curso Técnico de Restauração: Restaurante / Bar que,
acompanhados do formador António Igreja, serviram e deram apoio
ao coffe break e ao Verde de honra
final do referido seminário.
Este fórum, organizado pela Associação Gerês Viver Turismo, seguiu
as seguintes abordagens: território
e património; educação, formação
e qualificação: dinâmicas empresariais / trabalho em rede; planeamento, ordenamento e estratégias
de turismo.

Alunos solidários
com a Liga
Portuguesa
contra o Cancro
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EPATV no
Fórum Gerês
2017

Ao longo do dia 8 de novembro, um grupo de 30 ciclistas, 10
atrizes e 10 professores e alunos
percorreram as escolinhas do
Concelho de Vila Verde, para
sensibilizar para a Proteção das
Florestas.
A atividade começou dentro
das salas, com a elaboração de
um texto para uma peça de teatro sobre as boas práticas a ter
na floresta. Posteriormente, trabalhou-se a encenação do texto
e foram elaborados os adereços
e figurinos, que complementaram a peça.
A intenção era alertar toda
a comunidade para pequenas
práticas que são realizadas inocentemente e que podem prejudicar a floresta, nomeadamente, o lixo que fica para trás, as
fogueiras para os churrascos, os
passeios de motocross por trilhos
não autorizados, entre outros.
De forma a promover também
um transporte amigo do ambiente, esta atividade foi acompanhada, ao longo dos 40 km, por

um grupo de 30 alunos ciclistas.
Todas as escolas visitadas assumiram o compromisso de promover boas práticas na Floresta,
assinando um pergaminho que
ficará exposto na biblioteca de
Vila Verde.
O percurso começou na Escola Profissional Amar Terra Verde, passando depois pelo Centro Escolar de Turiz, Prado, Lage,
Moure, E.B. 2/3 Monsenhor Elísio,
E.B. 2/3 de Vila Verde e Centro
Escolar de Vila Verde, terminando com o regresso à Escola Profissional.
À chegada estava presente o
Vereador do Ambiente Patrício
Araújo, que também assinou o
pergaminho e realçou a importância da envolvência das camadas jovens nesta problemática.
Esta iniciativa insere-se nas
10as comemorações do dia Eco-Escolas, que terminará no próximo dia 10 de novembro com
uma reflorestação numa zona de
Vila Verde.

ESCOLA

Ciclofloresta:
Proteger
é Agir!

Nos dias 9 e 10 de novembro, decorreu em Mafra o
Seminário Nacional Jovens
Repórteres para o Ambiente,
onde três alunas da EPATV,
Ana Ralha, Fátima Silva e Juliana Azevedo participaram
na formação de jornalismo
relaionado com o ambiente e
sustentabilidade no concelho
de Mafra.
Particiapram também em
três concursossaindo vencedores de um deles - Concurso
de Melhor Cartaz Campanha,
com a temática a floresta.
No final deste seminário
houve um momento simbólico
de plantação de uma árvore no Jardim do Cerco pelas
mãos das alunas da EPATV.
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Jovens Repórteres
para o Ambiente
em Mafra

Magusto
na EPATV

As castanhas chegaram
mais cedo à EPATV. No dia 9
de novembro, a escola brindou toda a comunidade com
um Magusto, durante a tarde
de hoje. Os alunos do Curso
Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar confecionaram e serviram bifanas e castanhas para
os alunos, docentes, funcionários e direção da EPATV.

A EPATV tem vindo a apostar
nas novas ferramentas digitais,
dentro e fora da sala de aula.
Apenas com o dispositivo móvel, o aluno, de uma forma mais
interativa e dinâmica, organiza
o seu conhecimento e tem um
papel mais interventivo no seu
processo de aprendizagem.
Desde o início deste ano letivo, estão a ser utilizadas várias
ferramentas tecnológicas, nomeadamente Socrative, Aurasma, Khan Academy, Kahoot!,
Plickers, entre outras. A escola
está a adaptar-se a esta popularidade tecnológica de uma
forma construtiva e prática
para o aluno, que aprende a
utilizar o dispositivo móvel em
prol do seu conhecimento, melhorando a qualidade do ensino e tornando-o mais autónomo.
A utilização da realidade virtual e aumentada tem vindo a

ser utilizada e um exemplo disso foi a criação de uma exposição, que pretende criar uma
interação com o público. Foi
criado um painel, que apresenta uma paisagem do Gerês e se
faz acompanhar por um conjunto de pequenas imagens
de animais autóctones, que escondem uma outra realidade –
uma realidade aumentada.
Apenas com um dispositivo
móvel, os visitantes, focando os
vários elementos presentes na
tela, visualizam todas as fotografias que integram a exposição.
O objetivo é criar uma dinâmica entre as novas tecnologias e o conhecimento, ou
seja, através de um ecrã que
todos possuem é possível ter
contacto facilitado com o conhecimento, de uma forma
sustentável e na vanguarda da
tecnologia.
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Inovação Tecnológica
no ensino e na aprendizagem
da EPATV

A Escola Profissional Amar Terra Verde celebrou hoje, dia
10 de novembro, o Dia Internacional Eco-Escolas. Como escola amiga do ambiente, tem dinamizado várias atividades
de sensibilização para a proteção das florestas, tentando
cumprir o seu papel de educador ambiental. O tema do
ano é novamente “Floresta”, devido aos episódios que assolaram o verão português – os incêndios – e que causaram
uma destruição maciça de zonas florestais.
Dada a gravidade e amplitude deste problema, torna-se
cada vez mais claro que, para além das necessárias medidas a desenvolver e a implementar pelos organismos estatais responsáveis e proprietários florestais, a prevenção e minimização dos incêndios florestais precisa de um profundo
envolvimento de todos os cidadãos.
Como o principal objetivo é agir pela proteção dos ecossistemas, as celebrações começaram pela manhã com
uma ação de reflorestação em S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de Prado S. Miguel, onde foram plantados carvalhos, pinheiros e medronheiros pela comunidade escolar. Esta atividade foi realizada em parceria com a Câmara Municipal
de Vila Verde, pois só de uma forma organizada se podem
realizar estas ações.
Inicialmente, os alunos, foram sensibilizados para os cuidados a ter ao longo de todo o ano, especialmente antes
dos períodos mais críticos, fomentando a preservação e
conservação das florestas. Posteriormente, os jovens “arregaçaram as mangas” e procederam à plantação.
De regresso à escola, os alunos assumiram o mesmo compromisso, plantando um castanheiro no jardim da EPATV.
Da mesma forma, foi inaugurada uma Exposição de Realidade Aumentada que pretende criar uma interação com
o público, onde, com apenas um dispositivo móvel, os visitantes, focando os vários elementos presentes na tela, visualizam todas as fotografias que integram a exposição. O
objetivo primordial desta atividade consiste em abordar a
problemática das florestas de uma forma sustentável, ecológica, rápida e atrativa para os nossos jovens.
As fotografias retratam a fauna e flora do Gerês e são da
autoria do professor António Cunha, a quem gostaríamos
de agradecer a amável cedência e salientar o importante papel que o autor tem desempenhado na divulgação e
sensibilização para a preservação das espécies e paisagens
desta reserva natural.
A cerimónia encerrou com o hastear da bandeira verde, que simboliza o reconhecimento do trabalho realizado
em prol do ambiente, no ano letivo anterior. Este momento
contou com a presença do Diretor Geral da EPATV, João
Luís Nogueira, o representante da Câmara Municipal de Vila
Verde, Adelino Machado, e toda a comunidade escolar.
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Dia das
Eco-Escolas

naldo Azevedo, do Hotel Teatro, Porto; Catalina Salcedo,
da Universidade de La Sabana,
Colômbia; Chef Marco Gomes,
restaurante Oficina, Porto; Leoplodo Garcia Calhau do Café
Garret, Lisboa; um debate sobre a importância da Média
na Gastronomia; Chef Paco
Morales, restaurante NOOR,
Córdova, Espanha; Michel Van
Der Kroft, restaurante T Nonnetje, Hardewijk, Holanda, com 2
estrelas Michelin, e Chef João
Rodrigues do restaurante Feitoria em Lisboa, com 1 estrela
Michelin, com o tema “Matérias”.
Foi uma experiência extremamente enriquecedora para
este conjunto de futuros Cozinheiros e Pasteleiros que se
deslocaram de Vila Verde para
Lisboa com muita vontade de
aprender mais sobre esta área
que querem tanto seguir.

Poupança Pessoal,
a DECO diz como
No dia 16 de novembro,
a EPATV acolheu uma palestra Consumer Talks, da
DECO Jovem.
Ana Sofia Guiomar, da
DECO Jovem, e Filipa Cruz,
nutricionista, estiveram no
Auditório da EPATV para
falar aos alunos sobre Educação do Consumidor - o
ABC da Economia Pessoal.
Esta ação de sensibilização é uma iniciativa da

DECO que pretende ajudar os jovens consumidores a refletir sobre as suas
necessidades e desejos
de consumo e qual a importância da poupança,
assim como alertar para as
consequências financeiras
das suas decisões, no dia-a-dia, e para a necessidade de delinear projetos
financeiros para alcançar
os seus objetivos.

No âmbito da Prova de Aptidão
Profissional de três alunas da Turma
Técnico Auxiliar de Saúde, 3º ano, cujo
tema é “ Tabagismo”, foi assinalado o
Dia Mundial do Não Fumador, que se
comemora no dia 17 de Novembro.
Na maioria dos casos, a iniciação
tabágica ocorre na puberdade e a
dependência instala-se durante a
adolescência. A adolescência é o
período de experimentação de um
vasto conjunto de comportamentos e
estilos de vida, no sentido de procura de identidade e de autonomia, de
aceitação pelo grupo de pares e da
procura de afirmação. Na perspetiva
do adolescente, experimentar tabaco pode funcionar como uma forma
de chamar a atenção, de atingir a
independência, a maturidade ou a
popularidade.
O consumo de tabaco exige, por
isso, um trabalho preventivo especí-

EPATV a
trabalhar
músculos
A EPATV, nomeadamente o Curso Técnico de
Estética, promoveu, a 17
de novembro, o Workshop
“Músculos e Articulações”.
Esta iniciativa foi conduzida pela Professora
Vera Peixoto que sensibilizou os alunos, de uma forma participativa e dinâmica, para a importância
da atividade física na saúde. Esta foi uma atividade

com forte componente
prática que mostrou aos
jovens como trabalhar e
relaxar os músculos, sem
recurso a equipamentos.
No âmbito das disciplinas de Anatomina e
Fisiologia, esta atividade
surge da necessidade de
criar um novo olhar sobre
o corpo humano e sobre
a relevância da atividade
física.

fico para a redução destes riscos e
para a promoção de fatores de proteção junto dos adolescentes.
Neste sentido, as alunas fizeram um
vídeo onde abordavam a relação entre a popularidade e o início dos hábitos tabágicos, tendo recolhido depoimentos de professores e alunos com
o mote:
” Ser fixe é não fumar…Sê embaixador desta causa”.
Também elaboraram um cigarro
que continha vídeos e informações
sobre os malefícios do tabaco, com o
intuito de contribuir para a aquisição
de comportamentos de promoção
da saúde e prevenção das doenças
e dependências, por parte da comunidade escolar.
Em suma, neste Dia Mundial do
Não Fumador, a palavra de ordem foi:
Prevenção. Prevenção. Prevenção.
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As turmas de 2º e 3º ano do
curso de Cozinha/Pastelaria
participaram no XIIIº Congresso Nacional de Cozinheiros, no
dia 13 de novembro de 2017,
que se realizou no Centro de
Congressos de Lisboa.
O CNC decorreu a par do
evento ,”Encontro com Sabores e Encontro com Vinhos”,
uma vez que o produto é, inquestionavelmente, o maior
aliado do Chef de Cozinha e
Pastelaria. É o produto que esconde o sabor, a essência de
qualquer criação.
Este lema esteve bem patente nas várias demonstrações de Cozinha e Pastelaria
com Chefes de renome nacional e internacional a que
assistimos, tais como: Telmo e
Andreia Moutinho com Pastelaria; Chef Nuno Diniz com
aluno Diogo Veladas, com produtos de Montalegre; Chef Ar-

Dia do
Não Fumador
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EPATV no XIII Congresso
Nacional de Cozinheiros

ção física em colaboração com
o curso técnico de audiovisuais
do 2º ano e técnico de restauração (cozinha/pastelaria) do 1º
ano.
Ainda um agradecimento especial à prof. Olga Martins pelo
lanche e ao professor João Freitas, pelos croissants maravilhosos
que o curso técnico de padaria/
pastelaria do 2º ano cozinhou
para o evento, a quem muito se
agradece.
A participação e competição
saudável é o mais importante neste tipo de atividades, no entanto
deve-se também dar o mérito a
quem obteve resultados de destaque. Por isso, coloca-se de seguida a tabela de classificações
por escalões:

JUVENIL FEMININO:
1º lugar: Juliana Miranda
2º lugar: Sandrina Soares
3º lugar: Andreia Vieira
JUVENIL MASCULINO:
1º lugar: André Silva
2º lugar: Rui Silva
3º lugar: David Carvalho
JÚNIOR MASCULINO:
1º lugar: Marcelo Saraiva
2º lugar: Hugo Barros
3º lugar: Nelson Torres
JÚNIOR FEMININO:
1º lugar: Juliana Sousa

#amarcomamor
Este foi o mote do
dia 25 de novembro,
Dia pela Eliminação
da Violência Contra as
Mulheres, assinalado
pela EPATV em parceria com o Projeto Chega.
Durante a tarde do
dia 24 as técnicas do
projeto em conjunto

com quatro alunas do
curso de Técnico Auxiliar de Saúde, 3ºano,
realizaram uma campanha de sensibilização junto da comunidade escolar através
da distribuição de uma
pulseira acompanhada de um cartão informativo do projeto. Na

sequência desta campanha os jovens foram
desafiados a partilhar
uma fotografia usando a pulseira da campanha com o hashtag
#amarcomamor e desafiar três amigos a fazer o mesmo.
Paralelamente foi
realizada uma exposi-

ção na sala do aluno
do Projeto Erasmus+
“Female and Racial
Equality
Ever-FREE”
com várias fotografias
de atividades e trabalhos realizados pelos
alunos dos quatro países participantes no
projeto: Portugal, Espanha, Itália e Turquia.

ESCOLA

Cumprindo a sua missão de formação integral dos seus alunos, a
EPATV promoveu no passado dia
22 de novembro o CORTA-MATO
ESCOLAR, realizado no complexo
Lazer Vila Verde.
Esta atividade desportiva, decorreu durante a tarde e, apesar
de o tempo não ser o mais convidativo para a prática do atletismo, contou com a participação
de 240 alunos, distribuídos pelos
vários escalões etários. De salientar o espírito de cooperação e
união entre alunos e professores
durante toda a atividade.
Foi uma tarde diferente, onde
todos os participantes puderam
mostrar a sua forma física e fazer
algum desporto.
A organização da atividade ficou a cargo do grupo de educa-
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Corta
Mato

Prosseguindo com o objetivo e lema
de que “Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender”,
no dia 27 de novembro os alunos de Cozinha rumaram para mais uma colaboração com entidades e chefes de reconhecimento internacional, acompanhados
pela diretora de curso, Alexandra Vilar.
Desta feita, a EPATV esteve presente no
evento “À Prova no Porto” na Casa do Vinho Verde, onde colaborou e deu apoio
aos Chefes: Vítor Matos, do Restaurante
Antiqvvm (Porto), com 1 estrela Michelin,
que apresentou polvo com gelatina de
pimentos, mexilhões em escabeche, creme de fígado de bacalhau e espuma de
coentros; António Loureiro do Restaurante
A Cozinha by António Loureiro (Guimarães), que confecionou ostras, couve-flor
e Alvarinho; António Carvalho do Restaurante Brasão (Felgueiras), que apresentou
bacalhau Confitado com roupa velha;
Tiago Bonito do Restaurante Largo do
Paço (Amarante), com 1 estrela Michelin,
que demonstrou a sobremesa leite queimado/tangerina/morango fermentado/
avelã; Marco Gomes do Restaurante Oficina (Porto), que expôs vitela fermentada
com legumes da horta e ar de citrinos;
Joaquim Almeida do Restaurante Dom
Joaquim (Évora), que apresentou filhoses
de Natal enroladas.
Todas as iguarias apresentadas foram
harmonizadas com vinhos verdes.
Foi sem dúvida um grande momento
de aprendizagem e convívio com cozinheiros e produtores presentes que muito
orgulha e motiva a EPATV, uma vez que
são estas oportunidades que marcam a
grande diferença na vida dos formandos.

ESCOLA

A EPATV promoveu no dia
24 de novembro um Jantar Solidário a favor das crianças orfãs
de guerra do leste da Ucrânia,
em parceria com a UPE - Associação Centro Social e Cultural
Luso-Ucraniano, e enquadrado no contexto de um projeto
Erasmus + (“Refugees and Migrants seeking for their Future in
the United Europe”).
A iniciativa teve lotação esgotada e contou com a ilustre
presença do Diretor Geral da
EPATV, João Luís Nogueira, do
eurodeputado José Manuel
Fernandes, do Arcebispo IlIlarion, chefe da Administração
dos Assuntos Exteriores da Igreja Ortodoxa Ucraniana, do Padre Ortodoxo Vasyl Bundzyak e
outros membros do Consulado.
As mais de 100 pessoas que
participaram neste evento foram servidas pelos alunos do
Curso Técnico de Restauração,
devidamente orientados pela
professora Olga Martins e pelo
Chef José Vinagre.
A cerimónia deu também lugar a uma solene homenagem
ao eurodeputado José Manuel
Fernandes, pela defesa dos valores europeus e cristãos.
O Diretor João Luís Nogueira salientou a importância dos
valores de ação social que a
escola sustem e que são incutidos aos alunos, durante o seu
percurso escolar na EPATV.
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Jantar
Solidário

EPATV no
“À Prova no Porto”

Geriatria
visita Lar
da SCMVV

Visita a
Hóteis Bom Jesus
e IKEA
No passado dia 30 de novembro,
os alunos da EPATV a frequentar o
curso Assistente Administrativo, no
âmbito do Plano Anual de Atividades, realizaram uma visita de estudo
aos hotéis do Bom Jesus.
Assim, puderam constatar que,
além da paisagem maravilhosa, os
visitantes/turistas usufruem de um
alojamento de três a quatro estrelas.
Com esta visita, os alunos observaram técnicas de atendimento/
acolhimento; observaram o funcionamento da receção, a área de restauração, área de lazer, tal como o
spa/piscina, os quartos e suites das
várias unidades. Um dos momentos
mais esclarecedor foi a importância da imagem imprescindível nesta
área profissional.
Com entusiasmo seguiu-se, da
parte de tarde, a visita ao IKEA e
Nova Arcada, num princípio de levantamento e comparação do
atendimento e da política interna
dos vários pontos de venda.

Visita a
Caves
Vinícolas
Nos dia 30 de novembro e 7 de dezembro os alunos do Curso
Técnico de Restauração – Restaurante/Bar,
2º ano, visitaram as Caves do Vinho do Porto
Calém e Cockburn´s,
em Vila Nova de Gaia e
as Caves de Espumante Raposeira em Lamego, com o objetivo
de conhecerem melhor
os processos de produção, envelhecimento
e engarrafamento do
vinho do Porto e do vinho espumante.

No dia 6 de dezembro, as alunas do
curso Técnico de Geriatria do 1º ano,
acompanhado pelas professoras Fátima Pimenta e Sónia Vilas Boas, visitaram
o Lar da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Verde.
Com esta iniciativa, o curso teve a
oportunidade de contactar, pela primeira vez, com a dinâmica de um lar e toda
a comunidade (utentes, técnicos...).
Esta visita pretendeu desenvolver
competências capacitantes para a inserção na realidade do curso e apelar à
iniciativa e responsabilidade das alunas.
Foi uma tarde enriquecedora, tiveram a perceção de como funciona um
lar, conviveram com os utentes e participaram em algumas iniciativas desenvolvidas pelas técnicas do lar.
Foi uma visita de partilha de afetos
como “avós e netos” se tratasse.

Visita ao
Hospital
de Braga
No dia 7 de dezembro os alunos do terceiro ano do curso de
Técnico de Frio e Climatização
realizaram uma visita de estudo
às áreas técnicas de AVAC e Refrigeração do Hospital de Braga.
Esta visita teve como objetivo
identificar, descrever os diversos
tipos de equipamentos de aquecimento, arrefecimento, de ventilação, renovação/tratamento
do ar e manutenção/controlo
de equipamentos de AVAC industriais. Os objetivos desta atividade foram atingidos, os formandos revelaram um elevado
interesse e um comportamento
responsável.

Cabazes de Natal
da Associação
de Estudantes
O espírito de natal motivou a Associação de Estudantes da EPATV a reunir
vários produtos alimentares,
em 7 cabazes que foram
entregues, no dia 13 de dezembro, ao Centro Social
de Vila Verde.
Esta iniciativa mostra
que os alunos da EPATV e,
neste caso, os seus representantes, têm bem presente o sentido de solidariedade, não só neste tempo
natalício, mas durante todo
o ano.
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Os alunos do 3º ano de Técnico de
Ótica Ocular tiveram a oportunidade de
comparar diferentes conceitos de ótica,
na visita de estudo que realizaram no passado dia 30 de Novembro, acompanhados pelas professoras Eduarda Duque e
Alexandra Ferreira.
Na Óptica Médica Rogério observaram
um conceito diferente de todos os outros,
desde a oferta de produtos até ao layout
da loja, na medida em que esta ótica
aposta em produtos diferenciados e exclusivos, com preços bastante elevados,
que a transformam numa boutique onde
se encontram modelos de óculos que
fazem parte da rotina de estrelas como
Beyoncé e Jennifer Lopez. É de salientar
que esta ótica tem um nicho de clientes
que se encontram fidelizados à mesma.
Por oposição a este conceito de ótica,
visitamos uma outra num espaço comercial, a Grand Optical, onde os produtos,
serviços e layout são contrapostos à primeira. Nesta, os produtos são diversificados sem qualquer tipo de exclusividade,
em que o cliente é casual não mantendo
qualquer tipo de fidelização à mesma.
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Visita
a Centros
Óticos

Será que pensamos quantas vezes rimos durante o dia? Quando foi a última vez que nos rimos
tanto que até ficamos sem ar? Pois a verdade é
que nos dias de hoje o riso é menos quotidiano do
que acreditamos.
É precisamente por isso que a risoterapia existe, para incentivar o riso e fazer dele algo de todos os dias, de uma forma natural.
Quando rimos, libertamos substâncias benéficas para a saúde, como a serotonina e endorfinas, que promovem o relaxamento muscular e
a sensação de bem-estar físico e emocional. É
através de atitudes positivas que o cérebro compreende, memoriza, relaciona, aparta e transcende.
Como forma, de conhecer alternativas de
alívio da doença sem recorrer a medicamentos, abstraindo-se dos sintomas e do sentimento
de tristeza com a prática de algumas terapias,
duas alunas da Turma Técnico Auxiliar de Saúde
3º ano, vão desenvolver o projecto de PAP sob o
tema: “Remédios não curam doenças da alma –
Risoterapia e Musicoterapia”.
Com o intuito, de chamar a atenção para esta
realidade e sensibilizar a comunidade escolar
para a temática do seu projecto, as alunas juntaram-se à Operação Nariz Vermelho, na venda de
artigos desta Instituição Particular de Solidariedade Social, que promove semanalmente visitas de
‘Doutores Palhaços’ às enfermarias pediátricas
de 13 hospitais do país e pretendem levar alegria
às crianças hospitalizadas, aos seus familiares e
profissionais de saúde, através da arte e imagem
do Doutor Palhaço.
A comunidade escolar participou com entusiasmo na atividade e comprovou que “rir é o
melhor remédio”.

ram esta experiência.
A atividade teve a
participação e colaboração muito empenhada de alguns colegas do
curso de audiovisuais do
2º ano, que registaram
o evento para memória
futura, que muito contribuíram para o sucesso
desta atividade.
Todos estão de parabéns pela forma alegre
e pelo espírito desportivo demonstrados.
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Remédios não curam
doenças da alma –
Risoterapia e Musicoterapia

Durante este periodo letivo, no âmbito da
Atividade Interna do
Desporto Escolar, decorreu na nossa escola um
torneio inter-turmas de
Andebol para os alunos
dos cursos profissionais.
A excelente qualidade dos jogos, no espaço exterior da lazer Vila
Verde, foi bem traduzida nas expressões verbais e alegria de todas
as turmas que vivencia-

ESCOLA

Torneio de
Andebol
Inter-turmas

ESCOLA
O primeiro período de aulas termina, na EPATV, em jeito festivo com um almoço de
Natal para toda a comunidade escolar - alunos, docentes,
colaboradores e membros da
Direção.
No dia 15 de dezembro,
os alunos do Curso Técnico
de Restauração - Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/Bar,
orientados pelos formadores,
confecionaram e serviram um
almoço volante - lasanha vegetariana, strogonoff de frango e várias sobremesas natalícias - para marcar esta pausa
letiva.
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Almoço
de Natal

Jantar de Natal
Grupo Amar
Terra Verde
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abrilhantada pelo espétaculo musical “Nas
Vésperas do Natal” uma performance da
Orquestra
Sinfónica
do Porto Casa da Música, com direção musical de Martin André.

ESCOLA

de, e do Complexo
Lazer Vila Verde, num
jantar de Natal.
Este
aconteceu
na Casa da Música,
no Porto, e, além do
jantar e da troca de
prendas, a noite foi
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No dia 22 de dezembro,
o
Grupo
Amar Terra Verde reuniu os colaboradores da EPATV - Escola
Profissional Amar Terra
Verde, do ISAVE - Instituto Superior de Saú-
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gura uma formação homogeneizada em todo o espaço
europeu.
O Módulo V – Terapia Sensorial e Cognitiva (Leitura
Humana) está agendado para os dias 10 e 11 de fevereiro de 2018, uma formação única, que funde todas as
terapias de interpretação humana, incidindo sobre a
embriologia, cinesiologia, avaliação comportamental,
terapias de relaxamento, leitura somato-emocional, técnica terapêutica de correção global, consciencialização e
engramas mentais e sincronização craneo-sacra.
Para ex-estudantes e orientadores de estágio, existem
condições especiais de inscrições.

90

No dia 26 de setembro decorreu no ISAVE a Sessão de
Abertura do Ano Letivo de 2017/2018, que contou com
a presença de toda a Comunidade Académica, onde
foram dadas as boas vindas pela Presidente do ISAVE,
Prof.ª Doutora Mafalda Duarte a todos os alunos, docentes e colaboradores e em especial aos novos alunos que
este ano ingressaram nas diferentes licenciaturas e CTeSPs
ministrados. O Presidente do Conselho e Direção do ISAVE, Dr. João Luís Nogueira, falou acerca da consolidação
do projeto ISAVE e dos futuros projetos, da importância
das parcerias entre as instituições da região, tendo ainda
desafiado os estudantes a serem os motores de desenvolvimento do ISAVE. Foi ainda celebrado um protocolo de
colaboração entre o ISAVE – Instituto Superior de Saúde, a
Escola Superior de Saúde Atlântica (Barcarena) e o CLESI
– Centre Libre d’Enseignement Supérieur International
(França), que visa o intercâmbio de alunos e docentes,
na realização de cursos de curta duração, cursos livres,
pós-graduações, colaboração na prestação de serviços
à comunidade e o intercâmbio científico e cultural, entre
outras.

No passado dia 30 de setembro e 01 de outubro, decorreu no ISAVE a formação Módulo IV – Terapia Cranial,
ministrada pelo conceituado Fisioterapeuta e Osteopata
Eduardo Merino, dirigido a Fisioterapeutas.
Esta formação incidiu sobre a anatomia cranial, o
crânio e o sistema nervoso, cefaleias, sinusite, técnicas
manipulativas entre outras.
A formação Terapia Manual Avançada é composta
por um conjunto de seis módulos de formação, sendo ministrada na Dr. Merino Clínica Médica pelo Eduardo Merino e é também desde 2015 ministrada no ISAVE, de forma
a permitir aos fisioterapeutas desta Região a aquisição de
novas competências para um melhor desempenho no
exercício da Fisioterapia.
Sendo uma formação validada por uma instituição
de ensino superior e acreditada com 1 ECTS, possibilita a
aquisição de uma formação que será sempre validada,
durante todo o percurso académico e profissional, permite a progressão na carreira e contribui como uma mais
valia para o concurso documental para docência, cursos
de Pós-Graduação, Mestrados e Doutoramentos e asse-

Um grupo de estudantes do 1.º ano da Licenciatura
em Fisioterapia do ISAVE acompanhados pelos docentes,
realizaram uma visita ao Serviço de Fisioterapia e às Unidades ULDM (Unidade de Longa Duração e Manutenção)
e UMDR (Unidade de Média Duração e Reabilitação) da
Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde.
Os estudantes foram recebidos com a apresentação
da instituição através do vídeo institucional e com uma
breve descrição dos serviços e unidades em funcionamento, para além da visita às instalações que lhes permitiu conhecer de perto a realidade do mundo do trabalho.
Tendo como pilares a aprendizagem, o conhecimento e a prática na formação ministrada, estas visitas têm
como principal objetivo o contacto com os profissionais
de saúde e com as instituições, permitindo aos estudantes
alargar os seus horizontes ao longo da sua formação.
O nosso agradecimento à Santa Casa da Misericórdia
de Vila Verde e aos seus profissionais e em particular à Fisioterapeuta Margarida Araújo, Enfermeira Andreia Araújo
e Enfermeiro Hélder Machado, pela disponibilidade que
sempre demonstram para com o ISAVE.

O
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A Presidente do ISAVE, Prof.ª Doutora Mafalda Duarte participou no II Congresso Internacional “ Desafios da Qualidade em Instituições de Ensino Superior”, que se realizou no dia 19 de
outubro na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em busca de novos conhecimentos
para garantir a qualidade do ISAVE e da formação ministrada.
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No âmbito da unidade curricular de Microbiologia
Geral, os estudantes do 2.º ano da licenciatura em Fisioterapia visitaram o Serviço de Esterilização do Hospital de
Braga, que permitiu compreender a importância e dinâmica de desinfeção e esterilização de material clínico.
A formação em contexto real é uma mais valia ao
percurso dos nossos estudantes.

No passado dia 25 de outubro, os Caloiros ISAVE- Instituto Superior de Saúde, tiveram um dos tão esperados
momentos da vida académica que foi a latada seguido
do batismo!

O ISAVE esteve presente no “II Congresso de Segurança e Saúde Ocupacional do Vale do Ave”, que se realizou no dia 24 de outubro, no auditório da Universidade do
Minho - Pólo de Guimarães, organizado pela ACT-Autoridade para as Condições no Trabalho e ACES do Alto Ave.
Foram apresentadas pela Prof.ª Doutora Daniela Gonçalves duas comunicações em formato de poster:
1 – “Avaliação dos riscos profissionais num centro de
apoio social no distrito de Braga” - realizado no âmbito da
unidade curricular de Higiene e Segurança em instituições
para idosos do CTeSP em Gerontologia;
2 – “Instituições de cuidados de saúde para pessoas
idosas: locais saudáveis para profissionais e residentes?”

A Prof.ª Doutora Mafalda Duarte, Presidente do ISAVE,
a Prof.ª Liliana Rodrigues, docente e a estudante do 3.º
ano de Fisioterapia, Bárbara Azevedo participaram no
“VIII Congresso Internacional da ASPEM: A Saúde Mental
ao longo do Ciclo Vital”, que se realizou na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leira, o qual
decorreu nos dias 26 e 27 de outubro, organizado pela
ASPEM – Associação Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental.
A Prof.ª Doutora Mafalda Duarte fez a apresentação
da comunicação oral do tema “Fragilidade e qualidade
de vida na pessoa idosa institucionalizada” e a estudante
Bárbara Azevedo da licenciatura em Fisioterapia apresentou a comunicação oral “Relação entre o grau de
dependência de pessoas com acidente vascular encefálico (ave) e o nível de ansiedade nos/as cuidadores/as
informais”.

Decorreu no passado dia 30 de outubro a “I Feira do
Livro” promovida pela Edições Piaget na Biblioteca do
ISAVE – Instituto Superior de Saúde.
Foram disponibilizadas diferentes publicações relacionadas com os cursos ministrados no ISAVE, com descontos
especiais para a Comunidade Académica do ISAVE.
A Feira foi visitada por estudantes, docentes e colaboradores, sendo assim cumprido o objetivo de garantir o
acesso aos livros, a oportunidade de ampliar a cultura e
o conhecimento, desenvolvendo também o hábito e o
gosto pela leitura.
O ISAVE, agradece às Edições Piaget a disponibilidade e a as publicações oferecidas à Biblioteca que irão
seguramente contribuir para um maior conhecimento dos
estudantes.
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No âmbito da comemoração dos 30 anos do Programa Erasmus - o programa para o estímulo à mobilidade
de jovens e adultos na Europa, à partilha de experiências
e ao trabalho em rede - o ISAVE – Instituto Superior de
Saúde associou-se- às celebrações e aceitou o desafio
lançado pela Agência Nacional ERASMUS+ e a da Fórum
Estudante e realizou hoje, 6 de novembro o ERASMUS
TALKS um evento marcado pelos testemunhos de participantes no programa.
A abertura do evento contou com a presença do
Presidente do Conselho de Direção do ISAVE, Dr. João
Nogueira e da Presidente do ISAVE, Prof.ª Doutora Mafalda Duarte, tendo de seguida a Dra. Ana Duarte, ex-estudante de Fisioterapia e atualmente docente do ISAVE
partilhado a suas experiências enquanto participante do
programa de mobilidade “outgoing” em estágio no ano
de 2007 realizado no Hospital de Alicante e Clinica Centro
Noumar em Alicante Espanha.
Para além deste testemunho, em regime de “incoming” houve a partilha de duas estudantes italianas,
Stefania Girotto e Valentina Giunta, da Universitá degli
studi di Torino, que se encontram a realizar o programa de
mobilidade através da realização de um estágio na área
da Fisioterapia na USF do Carandá em Braga.
Gonzalo Egea López e Luís Garcia Faria, dois estudantes da Universidade Católica San António de Murcia,
Espanha que se encontram a frequentar até fevereiro do
próximo ano o 3.º ano da licenciatura em Fisioterapia do
ISAVE em mobilidade “incoming” de estudos, partilharam
as suas experiências desde que chegaram a Amares.
Todos foram unânimes nas vantagens de ser participante ERASMUS que a nível profissional, quer a nível pessoal, social, cultural e linguístico, sugerindo aos colegas para
não perderem esta oportunidade.
O ERASMUS TALKS terminou com a Dra. Paula Fernandes, responsável dos Programas de Mobilidade do Grupo Amar Terra Verde, que através de esclarecimento e
questões colocadas pelos estudantes, docentes e não
docentes que participaram neste evento, puderam obter
mais informações acerca das vantagens e condições
mais especificas sobre os projetos ERASMUS + do ISAVE em
funcionamento.
O ISAVE é promotor de projetos de mobilidade internacional, no âmbito do Programa ERASMUS+. Estes projetos
compreendem a atribuição de uma bolsa de mobilidade
e destinam-se aos estudantes dos cursos do ISAVE, assim
como ao seu pessoal docente e não docente.
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Três estudantes do ISAVE – Instituto Superior de Saúde,
Patrícia Silva, Stephanie Pereira e Raquel Martins das licenciaturas em Prótese Dentária, Fisioterapia e Enfermagem
foram selecionadas para bolseiras da Bolsa de Estudo Por
Mérito atribuída pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do
Alto Cávado e Basto, no valor de mil euros por licenciatura, no contexto da política de reconhecimento de mérito,
e visando estimular o desempenho da excelência dos
estudantes.
Esta é a primeira edição da Bolsa de Estudo por Mérito, correspondendo ao aproveitamento escolar no ano
letivo de 2016/2017, que pretende distinguir anualmente
os estudantes matriculados nas licenciaturas do ISAVE e
que tenham uma média final igual ou superior a dezasseis
valores.
O processo de seleção dos estudantes candidatos às
bolsas de mérito desenvolveu-se através da aplicação de
critérios definidos no Regulamento de Atribuição de Bolsas
de Estudo por Mérito da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
do Alto Cávado e Basto, nomeadamente, aproveitamento a todas as unidades curriculares com média igual ou
superior a dezasseis valores.
As estudantes Patrícia Silva, Stephanie Pereira residentes nos concelhos de Braga e Amares, frequentam respetivamente o 2.º ano das licenciaturas em Prótese Dentária
e Fisioterapia, Raquel Martins, residente do concelho de
Vila Verde, terminou no final do ano letivo passado a
licenciatura em Enfermagem.
Com esta parceria entre o ISAVE e a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, pretende-se criar
condições que possibilitem aos estudantes obter apoios
para o seu percurso académico e poderem criar uma
relação ao longo da sua vida com a instituição financeira que lhes permitiu o acesso a uma bolsa de estudo por
mérito.

Os estudantes do 1.º ano do CTeSP em Termalismo e
Bem-Estar e de Gerontologia, visitaram o Hotel Vidago Palace e o Balneário Pedagógico de Vidago, no âmbito da
unidade curricular de introdução ao termalismo do CTeSP
de Termalismo e Bem-Estar e da unidade curricular de Ciências do Comportamento do curso CTeSP de Termalismo
e Bem Estar e Gerontologia. Se para os/as estudantes de
Termalismo e Bem-Estar conhecer o Hotel Vidago Palace e o Balneário Pedagógico do Vidago lhes possibilitou
conhecer um dos contextos mais importantes da história
do Termalismo em Portugal, aos/às estudantes de Gerontologia permitiu consciencializarem-se para os diferentes
contextos profissionais que poderão encontrar no final da
sua formação. Os CTeSPs sendo uma formação onde
a prática tem uma forte componente, estas visitas tornam-se relevantes para o conhecimento de diferentes
procedimentos aplicados nesta área da saúde e para
uma melhor formação dos estudantes que frequentam os
mesmos.

O Grupo Amar Terra Verde fechou no dia 5 de dezembro um acordo de cooperação com entidade do Ensino
Superior Francês para o reforço de atividade do ISAVE
através do envio de alunos e desenvolvimento de novos
ciclos de estudo, nomeadamente, Licenciaturas, Mestrados e Pós Graduações, estando ainda previsto o aumento
das instalações.
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Um grupo de estudantes do 1.º ano da licenciatura de
Fisioterapia do ISAVE – Instituto Superior de Saúde, incentivado por outro colega do mesmo curso Paulo Vilela,
dador de sangue há 29 anos, dirigiram-se ao Banco de
Sangue do Hospital de Braga, para se tornarem dadores
de sangue e ajudarem a salvar vidas.
Paulo, Elisabete, Fábio, Rita, Eduarda e Beatriz futuros profissionais de saúde, traduzem aquilo que o ISAVE
pretende transmitir aos seus estudantes, a importância da
aprendizagem, do conhecimento que são determinantes
para o exercício da profissão, mas também a importância dos valores humanos, sobretudo quando se trata de
pessoas e do cuidar do outro.
Para ser dador de sangue é preciso estar em boas
condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos, ter pelo menos 50 kg e não estar em jejum.
O Banco de Sangue do Hospital de Braga está de portas abertas de segunda a sexta-feira das 9h às 13h e das
14h30 às 18h30 para todos aqueles que quiserem seguir o
exemplo destes estudantes e salvar vidas.
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O ISAVE, representado pela Presidente Prof.ª Doutora
Mafalda Duarte e pelos docentes Prof.ª Doutora Liliana
Rodrigues e Prof. Doutor João Silva, marcou presença no
“Fórum de Investigação: cuidar e investigar,” que decorreu no dia 17 de novembro na Universidade Católica do
Porto.
Este Fórum foi organizado pela Secção Regional do
Norte da Ordem dos Enfermeiros em parceria com diferentes instuições de ensino superior, tais como o ISAVE,
Instituto Piaget, Escola Superior de Saúde do IPB, Escola
Superior de Saúde do IPVC, Universidade do Minho, Universidade de Trás –os-Montes e Alto Douro, Escola Superior
de Saúde de Santa Maria, Escola Superior de Enfermagem
Dr. Montalvão Machado, Universidade Fernando Pessoa,
Escola Superior de Enfermagem do Porto e o Instituto de
Ciências da Saúde da UCP.
Através do CICS -Centro de Interdisciplinar em Ciências da Saúde do ISAVE, foi apresentado o póster “Investigar em Enfermagem”, para além da mostra de investigação que decorreu paralelamente ao Fórum.
Ao longo do dia foram debatidas questões relacionadas com a investigação em Enfermagem e a sua importância para a saúde, com diferentes intervenientes que
constituíram os diferentes painéis.

O ISAVE e a EPATV assinaram no dia 12 de dezembro
com a União Distrital das Instituições de Solidariedade Social (UDIPSS) de Braga um protocolo de cooperação que
visa a formação dos recursos humanos das instituições associadas da UDIPSS, assim como a realização de estágios
para os estudantes das licenciaturas e CTeSPs ministrados
no ISAVE e o desenvolvimento de ações de solidariedade.
Este protocolo foi formalizado pelo Presidente da
UDIPSS, Roberto Mariz que destacou a importância desta cooperação no sentido de potenciar os recursos das
instituições associadas, que atuam na área da terceira
idade e da infância e permitirá também aos estudantes o
contacto com a realidade prática.
Por outro lado a Presidente do ISAVE, Mafalda Duarte
destacou o acesso às instituições no setor social, a formação conjunta a desenvolver e os estágios para os estudantes como os principais vetores de atuação que este
protocolo irá potenciar.
João Luís Nogueira, Diretor Geral da EPATV e Presidente do Conselho de Direção do ISAVE, considerou que este
protocolo é uma excelente oportunidade para jovens da
EPATV adquirirem também competências transversais e
dos estudantes do ISAVE terem a possibilidade de levar
avante mais investigação no setor social.

Fotografias de “O Amarense”
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O ISAVE – Instituto Superior de Saúde reuniu o Conselho
Consultivo, que de acordo com os Estatutos da instituição
ocorre uma vez por ano. Este órgão tem como objetivo
pronunciar-se acerca da atividade global do ISAVE, criação de novos ciclos de estudos, contribuir para a avaliação externa da instituição e acima de tudo, fomentar
uma maior articulação entre o ensino a comunidade e o
tecido empresarial.
Nesta reunião foram apresentadas as diferentes áreas
de atuação do ISAVE, as atividades desenvolvidas ao longo do último ano letivo e do presente, destacando-se o
serviço à comunidade, a formalização de parcerias com
diferentes instituições nacionais e internacionais, o trabalho na área da investigação para a saúde desenvolvida
através do CICS – Centro Interdisciplinar das Ciências da
Saúde que irá permitir às instituições da região e aos seus
profissionais o acesso a conhecimentos científicos mais
alargados, levando a uma melhoria na qualidade dos
serviços prestados.
Foram ainda discutidas novas propostas educativas
previstas para o próximo ano letivo, assim como foi feito
um levantamento das áreas prementes, relativamente às
necessidades formativas na Região, tendo os membros
deste Conselho manifestado o seu agrado com o crescimento do ISAVE e com as diferentes atividades desenvolvidas, assim como com os projetos futuros apresentados.
O Conselho Consultivo do ISAVE tem como membros,
para além do Conselho de Direção, Direção Executiva e
Presidência do ISAVE, a Associação de Estudantes, representantes dos Docentes e dos Colaboradores, Câmara Municipal de Amares, Câmara Municipal de Braga,
Câmara Municipal de Terras de Bouro, Arquidiocese
de Braga, Associação Comercial de Braga, Bombeiros
Voluntários de Amares, Instituto Português do Desporto e
da Juventude, Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde,
Santa Casa da Misericórdia de Amares, Hospital de Braga,
Valoriza, Delegação de Amares da Cruz Vermelha Portuguesa, ACES Gerês/Cabreira, Associação Empresarial do
Vale do Homem, AFA – Associação de Fomento de Amares, Agrupamento de Escolas de Amares, Casa de Saúde
de Amares, Centro Social do Vale do Homem, Centro
Social e Paroquial de Moimenta e Gabinete de Empregabilidade da EPATV.
Esta reunião anual terminou com o Almoço de Natal
do ISAVE, no qual os membros do Conselho Consultivo
tiveram oportunidade de confraternizar com toda a Comunidade Académica.

No dia 11 de dezembro decorreu no Auditório do ISMAI
(Instituto Universitário da Maia) o “Seminário Final UNigualdade”, no qual participaram a Presidente do ISAVE,
Prof.ª Doutora Mafalda Duarte e a docente Prof.ª Doutora
Liliana Rodrigues, como oradoras na mesa dedicada à
“Igualdade de Género”.
Este Seminário foi o culminar de projeto UNigualdade
- Programa de Promoção da Igualdade e Diversidade
Social e de Combate à Violência Doméstica e de Género
da Associação Plano i, desenvolvido no ano letivo transato no ISAVE, que tem como objetivo alertar e consciencializar os/as estudantes do ensino superior para a
importância da temática relacionada com a Igualdade
de Género.
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Sendo o Natal, uma época de partilha,
solidariedade, amor e esperança, o ISAVE
reuniu estudantes, docentes, colaboradores, Direção e Convidados no habitual
almoço de Natal, que decorreu nas instalações do ISAVE no dia 15 de dezembro.
O almoço onde não faltaram as conversas, os brindes, as gargalhadas e a boa
disposição, foi servido pelos alunos do 3.º
ano do Curso Técnico de Restauração Restaurante/Bar, da EPATV- Escola Profissional
Amar Terra Verde, orientados pela Professora Olga Martins.
Foi sem dúvida um feliz momento de
confraternização.

Pelo segundo ano consecutivo, o
ISAVE foi o patrocinador da V Edição
ISAVE São Silvestre Amares, que se realizou no passado dia 30 de dezembro.
Esta prova, que já vai na quinta edição, é uma organização do Ginásio
Pro-Energy e do Município de Amares
em colaboração com a Junta de
Freguesia de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, a Junta de Freguesia de Amares e
Figueiredo e a empresa Pi Sport.
Com partida na Praça do Comér-

cio em Ferreiros, as provas consistiram
numa corrida de 10 Km e numa caminhada com cerca de 5 Km, tendo
como percurso as diferentes artérias
de Amares.
À semelhança dos anos anteriores,
a ISAVE S. Silvestre de Amares é novamente uma prova de cariz Solidário,
em que parte da receita da prova
reverteu a favor da Cruz Vermelha de
Amares e dos Bombeiros Voluntários
de Amares.

João Barbosa
Prótese Dentária

Sónia Barros
Enfermagem

ISAVE foram-me explicadas as regras e
normas da mesma…
Inscrevi-me para os exames, através
do concurso Maiores de 23 anos e com
muita dificuldade consegui entrar.
Passo a passo, fui fazendo todas as
unidades curriculares… e quando chegavam as notas eu compartilhava com os
meus filhos estes momentos, porque para
eles é um orgulho ter a mãe a concretizar
o seu sonho.
Ao longo do meu 1º ano fui confrontada com vários obstáculos que para mim
poderiam significar um fim, mas com o
apoio dos meus docentes tudo se ultrapassou!
Concluí o 1º ano da Licenciatura com
muito esforço, dedicação e estudo - não
foi fácil.
Nesta instituição encontrei o meu caminho e não vou desperdiçar a oportunidade de concretizar o meu sonho.
Neste momento, preparo-me para
fazer o meu segundo estágio em Saúde
da Família na Comunidade no Centro de
Saúde do Pico dos Regalados.
Aproveito esta oportunidade para
agradecer a todos os meus docentes
sem exceção.
Hoje em dia, não é fácil encontrar docentes com a disponibilidade de ajudar
a superar as dificuldades do aluno… No
ISAVE encontrei disponibilidade, preocupação, afeto, apoio e além de tudo o
conforto que transmitem aos estudantes.
Partilho convosco um pouco da minha história e saliento que nunca é tarde
para alcançar os nossos objetivos, pois
com esforço e dedicação chegamos
onde pretendemos!
É um orgulho para mim ser aluna da
licenciatura em Enfermagem no ISAVE!•

ENSINO SUPERIOR

Crescer num determinado contexto
ou ambiente profissional permite-nos
desenvolver competências práticas para
o exercício dessa atividade. Da observação, da experimentação até à concretização de determinadas tarefas, construímos o conhecimento empírico.
Assim aconteceu no meu percurso,
cresci observando a fazerem próteses,
dentes de faz de conta, novos ou gastos
pelo tempo, mas sempre a ansiarem por
mãos habilidosas, por mentes dedicadas que encontrassem soluções para
os problemas de muitas bocas. Depois,
pude experimentar, mexer nos materiais,
até ao dia em que, de tanto observar e
experimentar, consegui construir. Como
diz o senso comum “filho de peixe sabe
nadar”!
Com o passar dos anos e o crescer da
experiência, percebi que era importante
atualizar-me, acompanhar a realidade,
viver de investigações e saberes científicos, conseguir argumentar sobre decisões, compreender processos e poder
explicar melhor esta profissão - chegando assim a esta etapa! Estudar, aprender,
crescer enquanto estudante dos Maiores
de 23 anos, no ISAVE – Instituto Superior
de Saúde.
O ISAVE permite-me abraçar estes
saberes, os que construí na minha ingenuidade, na experiência prática e na
observação de fazedores e, agora, os
saberes e aprendizagens das teorias, da
investigação, da ciência que me permitem compreender o que faço e aperfeiçoar a habilidade das mãos e da mente.
Mantermo-nos à superfície não é o
mesmo que saber nadar! •

A vida reserva-nos muitas coisas boas:
metas alcançadas, estudos concluídos,
trabalhos desejados, família, reconhecimento, amigos e pessoas especiais que
passaram pelo caminho, deixando um
rastro de força e positividade.
Chamo-me Sónia Barros, tenho 42
anos e estou a frequentar a Licenciatura
de Enfermagem no ISAVE – Instituto Superior de Saúde.
Enfermagem foi sempre o meu grande
objetivo, porém nunca tive oportunidade, porque deixei de estudar aos 16 anos
e fui trabalhar. Trabalhei durante alguns
anos numa fábrica, mas não gostei!
Procurei trabalho na área da Saúde
e encontrei-o num lar de idosos, no qual
me adaptei e identifiquei.
Tive dois filhos e fui sempre adiando,
pois, ser mãe era a minha grande prioridade. Aos 35 anos tive a possibilidade de
frequentar o 12º ano, pelas Novas Oportunidades e, quando terminei, percebi
que não seria fácil, porque ainda tinha
filhos dependentes de mim, portanto, fui
adiando mais uma vez.
Em 2015, com o objetivo de perceber
e lidar com a adolescência, frequentei
um curso de alguns meses na escola
Secundária de Vila Verde, orientado pela
psicóloga da escola, Dra. Susana Gomes, e Dra. Beatriz Santos, representante
da Proteção de Menores, que fizeram
um belíssimo trabalho com os 16 pais
que frequentaram a formação. Quando
terminei, fui convidada a contar a minha
história e o porquê de não ter seguido o
meu sonho de ser Enfermeira.
A Dra. Susana Gomes informou-me de
que o ISAVE se iria mudar para Amares.
Nesse momento, procurei saber mais e
quando me desloquei às instalações do
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Nunca é
tarde para
aprender

Sílvia Rodrigues
Ex-estudante e Docente do ISAVE
Enfermeira Hospital de Braga
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Estamos destinados a aprender… por mais passivos
que sejamos, somos chamados quotidianamente a desenvolver atividades que mesmo inadvertidamente nos
possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos e competências, independentemente da sua aplicabilidade ter
potencial tradução no desempenho profissional, cívico,
social ou estritamente pessoal.
Mas é inevitável… sem querer afunilar a reflexão…
quando falamos de aprendizagem ao longo da vida,
falamos de Escola e de Emprego.
O eventual incremento do sucesso e da relevância
da formação pessoal, técnica e profissional das pessoas
desemboca inevitavelmente na discussão sobre a dicotomia entre contextos de educação e formação (a Escola,
em sentido lato) e contextos de trabalho (as Empresas e
outras organizações). A reclamada parceria entre estas
duas esferas é operacionalizável e as experiências têm
vindo a multiplicar-se de forma mais ou menos integrada,
quer no âmbito do ensino secundário (via escolas profissionais), quer no âmbito do ensino superior (via estágios
curriculares). A minha experiência pessoal consubstancia
tal desiderato… o modelo de formação em Enfermagem
constitui-se, desde há várias décadas, como role model
a este nível. É evidente que se exige um crescente comprometimento da sociedade civil na persecução deste
objetivo, promovendo-se a flexibilização dos percursos,
em função das escolhas, interesses e potencialidades
das pessoas, como um caminho válido para aproximar a
oferta formativa da procura. Delegar tal responsabilidade
apenas na Escola não permitirá alcançar os milhões de
portugueses pouco qualificados e escolarizados.
Dizem-me que hodiernamente, salvo raras exceções,
já não se aspira a um emprego na área de qualificação
obtida na educação e formação, pessoalmente gratificante e socialmente útil, focando-se as expectativas num
emprego o menos precário possível. Porém, sem menosprezar as questões relativas à relação entre os contextos

no setor privado, o seu salário/hora é mais do
dobro do de alguém que apenas concluiu o
ensino secundário.
Outro aspeto a ter atenção prende-se com
as externalidades positivas da escolaridade na
comunidade onde as pessoas se inserem. Na
realidade, uma maior percentagem de diplomados do ensino superior ao nível do concelho
ou da empresa tem impacto positivo nos salários dos restantes trabalhadores. Por outro lado,
uma parte muito significativa dos diplomados
do ensino superior trabalha em profissões que
não existiam no passado ou que, existindo, não
empregavam diplomados.
Como seria expectável, os diplomados do
ensino superior têm mais autonomia e capacidade de influência na gestão nas organizações
em que trabalham. Os diplomados do ensino
superior reportam altos níveis de satisfação com
os seus empregos, sendo que o aspeto em que
o nível de satisfação é menor é relativamente à
possibilidade de conciliar vida pessoal e profissional. Os diplomados do ensino superior estão
mais satisfeitos com a sua vida e veem-se menos
limitados por problemas de saúde do que o resto
da população. Da mesma forma, os diplomados
do ensino superior são mais participativos nos
processos eleitorais e têm maior capacidade
para interpretar fenómenos políticos. Do efeito
positivo da educação superior no bem-estar do
indivíduo, apenas metade resulta de um impacto positivo no rendimento. E a outra metade
deste efeito faz-se sentir através de uma maior
confiança interpessoal, um maior sentimento de
segurança e uma melhor perceção do seu estado de saúde. Os diplomados do ensino superior
reportam um maior nível de satisfação com a
democracia portuguesa e maior confiança nas
suas instituições.
Fica claro que os benefícios do ensino superior são multidimensionais… são de consumo e
de investimento… são individuais e coletivos.
Em suma, a via da escolaridade concorre para
o objetivo da qualificação para o emprego,
mas também para o aprimorar da cidadania (a
preparação para o desempenho de diferentes
papéis sociais em múltiplos contextos de vida).
Aprender ao longo da vida…é inevitável!•
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Aprender ao longo da vida…
uma inevitabilidade!

formativos e de trabalho (antes pelo contrário!!!),
o foco em Portugal continua e vai continuar a
ser o desafio da escolaridade. Em 2000, com
menos de oito anos de escolaridade média,
Portugal tinha uma escolaridade semelhante à
da Alemanha de 1930 ou da Roménia de 1970.
Neste contexto, importa atender às conclusões
publicamente divulgadas do recente estudo
“Benefícios do Ensino Superior”, promovido pela
Fundação Francisco Manuel dos Santos, com a
coordenação do Professor Miguel Portela.
Na realidade, em Portugal, os diplomados do
ensino superior estão menos vezes em situação
de desemprego, têm empregos menos precários
e auferem salários mais elevados do que o resto
da população, sendo que a probabilidade de
um diplomado do ensino superior ficar desempregado, estando empregado no ano anterior,
é inferior em um quinto face à de um diplomado com o ensino secundário - diferença que
aumentou durante a recente crise económica.
Da mesma forma, na transição da escola para
o mercado de trabalho, a probabilidade de um
diplomado do ensino superior estar empregado
no ano seguinte à conclusão do seu curso é
superior em cinco pontos percentuais relativamente à de um indivíduo que tenha concluído
o ensino secundário e que tenha deixado de
estudar, ainda que a proporção de recém-diplomados com contratos permanentes tenha caído
acentuadamente desde 2010. Por outro lado, a
probabilidade de um finalista do ensino superior,
num dado ano, desistir de procurar um emprego
ou de continuar a estudar é inferior em um terço
relativamente a um finalista do ensino secundário.
Quando se analisa o universo de indivíduos pós-graduados as divergências tornam-se
gritantes. Assim, os mestres com contratos permanentes viram o seu prémio salarial aumentar
significativamente durante o período de crise. Os
mestres e os doutorados sofreram menores perdas salariais durante os anos de crise. Um mestre
nos primeiros dez anos de experiência tem um
salário/hora superior em 80% ao de um finalista
do ensino secundário, sendo que para um licenciado essa diferença é cerca de 50%. Embora
existam menos de 6000 doutorados a trabalhar

Raquel Martins
Ex-estudante do ISAVE

industrial. Contudo, sofrem alterações tão rápidas e radicais, que
fazem com que qualificações e
competências anteriormente valorizadas, se desatualizem e fiquem
obsoletas. Isto pode parecer uma
desvalorização dos conhecimentos anteriormente adquiridos, mas,
quando bem analisado, podemos
perceber uma ideia de acumulação contínua, em que o que
se segue não seria possível sem o
acumulado anterior.
Quando iniciei a licenciatura
em Enfermagem, certamente não
tinha esta perspetiva de consolidação contínua do conhecimento, necessária para a minha evolução como futura enfermeira. Mas,
através da excelente experiência
de aprendizagem que o ISAVE me
proporcionou, apercebi-me de
que viver neste ritmo alucinante,
de uma sociedade baseada em
conhecimento que evolui, num
mundo onde as fronteiras são
cada vez menores e onde há
necessidade de desenvolvimento
tecnológico, implica um ininterrupto processo de atualização e
desenvolvimento. Hoje proponho-me, humildemente, a essa evolução: aprender sempre!•

“O saber não ocupa lugar!”, foi o mote deixado por Isaura Magalhães na entrega de diplomas do Centro Qualifica da Escola Profissional Amar Terra Verde. Isaura e mais 50 pessoas receberam, no
dia 27 de setembro, um diploma pelo seu percurso de qualificação,
obtido através processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competência.
A cerimónia, integrada na comemoração do 24º aniversário da
EPATV, permitiu a todos os envolvidos verem reconhecido o investimento que fizeram na sua formação. Como referiu o Diretor- Geral,
João Luis de Matos Nogueira, “este momento é de consagração
de todo o esforço que fizeram em prol da vossa qualificação. É fundamental para o vosso percurso profissional e pessoal e é o melhor
exemplo que podemos dar aos nossos filhos e netos”.
Isaura Magalhães deixou o seu testemunho, mostrando a importância da aprendizagem ao longo da vida. “No meu caso, o 12º
ano de escolaridade permitiu-me aumentar a minha autoconfiança e, desta forma, incentivou-me a apostar noutros desafios, a arriscar, a iniciar outros voos!! No presente, encontro-me a desenvolver
um projeto profissional por conta própria, na área comercial, algo
inovador, arrojado e, a meu ver, ajustado às necessidades da sociedade atual e que fará certamente a diferença!”
O Centro Qualifica da EPATV congratula-se pelo trabalho desenvolvido em prol da aprendizagem ao longo da vida, contribuindo
para o desenvolvimento da comunidade em que se insere.
A aposta na qualificação e o trabalho desenvolvido na área da
educação de adultos são uma mais-valia para todos os cidadãos e
a EPATV espera continuar a corresponder às expectativas dos adultos que procuram o Centro Qualifica.

QUALIFICAÇÕES

Desde que iniciei o meu percurso académico, apercebi-me que
a aprendizagem passa muito para
além da sala de aula das universidades, aprendemos com tudo e
com todos em todos os momentos. Podemos certamente admitir
que esta característica nos confere grande parte da nossa capacidade adaptativa, enquanto
ser humanos integrantes de uma
sociedade cada vez mais exigente. Vejamos então que, o conceito de aprendizagem ao longo
da vida se entende como “toda
a atividade de aprendizagem
em qualquer momento do ciclo
vital, com o objetivo de melhorar
os conhecimentos, as aptidões e
competências, no quadro de uma
perspetiva pessoal, cívica, social
e/ou relacionada com o emprego”, (Neves A. 2005), estando,
portanto, relacionada com um
contínuo processo de desenvolvimento, a diferentes níveis.
Os conhecimentos imutáveis,
passados como legado geracional, deixaram de ser condição suficiente para a sobrevivência. Sendo acrescentadas a estes, novas
formas de pensar e fazer, inicialmente introduzidas pela revolução
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APRENDER SEMPRE!

No âmbito das suas
atribuições de gestão,
coordenação e monitorização
da rede de Centros Qualifica
da Região/NUT II Norte, a
equipa de acompanhamento
realizou uma visita ao Centro
Qualifica da EPATV, no dia 19
de outubro.
A Drª Regina Almeida, em
representação da ANQEP, a
Drª Carla Sampaio e a Drª Carla
Tavares, em representação da
DGEST, reuniram com a equipa
técnico-pedagógica do Centro
Qualifica, nomeadamente a
sua coordenadora, Rosa Vieira,
formadores e técnicos.
O encontro teve a duração
aproximada de duas horas e
discutiram-se, conjuntamente,
estratégias que levem ao
cumprimento das metas
propostas pelo Centro Qualifica
da EPATV, nomeadamente no
que diz respeito às dinâmicas
de atuação no território e ao

estabelecimento/reforço de
parcerias/protocolos.
Entre os obstáculos
identificados regista-se o
atraso no financiamento e a
necessidade de uma rede de
colaboração mais estruturada
que possa fomentar o trabalho
de parceria em benefício da
prossecução dos pilares da
aprendizagem ao longo da
vida.
O Centro Qualifica da EPATV
que no ano de 2016 conseguiu
a concretização de todos os
objetivos, encontra-se, neste
momento, a 91% de execução
das metas traçadas para o ano
de 2017.
A missão do Centro Qualifica
é contribuir para a qualificação
dos portugueses e a equipa da
EPATV continua empenhada
neste projeto, convidando
todos os interessados a visitar o
seu espaço para obterem mais
informações.
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Centro Qualifica da
EPATV recebe visita de
acompanhamento da
ANQEP e DGEST
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EPATV na
Geórgia em
Conferência
Internacional

A EPATV visitou a Geórgia, para uma Conferência Internacional relacionada com as responsabilidades dos Centros que desenvolvem Educação de
Adultos, no desenvolvimento económico e social
das regiões ou países em que estão inseridos. A
escola está presente nesta conferência a convite
dos organizadores, o Instituto para a Cooperação
Internacional da Associação de Educação de
Adultos alemã (DVV Internacional) Instituto para a
Aprendizagem ao Longo da Vida da UNESCO (UIL)
e representa Portugal nessa jornada de trabalho.
Trata-se de uma conferência com cerca de
100 participantes de todo o mundo e que pretende analisar e partilhar as diferentes práticas de
educação que contribuem para a inclusão social
de pessoas adultas, em particular, pessoas que se
encontrem em situação de desvantagem social,
como desempregados, migrantes, refugiados.
Durante os três dias de trabalho, os participantes
têm feito várias visitas de campo, analisado práticas e ouvido peritos de vários pontos do planeta,
nomeadamente, Alemanha, África do Sul, Tailândia, Áustria, Suécia, Irlanda, Macedónia, Camboja,
entre outros.
Esta conferência, que conta com a participação do Ministro da Educação e Ciência da Geórgia, Aleksandre Jejelava, deu à EPATV a oportunidade de encorajar a República da Geórgia a
implementar um sistema que permita a validação
de competências dos cidadãos, elemento essencial para restabelecer a justiça social, e um desafio
premente neste país. Lembre-se que a EPATV desenvolve a validação de competências a pessoas
adultas desde 2006, tendo já certificado mais de
3000 pessoas.
Esta reunião ocorreu no âmbito da presença da
EPATV na vice-presidência da Associação Europeia
para a Educação de Adultos (EAEA). As práticas
apresentadas permitem à EPATV melhorar o seu
desempenho e acrescentar serviços no âmbito do
Programa Qualifica, o programa português direccionado para a Educação e Formação de Adultos.

ções da EPATV e consistiu na execução de
quatro pratos, dois por cada uma das formandas, que lhes permitiu obter a certificação profissional como Técnicas de Cozinha/
Pastelaria, nível IV, pela experiência adquirida no exercício da sua profissão.
O resultado final foi bastante enriquecedor, sendo este o culminar de todo o processo de reconhecimento e validação, iniciado
há alguns meses e acompanhado pela
formadora Alexandra Vilar e pela técnica
Joana Rocha.
A coordenadora do Centro Qualifica,
Rosa Vieira, enalteceu a presença dos representantes da entidade empregadora
das formandas, pela importância do apoio
no reconhecimento das qualificações e na
aprendizagem ao longo da vida.

O Centro Qualifica da EPATV certificou, no dia 18 de Dezembro, onze
colaboradores do Agrupamento
de Escolas de Moure e Ribeira do
Neiva em duas das áreas de Serviço
de Apoio a Crianças e Jovens, mais
especificamente, Técnico de Ação
Educativa e Acompanhante de
Crianças.
Através deste processo de certificação profissional, o Centro Qualifica da EPATV, de acordo com a sua
coordenadora Rosa Vieira, enquanto entidade que valoriza a aprendizagem ao longo da vida, pretendeu
potenciar neste grupo a tomada de
consciência/reconhecimento das
competências profissionais adquiridas através das várias experiências
e desafios ao longo do tempo de
serviço na área. Paralelamente, este
processo visa estimular uma atitude
recetiva à contínua adaptação às
exigências educativas do presente, isto é, reforçar a importância
da atualização e reciclagem de
conhecimentos e boas práticas ao
longo da vida, para deste modo
assegurarmos a eficiência profissional e o bom ambiente de trabalho
numa organização.

A Direção do Agrupamento
apoiou todo este processo de valorização dos seus colaboradores promovendo a educação de adultos
em parceria com o Centro Qualifica
da EPATV.
Na sessão de júri de certificação,
que se realizou na Escola - sede em
Moure - estiveram presentes três formadores com experiência nas áreas
em certificação, assim como um
representante da entidade sindical,
Federação Nacional da Educação,
Prof. Jorge Martins e uma representante de uma entidade patronal,
Drª Manuela Soares, Diretora- Técnica da Casa do Povo de Ribeira do
Neiva.
Todos os formandos obtiveram a
sua certificação profissional tendo
concretizado com sucesso as tarefas propostas.

QUALIFICAÇÕES

O Centro Qualifica da EPATV realizou, no
dia 11 de dezembro, provas de Reconhecimento, Validação e Certificação profissional
na área de Hotelaria e Restauração, certificando duas colaboradoras do Centro Social
de Dornelas, Elsa Cunha e Felisbela Vieira.
O júri, presidido pelos Chefes Nuno Silva e
Américo Silva, contou ainda com a presença
da representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Ana Paula Fernandes Martins, um representante da APHORT
- Associação Portuguesa Hotelaria Restauração e Turismo e do Sindicato de Hotelaria do
Norte, Manuel Camilo e ainda representantes
da instituição empregadora das formandas,
Sameiro Tinoco e Dionísio Pinheiro.
A prova prática foi realizada nas instala-
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Certificação Profissional de
Técnico de Cozinha/Pastelaria na EPATV

Centro Qualifica EPATV e
Agrupamento de Escolas de
Moure e Ribeira Neiva na
promoção da Qualificação

Uma criança dizia, dizia
“quando for grande
não vou combater”.
Como ela, somos livres,
somos livres de dizer.
(…)
Ermelinda Duarte

O período que se seguiu ao 25
de Abril foi, entre muitas outras
demandas, marcado pela riqueza ao nível da expressão musical,
nomeadamente por esta música
que vos apresento. Ouvi esta
música pela voz do meu filho de
quatro anos para quem, naturalmente, a mensagem não tem
nenhuma carga ideológica, mas
que para uma geração significa
a conquista da liberdade e de
um outro conjunto de direitos que
marcaram inevitavelmente o nosso Portugal.
Esta ideia permite-nos realçar
conceitos que estiveram em destaque neste período, mas que são
transversais a qualquer sociedade
ou espaço histórico: democracia,

participação e liberdade.
Neste seguimento, e convocando Paulo Freire, em toda a sua
obra, destacamos a capacidade
de aprender em contexto, ou seja,
pela atribuição de significados às
palavras ou momentos em que
entramos em contacto com um
determinado dado. Retomando a
premissa da música, a aprendizagem da mesma para o meu filho
deu-se pela associação ao ritmo
e entoação que a professora de
música mediou. No entanto, se
a apresentarmos a um adulto da
geração da Revolução de Abril as
suas referências serão certamente
ao contexto histórico e à conquista da liberdade que a própria
música faz alusão.

Nesta perspetiva, defendemos
a Aprendizagem ao Longo da
Vida integrada numa abordagem
multidimensional do aprendente
como cidadão e não apenas como
indivíduo ou trabalhador, numa
perspetiva da educação ao serviço
da economia. Acreditamos que a
educação assume centralidade no
poder transformador da sociedade do cidadão em transformação
como agente ativo na construção
da democracia.
Vivemos numa época a que muitos autores apelidam de sociedade
do conhecimento, economia do
conhecimento, era da globalização
e estes são desafios que se colocam
às sociedades e aos cidadãos na
sua interpretação da realidade.
Assim, os estímulos do passado não
são os do presente e não serão certamente os do futuro. As ferramentas
que permitem o desenvolvimento de
competências aos cidadãos têm de
ser multidimensionais para fazer face
a estas novas realidades. É fundamental não perder de vista o entendimento da aprendizagem ao longo
da vida na sua centralidade para a
cidadania e democracia situando o
indivíduo, enquanto aprendente, na
sua própria aprendizagem e transformador da sua realidade.
Em jeito de reflexão conclusiva,
apoiamo-nos em Paulo Freire e na
sua pedagogia assente na conscientização em que os cidadãos são
elementos transformadores do mundo na promoção pela/da aprendizagem ao longo da vida.•

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica da EPATV
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menos quatro abordagens (p.38)
reveladoras da importância multidimensional da literacia. Partindo de
uma abordagem - stand-alone skill
- de codificação e descodificação
de leitura, escrita e numeracia até
a uma abordagem como prática
social em que são colocados diversos desafios em diferentes contextos
aos cidadãos.
A referência a este documento
é relevante pelo papel central que
a Unesco desempenha na definição de linhas orientadoras para as
políticas de Aprendizagem ao Longo
da Vida e para tornar visível o nosso
ponto de vista face à crescente
importância desta temática numa
sociedade que coloca aos seus
cidadãos exigências ao nível nacional e europeu. Esta abertura para
outras realidades e contextos deve
ser uma participação democrática
conscientizada.
Assim, nesta lógica de aprendizagem em contexto e pela atribuição
de significado, que defendemos
anteriormente, e usando palavras
de Licínio Lima “É pela prática da
participação democrática que se
constrói a democracia. É decidindo
através da prática da participação
que se aprende a participar e que
adquirem os saberes indispensáveis
(...) ”
Recorrendo a Paul Lengrand ,
não podemos esquecer que “A
democracia moderna, nos seus aspetos políticos, sociais, económicos
e culturais, só pode instalar-se se os
países [e a Europa] dispuserem, em
quantidades crescentes, de quadros
responsáveis, em todos os níveis (…)”

113

QUALIFICAÇÕES
112

Somos livres (uma gaivota voava voava)
(..)
Uma gaivota voava, voava,
assas de vento,
coração de mar.
Como ela, somos livres,
somos livres de voar.
Uma papoila crescia, crescia,
grito vermelho
num campo cualquer.
Como ela somos livres,
somos livres de crescer.

A aprendizagem acontece em
contexto e quando o sujeito lhe atribui significado, sendo que diferentes
sujeitos num mesmo contexto leem
e assumem informação de forma
muito diferenciada de acordo com
a sua história de vida.
Parafraseando Paulo Freire, no
seu livro Educação – A prática da
Liberdade (1973), a aquisição da
alfabetização é muito mais que
dominar técnicas de leitura e escrita.
É uma atitude de recriação e autotransformação em contexto. Segundo a perspetiva Freiriana, só através
da educação as pessoas podem
ser conscientizadas e mobilizadoras
da sua própria transformação e da
mudança social.
Em termos organizacionais, entidades como OCDE, UNESCO e das
políticas públicas em Portugal, tem
sido crescente o interesse e mobilização de dinâmicas de aprendizagem
ao longo da vida, nomeadamente,
no campo da Educação de Adultos.
Os esforços das Organizações Europeias e Mundiais na promoção da
Literacia são um dos reflexos da sua
importância e a forma como pode
a sua ausência influenciar a vida dos
indivíduos, das suas famílias e das
comunidades.
Foi publicado no ano de 2017
pela Unesco – Reading the past,
writing the future. Fifty years of promotion of literacy que, para além de
nos apresentar projetos desenvolvidos em diferentes países, permite-nos uma revisão histórica dos últimos
50 anos do conceito de literacia(s).
Conseguindo-se perceber, de
acordo com esta publicação, pelo

Com a necessidade de obter o
12º ano de escolaridade para fins
profissionais, decidi frequentar a
Escola Profissional Amar Terra Verde através do Sistema Nacional
de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências
(RVCC).
A certificação obtida através
deste processo permite não só a
valorização pessoal, social e pro-

fissional, mas também o prosseguimento de estudos.
Eu sou empresário na área da
construção civil e, para além da
minha valorização pessoal, considero que é fundamental dar o
exemplo aos meus colaboradores
da importância de nos qualificarmos.
Apesar da dificuldade de conciliar os estudos com o trabalho,

porque hoje em dia temos uma
vida muito preenchida e exigente
em termos profissionais, sociais e
familiares, o sacrifício vale a pena
pelo reconhecimento que obtemos.
Apenas posso dizer que é
muito gratificante sentirmo-nos
valorizados no esforço da aprendizagem ao longo da vida. •

lia, pois permite demonstrar tudo
aquilo que já aprendi, para além
de aprofundar conhecimentos e
até adquirir novos.
Esta passagem não foi mais
que uma alavanca para continuar o meu percurso, pois sou Diretor Técnico de uma empresa e
acredito que o aprofundamento
de conhecimentos é fundamental nos tempos competitivos que
vivemos. Por isso, a minha meta é

integrar no final deste ano letivo
uma licenciatura na minha área
profissional, engenharia de redes
informáticas.
Um bem haja à equipa pela
sua dedicação e à Escola por
apostar nas pessoas ambiciosas
e determinadas que procuram
estes percursos para se valorizarem.•

Rui Paulo Gomes
A minha passagem pelo Centro Qualifica da Escola Profissional
Amar Terra Verde não podia ser
mais positiva. Lidei com uma equipa muito profissional que tudo
fez para me motivar e apoiar,
estiveram sempre disponíveis para
esclarecimentos e dúvidas que
pudesse ter.
Este processo, para uma pessoa com a minha experiência profissional, é realmente uma maisva-

O lema pelo qual me tenho
regido ao longo dos tempos é
já do conhecimento geral, mas
não custa relembrá-lo: “O saber
não ocupa lugar!”. De facto, este
pensamento faz-me muito sentido
e tem-me acompanhado quer ao
nível da minha motivação, quer
no meu papel de mãe/ educadora.
Como eu, existem muitas
pessoas que, por circunstâncias
diversas da vida não acabaram
ou prosseguiram os seus estudos
sentindo, talvez por isso mesmo,
uma lacuna nesta área da sua
vida.
Tinha 17 anos quando o meu
pai faleceu, frequentava nessa
altura o 12º ano do curso Técnico
de Informática de Gestão na Escola Profissional de Gaia (de onde
sou natural), não chegando a
concluir os estudos devido ao desgosto de o perder. Fui então completar os meus 18 anos a Inglaterra, onde permaneci durante dois
anos e meio. Entretanto, foi-me
dada a possibilidade de voltar a
Portugal e, assim, acabar o que
tinha interrompido. A verdade é
que quando regressei já nada era
a mesma coisa, a matéria que
tinha dado já estava ultrapassada, sobretudo a nível informático,
e eu própria senti-me como “um
peixe fora de água”. Fui então
trabalhar como escriturária, onde
tinha a possibilidade de conciliar
a profissão com os estudos, agora

na área Técnica de Contabilidade, mas mais uma vez, por questões profissionais vi-me obrigada
a adiar este meu objetivo. Anos
mais tarde, vim para Vila Verde
por motivos pessoais. Cheguei a
matricular-me na Escola Secundária de Vila Verde para continuar
o curso que tinha começado na
Escola Secundária Alexandre Herculano no Porto, mas mais uma
vez não terminei, porque, entretanto, engravidei, gerando-se
assim novas prioridades. E assim
estive demasiado tempo a deixar
este assunto pendente, pois além
do meu trabalho no Pingo Doce
(durante 9 anos) tinha uma família
para cuidar.
Eis senão quando certo dia,
numa conversa com uma amiga,
esta me disse para ir à escola profissional informar-me. Assim o fiz!
Qual foi o meu espanto quando
me disseram que a metodologia
implicada no processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências não
seguia o modelo convencional de
formação, pois era ajustado à disponibilidade e características de
cada formando, no fundo valorizava a nossa história de vida!
E assim mais uma vez, com
garra e determinação, decidi
seguir em frente contando para
isso com a ajuda e dedicação da
minha orientadora, a Dr.ª Joana
Rocha, concretizei finalmente o
meu objetivo em Julho do corren-

te ano e sinto-me muito realizada
com isso, como devem calcular!
Hoje, aconselho vivamente a
quem tem algo na sua vida, que
por um qualquer motivo não ficou
terminado, se decida a terminá-lo. Não desistam de vós! Nunca
é tarde para tornar um desejo
realidade!
No meu caso, o 12º ano de
escolaridade permitiu-me aumentar a minha autoconfiança
e desta forma incentivou-me a
apostar noutros desafios, a arriscar, a iniciar outros voos!! No
presente, encontro-me a desenvolver um projeto profissional por
conta própria, na área comercial,
algo inovador, arrojado e a meu
ver ajustado às necessidades da
sociedade atual com o programa
EMER-N/ ATAHCA que fará certamente a diferença!
Não me querendo alongar
mais, não posso deixar de agradecer do fundo do meu coração
ao meu marido, filhos e principalmente à Técnica Dr.ª Joana Rocha e respetivos formadores pela
força, orientação que me deram,
para a concretização de mais
uma etapa na minha vida. Estou
muito orgulhosa de mim mesma e
isso é o mais importante de tudo!
Eu valorizo cada vez mais a
aprendizagem ao longo da vida,
convido-os, assim, a, tal como eu,
aproveitar as oportunidades de
formação que hoje em dia temos
à nossa inteira disposição. •
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Manuel Barbosa, 51 anos

Isaura Magalhães, 39 anos
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Caminhos percorridos no Centro Qualifica da EPATV

O Quadro Europeu de Competências Digitais para Cidadãos disponibiliza ferramentas online de/ para a autoavaliação, estabelecendo metas de aprendizagem
e identificando oportunidades de formação. Facilita
ainda a procura de emprego.

Autoavaliar o nível de competência digital e facilitar a procura de emprego
O Europass CV inclui uma ferramenta online para os
candidatos a emprego e permite, desde há algum
tempo, autoavaliares as tuas competências digitais,
descrevê-las e incluí-las no Curriculum Vitae (CV). A
ferramenta usa as cinco áreas do DigComp com um
formulário de autoavaliação muito fácil de usar. Já experimentaste?

Definir metas de aprendizagem e identificar
oportunidades e necessidades de formação
O Quadro Europeu de Competências Digitais para Cidadãos, também conhecido como DigComp, é uma
ferramenta para melhorar a competência digital do
cidadão para o trabalho e a empregabilidade, aprendizagem, lazer, consumo e participação na sociedade. O DigComp descreve o que são as competências
digitais e agrupa-as em cinco áreas:
• Informação e literacia de dados;
• Comunicação e colaboração;
• Criação de conteúdos digitais;
• Segurança;
• Resolução de problemas.
Hoje, ser digitalmente competente significa que necessitamos forçosamente de ter competências em
cada uma destas cinco áreas.

Para além do CV Europass, existem outras ferramentas
para te ajudar a autoavaliares as tuas competências
digitais, baseadas no DigComp. Por exemplo, a que
te apresentamos abaixo, permite que, depois de fazer
um teste on-line de 15 minutos, os resultados estejam
disponíveis num formato simples, que te vai permitir
compreenderes melhor o que sabes e o que eventualmente precisas de desenvolver melhor. Apesar de
ainda não estar em português, tenta fazer este teste
e verifica como “nadas neste universo”. Deixamos-te
o link:

E não te esqueças: os indivíduos mais competentes em gerir a informação são os que aprenderam a aprender,
pois sabem como o conhecimento é organizado, como encontrar a informação e como usá-la de modo a que
outras pessoas aprendam a partir dela.•
Susana Oliveira
Observatório de Empregabilidade EPATV

Uma delegação da EPATV encontra-se neste momento a
participar na primeira reunião do projeto internacional EROVET – Promovendo a empregabilidade jovem através de um
grupo de investigação em Formação Profissional, financiado
ao abrigo do Programa ERASMUS +, da União Europeia.
Esta reunião, que decorre em Vilnius, Lituânia, tem como
objetivo principal definir os principais resultados a atingir com
o projeto, os parceiros a mobilizar em cada país, relacionando a orientação vocacional e profissional de jovens, a sua
empregabilidade com a definição de projetos de carreira.
Compreender as práticas que são desenvolvidas atualmente na Europa e desenvolver novos recursos que facilitem
a orientação vocacional e que potenciem a empregabilidade dos jovens são alguns dos objetivos do projeto, com a
duração de 2 anos, que tem agora início e em que a EPATV
representa Portugal. Parceiros da Espanha, Alemanha, Grécia, Lituânia, Turquia, Itália completam o consórcio que desenvolverá um guia de ferramentas para orientação, que
será disponibilizado online, de forma gratuita para todas as
instituições que desenvolvem esta vertente tão importante
para a definição dos planos de carreira dos jovens.
Será ainda criada uma rede de suporte à mobilidade de
estudantes na Europa, melhorando os atuais sistemas e garantindo a eficácia dos estágios no estrangeiro, bem como
a transferência dos créditos adquiridos e a aproximação às
empresas.
A EPATV encontra-se representada pelo seu Observatório
de Empregabilidade e pelo Centro Qualifica, e será a promotora do próximo evento, uma formação transnacional
para cerca de 30 representantes das delegações destes países focada precisamente nos mecanismos de orientação
vocacional e profissional de jovens.

EROVET: Fstering youth employability throough a European research group on VET é um projeto financiado pela União Europeia, Ação- Chave 2
2017-1-ES01-KA202-038309
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Como é que o DigComp nos pode ajudar?
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Um dos grandes desafios que enfrentamos enquanto cidadãos é aquilo a que hoje chamamos de “ser
digitalmente competente”. É sobre este tema e, em
particular, sobre aquilo que está a Comissão Europeia
a fazer neste sentido que vamos focar a nossa atenção. Será esta uma das grandes tarefas para o cidadão do século XXI?
O Quadro de Competências Digitais para Cidadãos
foi recentemente publicado pela Comissão Europeia
e apresenta oito níveis de proficiência e exemplos de
uso na nossa vida quotidiana. Estes níveis vão desde o
realizar tarefas simples com recurso ao computador,
sob orientação (nível 1); até ao propor novas ideias
neste campo digital e realizar tarefas complexas, com
diferentes fatores de interação (nível 8). Se queres ver
ao pormenor o infográfico lançado com os 8 níveis,
consulta-o digitalizando este QR code:
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Aprender a nadar no oceano digital

VOLUNTARIADO

A EPATV dedicou uma semana ao Voluntariado, entre
os dias 4 e 7 de dezembro,
onde o Grupo de Voluntariado atuou, dentro e fora do seio
escolar e também em ações
de proximidade junto de várias
entidades locais.
No âmbito das comemorações do Dia do Voluntariado,
os alunos animaram o Centro
Social Casa do Povo de Escariz e o Centro de Solidariedade Sagrada Família de Atiães,
com jogos de mesa, workshop
manicura e atuação de concertinas. No segundo e terceiro
dia receberam os utentes da
APPACDM de Vila Verde para
realizar workshops de fotografia, manicura e pastelaria. A
Associação de Estudantes juntou-se a esta causa, através
de um Torneio de Futebol Solidário, onde cada aluno contribuiu com uma pequena quantia, no momento de inscrição.
A proximidade destas ações
chega aos que mais carecem
deste movimento, mas também sensibiliza os estudantes
da EPATV para a importância
de chegar e ajudar o próximo.

Chegada a quadra Natalícia, o Grupo de Voluntariado, em colaboração com as turmas do
curso Técnico de Pastelaria/Padaria, uniu os seus
saberes e sabores para proporcionar à comunidade escolar e local o degustar a já conhecida
Bolacha Solidária EPATV.
Assim, e de forma a angariar fundos para a
elaboração de Cabazes para a festa de Natal, o
grupo de voluntariado realizou duas campanhas
da venda da Bolacha, uma no dia 23 de novembro e outra no âmbito da comemoração do Dia
Internacional do Voluntariado, 05 de dezembro.
Foi, então, num ambiente alegre que uma bolacha apetitosa e sorridente espalhou generosidade e muitos sorrisos por onde passou através
dos nossos valentes voluntários.
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Semana do
Voluntariado

Bolachas
Solidárias

Cabazes
de Natal
Nas últimas semanas, as turmas
da EPATV fizeram recolha de bens
alimentares para as famílias dos
alunos mais carenciados desta instituição. A iniciativa levada a cabo
pelos alunos e docentes, resultou
em 50 cabazes que irão certamente
alegrar o Natal destas famílias.
A EPATV juntou-se também ao espírito solidário, com a habitual oferta
de um bacalhau para cada cabaz.

1. incline-se
Faça uma caminhada ou,
se conseguir, uma corrida de
20 minutos (passadeira ou ao ar
livre), mas num plano inclinado
a subir. Se não gostar de inclinações, e estiver a treinar na rua,
procure uma escadaria grande
e tente subi-la a correr ou a andar a passo rápido. Nos últimos
10 minutos, para complementar,
realize uma sessão de abdominais simples.

4. vá para a rua

Faça um treino alternado de
20 minutos entre os membros
superiores e inferiores, para estimular os seus níveis de energia.
Ao alternar os exercícios,
mantendo sempre um ritmo
elevado entre eles, manterá o
ritmo cardíaco elevado o que
queimará mais calorias, permitindo também uma melhor
irrigação sanguínea obtendo
desta forma um músculo mais
saudável.
O objetivo é completar 8
exercícios de 20 repetições
cada um, em apenas 20 minutos.
Por ex.: Inicie com um exercício de Bícipes, seguido de agachamentos simples, posteriormente um exercício de tríceps
seguido de um Lunge . Continue
até encadear 8 exercícios para
grupos musculares diferentes.

Troque os 30 minutos de
passadeira e vá para junto da
natureza. 20 minutos de corta-mato ou 20 minutos na praia
irá melhorar não só o seu corpo como também a sua pele,
ajudando-a a diminuir o stress e
a sentir-se mais feliz.
A razão para este rendimento adicional prende-se com
a razão de que o seu corpo
consome em média mais 26%
de calorias nestes locais, do que
se correr em estrada.
Os músculos inferiores da sua
perna terão de realizar um trabalho adicional para garantir a
estabilidade durante a progressão no terreno. E as condições
adversas, obrigarã o seu corpo
a queimar mais calorias adicionais para contrabalançar esta
situação.
Depois existem os benefícios
de correr ao ar livre, que está
comprovado ajuda a reduzir o
stress, os níveis de depressão,
ansiedade e fadiga.

3. salte
Faça 10 minutos de saltos e,
de seguida, realize abdominais,
incluindo exercícios de prancha.
Fazer 10 minutos de saltos
diários (com corda, alternadamente a uma perna, polichinelos, saltos na passada, etc.) é
mais eficaz do que 45 minutos
de uma aula de G.A.P (glúteos,
abdominais e pernas), pois os
saltos trabalham estes músculos
referidos atrás e requerem um
esforço de propulsão do corpo inteiro, por isso aumentam
a percentagem tecidular do
músculo o que ajuda a queimar
mais calorias.
Não deve realizar mais do
que 10 minutos de saltos, por
ser uma atividade que requer
bastante esforço. Caso tenha
problemas de ligamentos também é contraindicado.

5. hit
O que é isso de HIIT? HIIT é
um treino intervalado de alta
intensidade e de curta duração
que consegue ser mais eficaz
em 20 minutos do que outro
qualquer exercício de uma
hora.
É o tipo de treino que pode
executar e qualquer luga, pois
não necessita de material, é
um excelente exercício cardiovascular, queima mais calorias,
acelera o metabolismo e é
desafiante, por ser tão curto e
tão intenso, obriga a que esteja
focado nos exercícios.
Ex: corra 1 minuto no mesmo
lugar, descanse 10 segundos,
faça agachamentos com saltos
(60 segundos), descanse 10
segundos, de seguida flexões
de braços (podem ser executados de joelhos no chão) (60
segundos), descanse 10 segundos, polichinelos (60 segundos),
descanse 10 segundos, termine
com pranchas (pode ser executado com os joelhos no chão)
(50 segundos). Realize esta sequência de exercícios 3 vezes. •
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Na sociedade atual, o tempo passa a correr.
Na vida que vivemos, surgem
obrigações de todo o tipo e quando
damos por ela a semana já passou e
não conseguimos treinar.
Os músculos começam a ficar
flácidos, a mente começa a ficar
cansada, a balança marca uns quilos
a mais, e a energia já não é a mesma
de outros tempos. Entra num círculo
vicioso do qual é incapaz de sair, pois
qualquer pausa é boa para recuperar
dos dias desgastantes que tem tido.
Mas agora já não tem desculpas.
Vamos dar-lhe algumas dicas que
pode executar sozinho em qualquer
lugar em apenas 30 minutos. Nos
primeiros dias talvez lhe custe iniciar
o treino, mas depois de começar
vai sentir-se mais motivado e verá os
resultados que necessita para prosseguir nos treinos.
Cada vez mais no mundo do fitness, se acredita que é melhor reduzir
o tempo passado a treinar, aumentando a densidade do treino. Isto é o
mesmo que dizer: mais treino, menos
tempo.
Mas não se esqueça, antes de
iniciar qualquer treino deve sempre
realizar um aquecimento articular e,
no final de cada treino, deve fazer
um alongamento dos músculos que
trabalhou.

2. treino alternado
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Já não há desculpas!

Marta Morais
Instrutora de Fitness
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PENSE NO DESPORTO COMO PARTE DO SEU
TRABALHO
Pela sua capacidade de melhorar as
competências cognitivas e emocionais, é
justo defender que o desporto não seja considerado como um luxo, mas antes como
fazendo parte do próprio trabalho.
Dependendo do tipo de pessoa que
você é, a sua apetência pelo exercício físico
será maior ou menor.
O que interessa é compreender o que
gosta mais de fazer. Para uma pessoa que
nunca praticou desporto, uma caminhada
de manhã cedo ou ao fim do dia pode ser
um desporto. Para outras, o desafio terá de
ser maior para poder ser considerado como
tal.

DEFINA OBJETIVOS PARA SI MESMO
Os objetivos vão motivá-lo a superar os
seus limites e a manter-se fiel ao seu desporto por muito tempo. É incrível ver como se
conseguem resultados ao longo do tempo.
Seja qual for a sua modalidade, garanto-lhe
que, se definir objetivos, vai ficar surpreendido com a sua própria evolução.

COMECE POR EXPERIMENTAR
Nunca foi tão fácil praticar uma atividade física.
Hoje, todos os locais oferecem muitas
condições para a caminhada, corrida e
musculação a custo zero. Por valores simbólicos, pode inscrever-se numa piscina
municipal ou participar num dos muitos
eventos desportivos realizados regularmente
por todo o país. Se gosta de ginásios, pode
praticar todo tipo de modalidades além dos
tradicionais fitness e musculação: pilates,
yoga, artes marciais, danças, entre muitas
outras.
Depois de experimentar uma série de modalidades, descubra se prefere as atividades
de grupo ou as atividades individuais. Note
que uma modalidade como a capoeira,
por exemplo, não é um desporto de equipa,
como é o futebol, mas precisa de um grupo
para a praticar. É importante compreender
se vai ter de se automotivar e autoorganizar
para a prática da sua modalidade preferida ou se vai necessitar da participação de
outras pessoas.
Em princípio, as atividades de grupo
ou que requerem uma equipa para serem
desempenhadas, oferecem a vantagem do
convívio social. Com o tempo, vai criar laços
de amizade e companheirismo com os outros membros e eles vão ajudá-lo a superar
os seus desafios assim como você vai ajudá-los a superar os deles. Por outro lado, não
vai poder praticar a sua modalidade nos
horários que preferir, mas antes nos horários
estabelecidos pelo grupo ou por quem as
organiza.

Comece por aproveitar as horas antes e
depois do seu horário de trabalho para praticar
desporto ou, se possível, durante o horário de
almoço. Não precisa de o fazer todos os dias,
bastam dois dias por semana.
Esta é a estratégia mais óbvia porque não
prejudica diretamente o horário normal de
trabalho. Em compensação, poderá obrigá-lo a
acordar mais cedo, a substituir um almoço tradicional por duas refeições ligeiras ou a alterar
algumas rotinas diárias, como o transporte de
e para o local de trabalho, buscar ou levar os
miúdos à escola, fazer compras, etc.
Se dispõe de alguma flexibilidade de horário,
melhor ainda. Pode incluir duas horas de manhã
ou à tarde durante dois dias da semana para ir
ao ginásio e compensar essa falta com um horário de trabalho mais alargado durante outros
dois dias. Se nunca pensou nesta estratégia,
talvez tenha chegado à altura de pensar nela
seriamente e talvez sugerir esta medida na empresa onde trabalha, não só para si como para
outros colegas de trabalho.
Se nenhuma das duas ideias acima resultar
para si, então pode sempre deixar o desporto
para o fim-de-semana. O que importa é que foi
capaz de incorporar o desporto na sua agenda,
dar-lhe prioridade e está apto a beneficiar de
mais concentração, produtividade e felicidade.

Permite manter o foco
Quando se foca nos movimentos do seu corpo, está a
obrigar-se a deixar de lado
o que não acrescenta valor.
O foco que o exercício lhe
traz, permite-lhe associar
e cumprir mais facilmente
outros objetivos de saúde,
como realizar uma alimentação equilibrada.

Melhora a qualidade do
sono
Praticar uma atividade física
é meio caminho andado
para que a qualidade do
seu sono conheça melhores
dias. Sentir-se-á mais relaxado, respeitará o ritmo do seu
organismo e dormirá melhor.
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Os benefícios do exercício físico vão muito além
do físico: melhoria da concentração, menos stress,
mais criatividade, aprendizagem mais rápida e
memória mais precisa. Além disso, se o teu trabalho
requer uma boa dose de interação pessoal com
colegas ou clientes ou uma boa gestão do tempo,
saiba que incluir (e dar prioridade) ao desporto na
sua agenda de trabalho vai ajudá-lo a ser mais produtivo – e mais feliz.

Glória Lago
Docente EPATV

POR ÚLTIMO, APRENDA A LIDAR COM A GRANDE
OBJEÇÃO: A FALTA DE TEMPO
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A sua arma
secreta
ao longo
da vida!

Reduz o stress e a ansiedade.
Quando o cérebro é afetado
pelo stress, todo o corpo irá manifestar-se, aumentando a probabilidade de surgirem doenças.
A boa notícia é que, ao praticar
exercício físico, produz endorfinas, comummente chamadas de
“hormonas da felicidade”, para
além de diminuir a produção das
“hormonas do stress”.

Ao praticar uma atividade física, vai
poder experienciar todos estes benefícios e isso é motivo suficiente para que
o desporto faça parte da sua vida!•

Aumenta a autoestima e
a auto-confiança
Quando se pratica uma
atividade física ao longo do
tempo, experiencia-se um
sentimento de auto-controlo
que beneficia diretamente
a auto-estima e auto-confiança.

Torna-nos mais felizes
Seja num ginásio ou ao ar
livre, seja sozinho ou acompanhado, praticar uma atividade física deixa-nos felizes
por culpa das hormonas que
comandam o cérebro. O
estado de equilíbrio físico e
psíquico serão responsáveis
pela sua paz interior e pelos
sorrisos que irá espalhar.

GAPAS
Gabinete de Acompanhamento
Psicológico e Saúde

Aumenta a capacidade de
concentração e memória
As endorfinas produzidas pelo
exercício contribuem para
uma melhor memória e capacidade de concentração.
Libertar-se da ansiedade ajuda
a que se concentre mais no
seu dia-a-dia, não desgastando tanto a sua memória e
protegendo o seu cérebro de
doenças neuro-degenerativas,
como a doença de Alzheimer.

Traz mais energia positiva
Já o poeta romano dizia
“mente sã, corpo são”. Uma
pessoa que se sinta com
energia, confortável no seu
corpo e em controlo da
sua vida é automaticamente uma pessoa positiva. E
sabe o que é que as boas
energias trazem? Mais boas
energias!

Joana Gomes
Psicóloga do Grupo Amar Terra Verde
A entrada no ensino superior constitui um momento de transição, uma etapa
marcante e significativa
na vida de um estudante.
Vários estudos demonstram que este pode ser um
processo de adaptação
difícil levando a inúmeros
problemas sociais, pessoais
e académicos (Cutrona,
1982; Fisher & Hood, 1987;
Tinto, 1986). A transição
do ensino secundário para
o ensino superior é um
processo complexo onde
interagem diversas variáveis com repercussões no
desenvolvimento pessoal
e académico dos alunos
(Almeida, Soares e Ferreira,
2000). Sabe-se que estudantes que tenham uma
integração positiva no
ambiente universitário têm
mais probabilidades de ter
sucesso académico (Freire
e Beiramar, 2017).
A entrada no ensino
superior marca o fim da
escolaridade obrigatória e
o início da transição para
o mercado de trabalho, a

passagem da adolescência para a idade adulta.
Os desafios desta nova
fase são inúmeros desde
a adaptação ao estabelecimento de ensino e ao
curso, as exigências cognitivas, a gestão do tempo e
do dinheiro, a autonomização em relação à família,
as relações interpessoais
estabelecidas com colegas
e professores, entre outros
desafios (Freitas, Raposo e
Almeida, 2007).
A entrada no ensino
superior significa também
uma mudança ao nível do
ambiente académico que
se distancia significativamente do que até então
estavam habituados. As
principais mudanças têm a
ver com a própria estrutura
curricular, as avaliações,
a quantidade de matéria, o ritmo das aulas e as
metodologias de ensino.
É exigida ao estudante
uma maior autonomia em
relação ao seu processo
de ensino-aprendizagem,
tendo de ser capaz de

sozinho gerir o seu estudo e
o seu tempo, definir objetivos e prazos, organizar as
matérias e encontrar um
método de estudo que seja
eficaz.
O conceito de aluno
do ensino superior engloba
atualmente a aquisição
de competências que
vão muito para além das
competências académicas e curriculares, diversas
competências que são
necessárias para que o
processo de ensino-aprendizagem no ensino superior
seja satisfatório. Pode-se
referir algumas delas como
fundamentais e promotoras
do sucesso académido:
auto-regulação da aprendizagem, gestão do tempo, autonomia, resolução
de problemas, método de
estudo, gestão da ansiedade, etc.
O contexto universitário, sendo um contexto
de formação curricular
por excelência, não pode
deixar de ser também um
contexto de formação

transversal, devendo, por
isso, integrar-se as seguintes
práticas: acolher e integrar
de uma forma saudável os
novos estudantes; promover o desenvolvimento de
competências, saberes e
relacionamentos; potenciar
a complexidade individual
e social de cada um de
forma a melhorar o presente e potenciar o futuro
(Freira e Beiramar, 2017).
Pelas razões apresentadas a intervenção psicológica no ensino superior
assume uma importância
cada vez maior na promoção do desenvolvimento
dos alunos, quer na área
vocacional, quer nas áreas
pessoal, social e académica. No âmbito da consulta psicológica o apoio
prestado pelo GAPAS aos
alunos pode passar pela
integração institucional,
apoio psicopedagógico e
intervenção nas diversas
competências transversais
associadas ao sucesso
académico e ao bem-estar
dos alunos.•

SAÚDE

Ajuda a prevenir doenças
como a hipertensão arterial, a
diabetes e doenças cardiovasculares
O exercício ajuda a regular a
gordura abdominal, que é a
gordura responsável pelo risco
de desenvolver algumas doenças crónicas. Ainda, diminui
a produção de cortisol, prevenindo a perda de proteínas
musculares.

Melhora o humor
A produção de endorfinas,
aquando da prática de exercício, não é só importante para a
diminuição do stress, mas também para a sensação de felicidade e de bom humor. Assim,
tendemos a praticar exercício
mais regularmente.
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Ajuda na gestão do peso.
O exercício ajuda a perder as
calorias que se ingerem a mais e
permite aumentar a massa muscular que, consequentemente,
acelera o metabolismo, permitindo continuar a “queimar” calorias após o exercício.

Chef José Vinagre
Docente da EPATV
INGREDIENTES:
- 2 l leite
(reservar um pouco
para juntar a Maizena)
- 2 colheres de farinha
Maizena
- 500g açúcar
- 10 gemas
- Maçãs
- Manteiga
- Canela em pó
PREPARAÇÃO:
1. Corte as maçãs com
casca em lâminas finas. Leve ao lume uma
frigideira com manteiga e deixe derreter
bem. Junte a maçã,
polvilhe com açúcar e
deixe ganhar alguma
cor. Adicione canela
em pó e deixe saltear
durante 5 minutos.
2. Ferva o leite numa
panela e aromatize

de Natal
Alexandra Vilar
Docente da EPATV

com pau de canela
e casca de limão.
Deixe levantar fervura,
durante cerca de 5
minutos.
3. Junte numa taça as
gemas
com a farinha Maizena
e o açúcar. Envolva
tudo bem. Junte um
pouco de leite frio e
mexa. Deite tudo na
panela do leite. Leve
ao lume de novo e
mexa até engrossar.
4. Para o merengue,
bata as claras em
castelo com açúcar,
durante 5 a 10 minutos.
5. Coloque num pirex
as maçãs, verta o leite
creme por cima e finalmente o merengue.
Leve ao forno para
dourar durante 5 minutos, a 180ºC, e sirva.•

INGREDIENTES:
250 g de queijo creme
140 ml de leite
120 g de açúcar
60 g de manteiga
60 g de amido de milho
60 g de farinha de trigo
6 gemas
6 claras
1 colher de chá de sal
essência de limão
PREPARAÇÃO:
Coloque a manteiga à
temperatura ambiente
com o queijo creme e leite
numa batedeira, batendo
muito bem . Em seguida,
adicionar as gemas e continuar mexendo. Adicionar
o sal e a essência de limão.
Quando todos os ingredientes estiverem totalmente
integrados, peneirar a
farinha, amido de milho e
a misturar até obter uma

textura cremosa.
Bater as 6 claras em castelo
e quando começarem a
espumar, adicionar o açúcar pouco a pouco para
formar picos. Incorporar as
claras em castelo na mistura anterior com poucos
movimentos de baixo para
cima para obter um bolo
muito esponjoso.
Coloque o aparelho numa
forma desmontável forrada
com papel vegetal que vai
ao forno em banho maria a
150°C durante 75 minutos.
Quando o tempo necessário tiver decorrido, deixar o
bolo dentro do forno para
arrefecer com a porta
ligeiramente aberta, pois
caso o retire de imediato
pode murchar um pouco.
Deixe descansar antes de
polvilhar com o açúcar em
pó e servir.•

Quente, temperado e reconfortante,
tudo o que queremos numa bebida de
inverno! Esta receita de Sangria é uma
delícia pura e perfeita para qualquer
festa de clima frio que possa estar a
planear.
Em primeiro lugar, deve-se notar que
precisará planear com antecedência
ao fazer essa sangria. O primeiro passo
requer 2 a 3 dias para que as bebidas e
as frutas se casem e vale a pena esperar!
O que é mais interessante é o uso
de frutas frescas e um licor temperado
para adicionar um toque sazonal à
receita. A base do vinho tinto está lá,
mas também inclui Jagermeister Spice
(é uma bebida alcoólica produzida na
Alemanha desde 1935. É o nono destilado mais consumido no mundo. Jagermeister é composto de 56 ervas, frutas e
raízes que a tornam uma bebida única,
exótica e versátil) Fazer uma mistura
com PAMA Pomegranate Liqueur (licor
de romã), groselhas frescas e romã.
Aproveite este sumo nas festas ou
em qualquer ocasião em que os amigos
estão reunidos e aproveite para aquecer uma noite gelada. Pode também
ser frio, mas eu o recomendo quente. É
fabuloso, saboroso e uma sangria que
impressionará qualquer um.

Sangria

de inverno
Olga Martins
Docente da EPATV

INGREDIENTES:
1 garrafa de vinho tinto
1 chávena de licor de especiarias Jagermeister Spice
2 chávenas de licor Pomegranate PAMA
1 embalagem mirtilos (fresco)
2 copos de arenques de romã (cerca de 2 romãs)
1 1/2 chávena de sumo de romã com groselhas
1 chávena de refrigerante (7up)
1 Especiarias (canela, estrela de anis)
PREPARAÇÃO:
2 a 3 dias antes:
Misture o vinho e os licores num jarro.
Adicione a fruta, cubra e deixe repousar por 2 a 3
dias.
Na hora da festa:
Ferva o sumo de romã e groselhas com o refrigerante.
Adicione as especiarias.
Despeje a mistura de sumo fresco e arrefecido no
jarro original e mexa para combinar.
Sirva aquecido ou à temperatura ambiente, certificando-se de incluir algumas frutas em cubos como
maçã.•

SABOR

com maçã

Esponja
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Leite Creme

e de uso profissional para fazer tudo
isto, ou talvez mais.
O exemplo do telefone móvel é
apenas uma metáfora e a “ponta do
iceberg” de uma sociedade tecnológica omnipresente, que se instalou
dos lares aos estabelecimentos de
ensino e, destes, aos locais de trabalho. Poucas profissões há, hoje, que
não recorram, ainda que ocasionalmente, ao uso da tecnologia. Na escola, como no local de trabalho, o
Tablet, o Telemóvel, o Computador
se não são já moeda corrente, pelo
menos não são novidade.
Nunca, como hoje, a frase atribuída a Henry Ford “Anyone who stops
learning is old, whether at twenty or
eighty. Anyone who keeps learning
stays young.” fez sentido, tal é o ritmo a que se sucedem as novas tecnologias, as novas realidades sociais
e económicas – decorrentes de uma
progressiva (e rápida) liberalização
nas sociedades ocidentais. Mas também as novas realidades ambientais
(de que, infelizmente, começamos a
sentir efeitos) a jusante das atividades antropogénicas e cuja mitigação constitui, talvez, o maior desafio
que se coloca ao Homem desde que
povoava (como australopiteco) as
margens do lago Turkhana.
É fundamental acompanhar os novos “códigos” tecnológicos e sociais
com que somos brindados, diariamente. Estes quase se atropelam, tal
o ritmo vertiginoso a que surgem novos conceitos que urge descodificarmos: e-banking, paywave, comércio

eletrónico, gps, bitcoins, pegada de
carbono, biotecnologia, transgenia,
clonagem, genómica, mobilidade
laboral, aquecimento global, embed, blog, hacking, pixel, tag, feed,
app. Estes conceitos apenas existiam
na ficção científica, não há muito
tempo.
Há que aprender constantemente, para acompanhar a evolução do
mundo que nos rodeia. Jamais a diferença entre o mundo em que uma
geração viveu e o mundo em que a
geração que lhe sucede vive foi tão
grande. Há que acompanhar os tempos ou ficar retido e cristalizado no
passado. E ontem já é, ou melhor…
“foi”, Passado.
Para tal, torna-se necessário aprender mais e melhor. Aprender mais
e melhor com povos e países mais
desenvolvidos, aprender mais e melhor com empresas inovadoras que
detenham métodos distintos e mais
eficientes, aprender mais e melhor
com escolas e universidades, mas,
não poucas vezes, torna-se necessário ir além-fronteiras em busca do
conhecimento. Felizmente, a União
Europeia põe à disposição dos estudantes e profissionais instrumentos
para o fazer.
A “aprendizagem ao longo da
vida” nunca cessa, como a própria
expressão indica deve existir do berço ao leito de morte. Citando o general norte-americano Robert E. Lee:
“The education of a man is never
completed until he dies”. •

Entre os dias 19 e 23 de setembro de
2017, a EPATV acolheu a primeira reunião
Transnacional do projeto “Refugees and Migrants Seeking for their future in the United
Europe”.
No decurso desta reunião, efetuou-se o balanço das realizações do projeto
e perspetivaram-se as ainda por realizar,
designadamente, a compilação das legislações dos diferentes países participantes,
em relação ao acolhimento de refugiados
e imigrantes, concessão de asilo e de autorização de residência para estrangeiros enquadrados nestes moldes. Houve, também,
oportunidade para definir os contornos da
preparação do documento previsto respeitante aos passos a encetar por um refugiados/requerentes de asilo em cada um dos
países participantes. Os participantes partilharam informações acerca das situações
existentes em cada uma das escolas face a
alunos imigrantes, refugiados ou requerentes de asilo, as boas práticas de cada uma
das instituições, assim como as dificuldades
encontradas e os resultados obtidos.
Os participantes, ainda, como previsto, assistiram a diversas aulas na EPATV, no
sentido de compararem metodologias e
observarem as boas práticas aplicadas na
instituição.
A próxima reunião deste projeto, que
terá a participação de alunos, agendou-se
para a Bulgária em Abril de 2018.
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línio, O Velho - célebre intelectual romano, dizia acerca da aprendizagem na espécie humana:
“O Homem é o único animal que
não aprende nada sem ser ensinado:
não sabe falar, nem caminhar, nem
comer, enfim, não sabe fazer nada
no estado natural...”
Esta característica afasta-nos dos
instintos inatos de que são portadores outros animais mal chegam a este
mundo. A espécie humana teve, e
tem, a imperatividade do aprender
como uma base de sobrevivência,
da qual partiu há 200.00 anos na África Oriental para chegar ao Homem
pós-tecnológico da atualidade.
A aprendizagem é contínua numa
sociedade que, cada vez mais, se
muta e renova a um ritmo vertiginoso. Hoje o telefone móvel é um objeto comum, nesta sua conformação
“smart”, contudo há 25 anos ainda
era um equipamento (que diríamos bastante rudimentar e “rústico”
hoje) que efetuava chamadas por
radiofrequência, permitia a troca de
mensagens de texto, tinha um par de
jogos rudimentares e uma calculadora…e era o último grito em tecnologia. Veja-se como a tecnologia evoluiu! Hoje fotografamos, ligamo-nos
à internet, “postamos” fotos, vídeos
e comentários, comunicamos em vídeo, trabalhamos em aulas, gps, usamos aplicações laborais, podemos
fazer desporto e avaliar o esforço
com o telemóvel. Há tão somente 20
anos necessitaríamos de, pelo menos, 3 ou 4 equipamentos diferentes

A EPATV participou em mais uma
reunião do projeto Erasmus+ “FREE
- Female and Racial Equality Ever”
2016-1-IT01-KA219-024217_3,
desta
vez na escola IES Fuente Grande, em
Alcalá del Valle, Espanha entre 12 e
15 de Setembro de 2017. Este projeto,
subordinado à temática da igualdade de género e racial, envolveu os
quatro países participantes: Espanha, Itália, Portugal e Turquia.
No decurso da reunião, fez-se o
balanço das realizações de projeto,
com especial incidência na comemoração do 25 de Novembro e na
Tarde Branca, em Janeiro.
Partilharam-se as diferentes práticas usadas pelos parceiros presentes
no sentido de possibilitar o uso das
Boas Práticas empregues em cada
escola servirem de modelo nas parceiras, comparar o “estado da arte”
em cada instituição, mas também
de possibilitarem o desenvolvimento
de novas abordagens e metodologias que potenciem um lehor desempenho neste campo.
Procedeu-se, também, à planificação das atividades ainda a realizar e das duas próximas reuniões a
terem lugar em Portugal no próximo
ano, assim como à distribuição das
incumbências de cada escola.
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Pedro Lançós
Técnico Erasmus da EPATV

Ary dos Santos

Tu que dormes à noite na calçada do relento
Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento
Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento
És meu irmão amigo
És meu irmão

Tu que inventas ternura e brinquedos para dar
Tu que inventas bonecas e comboios de luar
E mentes ao teu filho por não os poderes comprar
És meu irmão amigo
És meu irmão

E tu que dormes só no pesadelo do ciúme
Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume
E sofres o Natal da solidão sem um queixume
És meu irmão amigo
És meu irmão

E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei
Fatias de tristeza em cada alegre bolo-rei
Pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei
És meu irmão amigo
És meu irmão

CULTURA

Em 12 de dezembro, a EPATV - no
âmbito do projeto Erasmus+ FREE - Female and Racial Equality Ever - participou numa videoconferência com a
responsável pela área dos Refugiados
em Itália da ONG Amnistia Internacional, Ilaria Massara. A palestrante descreveu a ação da sua organização, o
seu papel, um panorama da situação
dos refugiados na Europa e dispôs-se a
responder às questões colocadas pelos alunos assistentes.
A turma de Técnico de Geriatria, assim como as outras turmas de escolas
parceiras no projeto (Turquia, Espanha
e Itália), preparou com antecedência
7 perguntas, colocadas à palestrante que respondeu, tecendo considerações acerca das implicações da
origem do problema e das consequências presentes e futuras da movimentação de refugiados no continente europeu, assim como do papel que
as diefrentes nações europeias têm
tido, têm e que idealmente deveriam
apresentar neste contexto, na perpetiva da Amnistia Internacional.
Esta iniciativa permitiu aos alunos
aprofundarem as questões da Igualdade entre os nativos e os estrangeiros, mais especificamente refugiados,
compreender, estudar e questionar
o processo e a origem da movimentação de refugiados para a Europa
e melhorar as suas competências no
que diz respeito à Língua Inglesa.

Natal é em Dezembro
Mas em Maio pode ser
Natal é em Setembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer
Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher

Natal é em Dezembro
Mas em Maio pode ser
Natal é em Setembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer
Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher
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A EPATV integra, desde 2016, o
projeto Erasmus+ Boost Your Green
(2016-1-FR01-KA219-024021), que tem
por tema a sustentabilidade e a educação ambiental no sentido de formar cidadãos responsáveis.
Decorreu em Targovishte, Bulgária, a segunda reunião transnacional
referente a este projeto. Aqui, houve
oportunidade de conhecer o sistema premiado internacionalmente
de reciclagem e compostagem do
município, o que nos trouxe conhecimento adicional que fará com que,
certamente, melhore o nosso desempenho como instituição em termos
de sustentabilidade.
Na reunião de coordenadores, foram partilhadas as boas práticas ambientais de cada uma das escolas
parceiras, o que enriqueceu os participantes e as instituições representadas, consequentemente. Também
foram discutidas as realizações do
projeto até ao momento, agendada
a próxima reunião com participação
de alunos, a decorrer na Roménia,
em maio de 2018. Elencaram-se as
tarefas a empreender por cada parceiro no decurso deste que será o
segundo ano de projeto. Estão previstas, na próxima reunião, as análises
comparativas dos desempenhos de
sustentabilidade ambiental das instituições que participam, assim como
a identificação de pontos a melhorar e inovações de cariz ambiental a
aplicar no terceiro ano.

Seleção: Cláudia Marques
Fotografia: António Cunha
Docentes da EPATV

“Sempre é tempo
”
r
e
d
n
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r
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a
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- Aumenta a criatividade;
- Promove a melhoria na resiliência do assunto, que é a capacidade de enfrentar os diferentes obstáculos da vida;
- Estimula as competências sociais de poder;
- Aumenta a autoestima;
- Desenvolve a capacidade de resolução de problemas;
- Ativa o pensamento positivo;
- Incrementa emoções de bem-estar;
- Fortalece a atitude otimista em relação à vida;
- Promove novos conhecimentos e atividades;
- Desenvolve uma estrutura de pensamento mais flexível;
- ...

Aprendemos
Era
num Oásis que
vivia um homem. Tenda
ampla, belos Biombos de alegrias,
Tapetes e Almofadas de volúpias, talhas
de Vinho, talhas de Água e Tâmaras docíssimas.
As Nuvens transfiguravam-se à hora do Sol, no Céu
do Oásis, e só chuviam no aconchego da noite.
Um dia que tal, um Vento estranho soprou a transfiguração das Nuvens, à hora do Sol, pela indiferença daquele
um homem. Na noite desse dia houve Festa. Riram-se
muitas talhas de Vinho e saciaram-se muitas talhas de
Água. Beijaram-se Tâmaras docíssimas. Durou a Festa
até que o Sono a apagasse.
O Sol gosta de aparecer. À Festa e ao Vento
estranho, aí estava o dia seguinte. O Oásis
acordou sem Nuvens. E foi tal que num durante sem fim. O Oásis foi definhando
até ser Deserto.
Aquele um homem deixou-se quieto e a consumir
na tenda o que lhe
restava de
Vi-

nho e Água e Tâmaras. Percebia devagar que tinha de
encontrar outro Oásis, para tal, conviver o Deserto. Com
a água que lhe restava nas talhas, encheu alguns cantis.
Do Oásis que fora tinha o Deserto que lhe seria.
Caminhava havia tempo, sem pontos cardiais, já só distinguia o dia da noite. Deixou para lá o tempo e o espaço,
aprendeu que é bom ter Miragens quando o Corpo e o
Cantil têm Água.
E assim se deixava ir no caminho arenoso. Os Cantis
ficavam-se vazios, inúteis e esquecidos pelo Deserto. O
Horizonte areava-se para os longes.
Mesmo sem saber para onde, continuava. A certa altura,
quando já se preparava para dormitar, pareceu-lhe ver
uma Nuvem. Mais Miragens, disse-se.
Quando acordou, a Nuvem estava lá, mas lá longe. Era
escura de azul, viva, em transfigurações do Todo.
O homem ressequido, exausto, caminhou na direção da
Nuvem, só que ela também ia para algures. O homem
decaiu na areia abrasiva. Assim como quem finda.
Olhava a Nuvem. E ela, em vezes, desfazia-se em Nuvenzinhas de diferentes figurações. Cada uma por si largava
gotas aqui e ali que se escaldavam na areia.
O homem descolou a cabeça da areia, foi atrás das Nuvenzinhas que lhe chuviam na Língua a transfigurarem-se
em Nuvens no Céu do Corpo.•

desde que chegamos a este mundo, ou até antes disso;
com as coisas simples;
com as coisas mais difíceis;
na escola;
com a família (com todas as gerações);
com os relacionamentos;
no trabalho;
com

Aprender é a única coisa de que a
mente nunca se cansa, nunca tem
medo e nunca se arrepende.
Leonardo da Vinci
Ninguém é tão ignorante que não
tenha algo a ensinar.
Ninguém é tão sábio que não tenha
algo a aprender.
B. Pascal

Um feliz ano de 2018... repleto de
novas e fantásticas aprendizagens.•
Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

CULTURA

O que dizer sobre esta temática para
além de reconhecer que a nossa vida é uma
aprendizagem.
Esta é um procedimento, por vezes, custoso que acontece durante toda a nossa
existência. Desde que nascemos até ao
nosso último suspiro, aprendemos e esta “arte
de aprender” pode ser entendida como uma
“resposta” que cada um nós dá aos seus problemas e uma estratégia de superação para
os vários desafios que a vida nos coloca.

Aprender comporta vários benefícios:
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José Carlos Barros
Docente da EPATV
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Aprendizagem...?
... ao longo da vida...?

TER PARAdOXO

Pirâmide de letras
Ordenando as letras, descubra as palavras de 15 letras que se encontra nas pirâmides.

Paradoxo do Dom Quixote
Sancho Pança, o fiel escudeiro de Dom Quixote, torna-se governador de
uma ilha com uma lei muito curiosa. O guardião da ilha deveria perguntar a
cada visitante o motivo da visita. Se o visitante respondesse a verdade, nada
lhe acontecia, porém caso mentisse, o visitante seria enforcado.
O problema é que num belo dia apareceu um visitante que respondeu que
visitava a ilha para ser enforcado! E agora? O visitante deveria ou não ser enforcado? Se não o enforcassem, ele teria mentido: portanto deveria ser enforcado. Mas se o enforcassem ele teria falado a verdade e, por isso, não deveria
ser enforcado.
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Que horas eram?
- Diz-me, Felismino, que horas são? – perguntou a Albertina. A resposta foi
certamente curiosa.
- Se somares um quarto do tempo decorrido desde o meio-dia até agora à
metade do tempo que decorrerá desde agora até ao meio-dia de amanhã,
terás a hora exata.
Que horas eram quando o Felismino falou?

Partindo da letra que se encontra no centro dos cubos, descubra as palavras que se encontram
disfarçadas.
1 – Nome de um molusco caraterístico da gastronomia da Madeira e Açores.

J
o diamante
De quantas maneiras se pode ler a palavra DIAMOND nesta ilustração?
Comece por preferir por um D e siga para cima ou para baixo, para a frente
ou para trás, para dentro ou para fora, na direção que quiser, enquanto passa
sempre de uma letra outra contígua. Quantas maneiras há?

F

H

L

C
V

A

U

A

2 – Nome do autor de O Príncipe.
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José Carlos Dias
Docente da EPATV

solucoes ter 30

Pedro Arantes
Docente da EPATV

Enigma “Azeite e
vinagre”:
O cliente comprou
os barris de 13 e
15 galões com
azeite a €10/galão e os barris de
8, 17 e 31 galões
com vinagre a €5/
galão, sobrando o
barril de 19 galões
que pode conter
azeite ou vinagre.

Enigma “Selos
por um euro”:
O funcionário
deverá vender
à Sra. Felismina
5 selos de dois
cêntimos, 50
de um cêntimo e 8 de cinco cêntimos.

Soma Com Cores
532 + 1214 + 2352 +1324 = 5413
Cruzar e Somar

CABEÇA

Palavras disfarçadas
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TEr Enigma

Números Cruzados

a g e n d a
16 | EPATV
Jornadas de Eletricidade, Eletrónica Automação e
Energia

Ja n ei ro

18 | EPATV
Exposição - Os Lusíadas e Mensagem
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AGENDA

6 | EPATV
Dia da Internet Segura

f ev e r ei ro

10 e 11 | ISAVE
Formação Eduardo Merino - Módulo V
15 | EPATV
Comemoração do Dia dos Namorados
19 | ISAVE
Início do 2º Semestre

8 | EPATV
Comemoração do Dia da Mulher

março

13 Março| EPATV
Workshop - Gastronomia Molecular
14 | EPATV
Dia da matemática
15 | EPATV
Palestra “Direitos do Consumidor é uma cena que te
assiste”
19 a 23 | EPATV
Física, Química e Poesia
21 | EPATV
Comemoração do Dia da Árvore

ISAVE
Workshop em Fisioterapia Respiratória Infantil

16 | EPATV
Festa da Páscoa

ISAVE
Curso de Massagem para Bebés

24 | ISAVE
Workshop de Introdução ao SPSS

ISAVE
Formação em Suporte Básico de Vida

Lazer Vila Verde

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

ARTES
Artes do Espectáculo
INFORMAÇÂO E JORNALISMO
Biblioteconomia, arquivo e documentação (BAD)
AGRICULTURA, SILVICULTURA E PÉSCAS
Produção agrícola e animal
Floricultura e jardinagem
SERVIÇOS PESSOAIS
Desporto
Cuidados de beleza

