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É com este sentido de responsabilidade social que gerimos uma instituição de pessoas para pessoas, estando
sempre presente na gestão dos recursos, a sensibilidade do Ser para Ter.
A Escola Profissional Amar Terra Verde está a celebrar 25 anos de vida!
Este pilar de comunicação do
Grupo Amar Terra Verde - TER Ensino
Profissional — que se uniu o ISAVE (Instituto Superior de Saúde) com Ter Ensino
Superior — nasceu, cresceu e consolidou-se a partir de três alicerces: Ter, Ser
e Viver.
Pudemos, quisemos e soubemos, ao
longo de um quarto de século, ensinar
que a felicidade não provém de termos
muito, mas sim, de sermos melhores; a
quantidade e a qualidade constituem
o alimento da nossa vida.
Erich Fromm, no seu livro “Ter ou
Ser”, constatava que “somos uma
sociedade de pessoas visivelmente
infelizes: sós, ansiosas, deprimidas, destrutivas, dependentes – gente que se
alegra quando matou o tempo que tão
desesperadamente tentamos poupar”.
Ter parece ser uma função normal
da vida e para viver necessitamos de
possuir coisas. Mas isso, sendo exagerado, tem um custo enorme para o meio
ambiente, e à medida que aumenta,
a relação das pessoas com a natureza

Quem se julga esperto por ter alguma ideia nova,
divulgando-a, mas sem a colocar em prática, é um
simples curioso, pois sem a ação, a ideia apaga-se
como uma vela ao vento. Ivan Teorilang

torna-se destrutiva.
Na internet as pessoas passaram a
mostrar o Ter mais do que tudo, para
se exibirem. Publicam as suas fotos em
diversas situações: eventos requintados, amigos influentes e aquisição de
bens. Todas as imagens atraentes que
aparentam um sentimento de felicidade, para causar inveja aos seus amigos,
que veem isso como sinais de fingimento.
Esses vivem um impasse: o tempo do
Ser cede espaço para a sofreguidão
do Ter.
Nestes vinte e cinco anos, não
esquecemos a necessidade de ter
melhores instalações, melhores equipamentos, melhores professores, mais
competência e capacidade, e melhores condições de trabalho para toda a
comunidade escolar. Ter isso, para nós,
era um caminho e não a meta, para
Ser uma escola atrativa, de valores,
vivida com paixão, com amor, com
alegria e solidariedade, amiga do ser
humano e promotora da preservação
da natureza.
Além de termos boas instalações,
equipamentos eficazes, professores
empenhados e alunos dedicados,
sabemos ser e estar bem connosco e
com os outros, com independência,
liberdade e consciência crítica. É esta

forma de ser que, com o que temos,
nos permite despertar as capacidades
e competências, desenvolver os talentos, amar a nossa juventude e construir
um futuro melhor para todos.
Na EPATV- Escola Profissional Amar
Terra Verde, todos sabemos que Ser
é um estado que dá muito trabalho e
justifica todo o esforço, uma vez que se
adquire algo permanente, com futuro,
e não passageiro como os objetos que
temos.
Ser é um tesouro que atrai outras
riquezas, com solidez e segurança,
aumenta o desenvolvimento pessoal,
a auto-estima, o poder social. A nossa
Escola desejou e pôde Ter todas as
condições e equipamentos segundo
uma prioridade que fundamenta a
ordem das coisas: SER para ter uma
vida melhor, com valores humanistas,
solidários e limpos.
A todos os alunos, professores,
colaboradores, encarregados de
educação, empresas e instituições que
permitiram ter e formar esta EPATV, o
nosso muito obrigado!

Diretor Geral do
Grupo Amar Terra Verde
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DESTAQUE
seus membros, e não destruí-los nem absorvê-los».
Com base nesse princípio, todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em
atitude de ajuda (subsidium) – e portanto de
apoio, promoção incremento – em relação
às menores. Desse modo os corpos sociais intermédios podem cumprir adequadamente
as funções que lhes competem, sem ter que
cedê-las injustamente a outras agregações
sociais de nível superior, pelas quais acabariam por ser absorvidos e substituídos, e por
ver-se negar, ao fim e ao cabo, dignidade
própria e espaço vital” (Compêndio da doutrina social da Igreja, 186).
“Amar Terra Verde” é a prova deste espírito. Lutou para existir e continua a lutar. Sei
que as dificuldades são muitas mas a alegria
dos resultados compensa. Bendita teimosia!
À luz desta doutrina, é de louvar a iniciativa dos cooperantes que, há 25 anos, deram
origem à Escola Profissional “Amar Terra Verde”. Do tanto que me é dado a conhecer,
tudo começou por um grande sonho, talvez
com certa timidez, e de uma enorme vontade de ser útil à sociedade. Agora o sonho
tornou-se realidade e os que frequentaram
estes espaços reconhecem que a iniciativa
aconteceu em boa hora. Com o passar dos
anos, a consistência do projecto tornou-se
mais sólida e a sociedade sente-se no dever
de agradecer aos pioneiros e a todos quantos foram dirigindo esta escola.

Importa consolidar os princípios que têm
norteado esta caminhada. Nasceu como
um espaço para transmitir o saber através
de um ensino sólido, coerente e aberto às
necessidades da comunidade. Só com um
ensino devidamente estruturado e transversal
se construirá um futuro onde amadorismo é
substituído pela competência.
Se a acumulação de saberes é fundamental, não menos importante é garantir
que eles não se esgotam em teorias abstratas. Importa que o saber se deixe nortear por
princípios e valores éticos onde se conjuga a
felicidade e o humanismo. A pessoa precisa
de se sentir realizada e, ao mesmo tempo,
desenvolver uma personalidade condizente
com as doutrinas aprendidas ou a aprender.
A ética é, sem dúvida, um caminho válido
para uma vida feliz. Na verdade, o grande
problema da modernidade é o relativismo:
aceitar tudo acriticamente, andar ao sabor
dos ventos e não ter, como se dizia antigamente, coluna vertebral. A qualidade do
ensino mede-se pela coerente transmissão
de princípios e valores.
No seguimento da ética, o trabalho
configura-se não apenas como um direito
mas um dever que deve ser encarado com
grande sentido de responsabilidade: edificar
uma sociedade justa onde cada um dá o
melhor de si em prol do bem de todos. Isto é
fundamental, por exemplo, na área dos serviços onde o contacto com os outros é uma

oportunidade para criar cumplicidades e
valorizar a pessoa. Pelo contacto constrói-se
uma verdadeira relação de proximidade e
de amizade. Quando se trabalha com prazer
e sentido de responsabilidade transmite-se
simpatia e bem-estar. Este é um caminho
que está para além de credos, raças ou
cores. No centro das atenções deve estar
sempre a pessoa humana.
Por sua vez, amparado pelo saber e pela
ética, o progresso vai ganhando força todos
os dias.
Acreditamos no enorme potencial da
pessoa e da sociedade. Sabemos que a inteligência humana é insaciável e, nesta sede
de mais e melhor, é legítimo esperar o crescimento da sociedade graças ao contributo
das qualidades de cada um.
Não estudamos por estudar. Não trabalhamos por trabalhar. Queremos sempre
mais. É esta insatisfação que nos obriga a
investir todos os dias as nossas energias, nunca por meros interesses pessoais mas sempre
pela vontade de deixar o mundo melhor do
que o encontramos.
Nestes 25 anos de caminhada muito
trabalho foi realizado. A celebração desta
efeméride deve ser alento para descobrir
caminhos novos na área do saber, para
acreditar que a ética deve marcar os nossos
comportamentos, de modo que a escola
evolua e com ela ajudemos a sociedade a
progredir no humanismo que nos identifica.•
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Jorge Ortiga
Arcebispo Primaz

Viver em sociedade exige, de todos nós,
um enorme compromisso com a causa pública. Ao mesmo tempo, parece ser cada vez
mais claro que este esforço potencia a nossa
própria realização humana.
Não somos ilhas isoladas. Nascemos, crescemos com os outros e ninguém se realiza
sozinho.
Sabemos que o Estado tem a responsabilidade de proporcionar a todos os cidadãos
os instrumentos necessários à sua realização
pessoal. Mas isto nem sempre acontece, seja
por interferências externas ou por negligência. Ainda subsiste um centralismo estatal,
assim como pouca colaboração para um
serviço em favor das pessoas humanas.
A Igreja Católica acredita no potencial
do princípio da subsidariedade, ou seja, capacitar os indivíduos e instituições para que
promovam, com recursos próprios, a dignidade humana.
Considero interessante um pensamento
do Compêndio da Doutrina Social da Igreja
que ajuda a compreender o verdadeiro espírito da doutrina que a Igreja ensina.
“«Assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efectuar com a
própria iniciativa e trabalho, para o confiar à
comunidade, do mesmo modo, passar para
uma sociedade maior e mais elevada o que
comunidades menores e inferiores podem
realizar, é uma injustiça (…). O fim natural da
sociedade e da sua acção é coadjuvar os

José Matias Alves
Professor Associado Convidado
Diretor Adjunto
Faculdade de Educação e Psicologia
Universidade Católica Portuguesa

Há mais de 20 anos que se vem reiterando a
vontade política do ensino profissional mobilizar 50%
dos alunos que frequentam o ensino secundário.
No contexto de uma escolarização obrigatória durante 12 anos, torna-se mais premente revisitar este
tópico e perceber por que motivo tem sido impossível atingir esta meta.
A razão maior é simples: não se tem atingido
esta meta porque o ensino profissional não tem, em
geral, valor social, empresarial e familiar para atrair
as pessoas. E por que é que não há este valor e
esta força de atração?
Por duas razões maiores: i) porque os nossos
empregadores não oferecem, em regra, aos diplomados por este ensino uma carreira profissional
cativadora (em termos de prestígio, status, remuneração e carreira, provavelmente por não verem
as mais valias desse conhecimento para o aumento da produtividade organizacional; ii) porque o
sistema de ensino trata esta via de ensino como a
via para os deserdados do sistema regular não lhe
conferindo a qualidade e o prestígio escolar que
lhe seria devido.
Daqui decorre que as famílias só escolhem esta
via como segunda oportunidade e quando não
veem alternativa de vida escolar nesta faixa etária.

Estas são algumas muito exigentes linhas (não
exaustivas) para uma ação de valorização do ensino
profissional. Bem se poderá decretar a valorização
do ensino e da formação profissional (ao fim e ao
cabo foi o que sempre se fez). As lições da história
dizem que é inútil. Porque ele só terá valor se for
reconhecido pela organização do trabalho. E se não
for visto pela organização escolar como o caixote do
lixo para os alunos que não têm a capacidade de
resistir à mortandade de um sistema ainda organizado para selecionar um certo tipo de elites sociais.
Estou certo que a Escola Profissional Amar Terra
Verde tem seguido estes caminhos e por isso se tem
afirmado na cena nacional e internacional. E por
isso, merece ser reconhecida e aplaudida.•
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...não se tem
atingido esta
meta porque
o ensino
profissional não
tem, em geral,
valor social,
empresarial e
familiar para
atrair as pessoas.
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VALORIZAR O ENSINO
PROFISSIONAL:
das condições
necessárias

Para inverter esta situação é necessária uma política de natureza
sistémica que equacione, na teoria e na prática, as seguintes linhas de
ação:
i) Agir junto do tecido empresarial que pode recrutar diplomados
pelo ensino profissional no sentido de demonstrar que o conhecimento
técnico e tecnológico pode ser uma base imprescindível para aumentar a produtividade, a competitividade, a internacionalização da
atividade. O conhecimento é o ativo mais importante das empresas, a
tábua de salvação, nomeadamente em momentos de crise. Sem esta
mudança estrutural de visão, a mudança tende a não ser possível.
ii) Abrir a escola aos potenciais empregadores. Esta abertura deve
assumir um duplo sentido: abrir para eles conhecerem as qualidades
do trabalho formativo que se vai realizando e compreenderem as
vantagens do uso laboral dessa mão de obra; abrir para eles poderem
participar na tomada de decisões em relação à oferta educativa e ao
desenvolvimento do currículo.
iii) Configurar a oferta formativa mais segundo a lógica das necessidades de qualificação nos diferentes mercados que podem acolher
os diplomados do que segundo a lógica dos recursos existentes (professores, espaços e equipamentos). Nesta configuração, os potenciais
empregadores devem ser ativamente auscultados e possuírem o
poder de influência nas ofertas de qualificação. A territorialização da
oferta através, nomeadamente, dos conselhos municipais de educação, é outro vetor central.
iv) Assegurar um ensino exigente e de elevada qualidade, conjugando as três dimensões essenciais do conhecimento que tem
a pretensão de intervir na melhoria dos modos de produção: uma
formação geral sustentada, uma formação científica ao serviço da
compreensão das técnicas e das tecnologias que estruturam a ação
profissional. Este desiderato da coabitação destes saberes é central
para a dignificação escolar do ensino profissional e para tornar sustentável a sua capacidade para intervir na requalificação dos modos de
trabalhar.
v) Integrar, nas práticas formativas, uma aprendizagem que pratique a alternância formação-trabalho-formação, de modos múltiplos
e flexíveis, de forma a enriquecer e fecundar ambos os ambientes
e potenciar a construção de um clima de confiabilidade social da
formação.
vi) Desenvolver os dispositivos de orientação vocacional e profissional desde o 7.º ano de escolaridade, sobretudo através da descoberta e da compreensão do mundo do trabalho e do mundo da vida.
vii) Disseminar exemplos de boas práticas de aproximação e de interseção entre os mundos da formação e do trabalho, criar incentivos
de inserção profissional de diplomados (no quadro desta estratégia
de ação global), difundir, de forma massiva, simples e acessível não
apenas as redes de oferta, mas as oportunidades prováveis de exercício profissional.
viii) Last not least, integrar nos currículos académicos – nos cursos
científico-humanísticos – a dimensão técnica do conhecimento (no
sentido do saber fazer criativo), que foi tragicamente arredada na
última “grande reforma curricular” e que se constituiu como um grave
retrocesso conceptual na ordenação de um ensino secundário cujos
percursos deveriam ser globalmente equivalentes em termos escolares.

riam passar a ser as “hard skills” dos novos
tempos que se avizinham. Há lá educação mais árdua, complexa e desafiadora, no seio deste modelo escolar que
temos, que promover a competência de
um pensamento crítico, a capacidade
de ser autónomo? Já pensámos seriamente sobre isso?
Se os sistemas educativos continuam
a produzir pessoas uniformes, normalizadas, habituadas às rotinas e à passividade, que valor acrescentam e acrescentarão as escolas nas novas sociedades
em que tudo o que está codificado e
padronizado passou a integrar máquinas
que, incansavelmente, 365 dias e noites
por ano, associadas entre si (a internet
das coisas) mas sem sindicatos, armazenam e reproduzem tudo que lhes é
exigido?
DE ONDE BROTARÁ A AUTONOMIA, A
CURIOSIDADE, A CRIATIVIDADE, A COOPERAÇÃO, A RESILIÊNCIA E A SOLIDARIEDADE DE QUE TANTO PRECISAMOS? DE
QUE MILAGRE ESTAMOS À ESPERA?
É muito claro para mim que, trinta
anos depois, temos de dar um outro
salto qualitativo no ensino profissional,
começando por apoiar muitos esforços
e dinâmicas inovadoras que já existem
nas escolas profissionais e nas escolas
secundárias; temos de sonhar um novo
ensino profissional que seja desejado
pelos jovens, amado pelos professores,
apoiado pelos pais e acarinhado pelas
comunidades locais.
Entretanto, o mundo mudou muito e
esta geração que hoje chega ao ensino
profissional precisa de uma outra escola,
de outros cursos e de outras oportunidades de desenvolvimento pessoal e
social. O pior que nos pode acontecer
é ficarmos parados a admirar o edifício
construído durante quase trinta anos e
com tanto esforço de tantos.
Na verdade, fizemos o que tinha de
ser feito, nada mais. E como, entretanto,
o mundo mudou muito, o ensino profissional não tem outro caminho se quiser
servir fiel e eficazmente a comunidade,
como o fez há trinta anos: tem de mudar
muito.
A idolatria sempre foi uma das maiores mós do mundo que, atada ao nosso
corpo, nos puxa para o fundo. É preciso
percebermos, em primeiro lugar, que estamos sempre a caminho e que este caminho temos de o fazer comprometidos
com as novas gerações que chegam à
educação e à formação e não comprometidos com “catálogos nacionais”,
decretos-lei, normas instituídas, modelos
certificados, práticas rotineiras instituídas,
ou seja, com o esplendor do passado.
Tudo isto é importante, mas bem mais importante é escutar a realidade de hoje,
escutando com atenção os jovens e os
sinais dos novos tempos para perceber,
com liberdade, o que nos é pedido hoje

como instituições de educação e formação de todas as crianças e jovens.
Temos, pois, de nos colocar a caminho de uma profunda mudança, mudança esta que não é apenas exterior,
pois atravessa cada um dos professores e dirigentes escolares. Se o mundo
está a mudar tanto, e tão depressa,
porque é que a educação não muda
algo também? Se com estas mudanças
socioculturais surgem tantos desafios
novos, porque é que a educação não os
equaciona, sem descanso, até os saber
enfrentar? As consequências deste desajustamento não se irão manifestar na
perda progressiva da qualidade da educação? E esta perda de qualidade não
nos vai conduzir à irrelevância da escola,
o tal imenso e desinteressante parque de
entretenimento juvenil? E quando muitos
mais adolescentes e jovens se cansarem
dessa educação desorientada, imaginamos o que acontecerá?
Uma das formas de perceber este
deserto que avança é sentir a falta de
tempo para tudo, a ausência de paz e
serenidade, a falta de silêncio, concentração e atenção; é sentir uma sede,
que a mim me cega, que vem direitinha
dos olhos dos alunos e dos professores
quando desorientados e descrentes; é
perceber aquela vã alegria que irrompe
porque se diplomaram muitos jovens,
sem que haja qualquer ideia sobre se diplomamos boas pessoas; é ver o insucesso a crescer nos cursos profissionais, onde
ninguém deveria reprovar, o que me
entristece profundamente, e as escolas
a argumentarem que agora os jovens estão mal preparados e não se interessam
pelo seu futuro; é perceber que não há
tempo para a escuta do mundo de hoje,
das suas graças e desgraças, de modo
a maximizar as graças e assim impedir o
progresso das desgraças.
Eu pergunto-me:
O QUE LEVAM ESTES JOVENS PARA O
FUTURO, NO SEU CORAÇÃO?
Diplomar conscientemente pessoas
assim, como acabei de descrever, implica que o currículo o exija e promova, de
modo muito claro e concreto, e que a
avaliação o verifique. Por isso é que tem
de mudar a educação e não apenas
os planos de estudo, como o tem feito a
nossa “cana agitada pelo vento” chamada Ministério da Educação. Estamos
prontos para isto? Queremos levar este
sonho nas pontas dos dedos? Pois é só
isso que é preciso fazer e, felizmente,
existe muita competência nas nossas
escolas, para chegarmos a alcançar
este sonho.
Uma coisa podemos e devemos
saber, com absoluta consciência interior
e com coragem: o que estes jovens não
levarem para o futuro nos seus corações
não vai estar lá presente, nesse futuro. E
se cuidássemos sobretudo disso?•

O que
levam
estes
jovens
para o
futuro,
no seu
coração?
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para darem o seu melhor ao grupo e
à comunidade, para coooperarem na
construção de uma melhor educação,
para poderem ser verdadeiramente o
que são: seres únicos no espaço público,
botões fechados cheios de uma irreprimível vontade de desabrochar e florescer
e poderem vir a ser o que são, em todo o
seu esplendor.
Tenho ouvido muitos alunos, nos
últimos anos, alunos de todas as idades,
e é sempre supreendente a verificação
da sua capacidade para olhar e ver, de
estar lá dentro das coisas e pensar para
além, de nos alertar e revelar o que os
nossos olhos cansados não conseguem
ver. Os alunos sabem imenso e esse
capital é desperdiçado diariamente nas
nossas instituições de educação. É como
se deitássemos fora os nutrientes que
temos para comer, num tempo tão difícil
para encontrarmos os alimentos certos
ao melhor desenvolvimento de cada um.
Temos de passar das consultas
esporádicas aos alunos ou da participação formal nas turmas, para tempos e
modos de efetiva co-construção de uma
renovada educação escolar. Algo que
também precisa de ser reinventado.
AS ESCOLAS NÃO PODEM SER AULÁRIOS, ONDE SE VENDEM MERCADORIAS
QUE POUCOS QUEREM COMPRAR E QUE
MUITOS SÓ COMPRAM PORQUE A ISSO
SÃO OBRIGADOS POR LEIS CONSTRANGEDORAS DA SUA LIBERDADE. Temos de flexibilizar imenso a nossa proposta educativa, redefinir-lhe o rumo e apontar para
uma novo horizonte educacional.
Insistir num modelo organizacional e
curricular inflexível não serve. Um modelo pedagógico apenas centrado sobre
a preparação de alunos para testes e
exames é muito pobre, porque profundamente normalizador da diversidade
cultural e da riqueza humana. Alunos
passivos e treinados a aceder e utilizar os
conhecimentos fragmentados e estanques não servem o presente e muito
menos o futuro, quando o que as organizações políticas, sociais e económicas
pedem hoje aos cidadãos é que revelem
a sua capacidade de iniciativa, de comunicação e empatia, de resolução de
problemas, de criatividade, de confiança e empreendimento, de cooperação
e solidariedade.
Há uma elevada percentagem de
alunos que não suporta este modelo curricular rígido e monolítico, repetitivo e assente na secura disciplinadora, que lhes
pede sobretudo que estejam sentados
e passivos, que não estimula a atenção
e a concentração, que não incentiva o
estudo e a pesquisa, nem desenvolve o
pensamento crítico, uma “hard skill” decisiva no mundo que em que vivemos e
sobretudo no mundo em que queremos
vir a viver.
Na realidade, aquelas é que deve-
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Caros
amigos
da EP
Amar
Terra
Verde

Parabéns pela vossa persistência,
coragem e esperança, ao longo de
tantos anos! É deste aço que se faz a paz
dos povos e a graça de viver. É com este
alimento que se faz verdadeiramente
educação. Educação é luta, coragem,
esperança, é vontade de descobrir o
mais belo, o mais verdadeiro e o melhor
para vivermos juntos, em justiça e em
paz.
Vinte e cinco anos volvidos, é tempo
de celebrar e continar a caminhar.
A educação é um caminho sem
fim e a atitude primeira a aprender
e a empreender é estar no caminho,
nunca desistir, nunca atirar a toalha ao
chão, nunca rejeitar as dificuldades. O
desenvolvimento humano requer esta
atitude permanente, de outro modo
pode ser um amorfanhamento. Desistir
da educação de uma criança ou de um
jovem, bem como de um adulto, é uma
desgraça que se ergue na praça da
cidade que habitamos. Podemos tudo
fazer por não a ver, mas ela lá está e lá
fica. Infelizmente, existem muitas destas
estátuas nas nossas cidades, porque
pensamos que educar era simples, fácil
e corriqueiro. Que bastava ensinar, que
bastava cumprir uns programas e intruções, que bastava criar escolas e ensinar
sempre tudo igual para todos, como se
não houvesse pessoas dentro de cada
aluno, bem maiores do que cada aluno.
Como se educar não fosse a mais nobre
e complexa das artes humanas!
Podemos pensar que já fizemos o
essencial, mas a (porventura) má notícia
é que não é verdade. O essencial ainda
está por fazer, está sempre por fazer,
porque cada aluno que chega é humanamente único e espera tudo de nós.
A boa notícia é que uma instituição de
educação pode continuar a fazer imenso, renovando-se sempre, à medida que
o tempo evolui, vinte, trinta, cinquenta
ou cem anos depois, adaptando-se,
tudo fazendo para permanecer instituição de descoberta de vida e de esperança, de profunda realização humana
de cada um.
E HOJE, EDUCAR É MAIS DIFÍCIL QUE
NUNCA, CREIO. OS LIMITES E AS REGRAS
DESFIZERAM-SE E OS REFERENCIAIS-GUIAS
TENDEM A DESAPARECER DO HORIZONTE DE QUEM CRESCE E CRESCER ASSIM É
QUASE IMPOSSÍVEL. EDUCADORES DAS
FAMÍLIAS (E QUE REVOLUÇÃOO PASSA
POR ELAS!) E EDUCADORES DA ESCOLA,
JUNTOS TEMOS DE DESCOBRIR OS NOVOS
CAMINHOS DA EDUCAÇÃO. NUNCA TERÁ
SIDO NECESSÁRIO ESTARMOS TÃO JUNTOS
E ARTICULADOS. Algo para reinventarmos, em termos de nova cooperação
institucional e sociocomunitária.
Se há algo que temos de aprender a
fazer mais e melhor é ouvir a voz dos alunos, é dar-lhes o espaço e o tempo para
falarem, para se ouvirem uns aos outros,

Joaquim Azevedo
Professor Catedrático da
Universidade Católica Portuguesa

As temáticas em torno da promoção da saúde
e prevenção da doença são áreas de grande
importância para a escola e trabalhadas ao longo
do ano com toda a comunidade escolar. Durante a semana realizaram-se diversas atividades no
âmbito da saúde física e mental, promovidas pelo
Serviço de Psicologia e Orientação da EPATV e
pelas alunas do curso Técnico Auxiliar de Saúde 3º
ano, visando também a apresentação das suas
Provas de Aptidão Profissionais.
Durante a manhã realizou-se uma sessão de
esclarecimento sobre a Doença de Alzheimer,
dinamizada pela Associação Alzheimer Portugal,
delegação do Norte, na pessoa da Marta Melo,
Terapeuta Ocupacional nessa mesma associação.
Durante a apresentação foram abordadas as características gerais da doença, sua etiologia, sinais
de alerta e formas de intervenção.
A manhã contou ainda com a presença de
Fernando Batista, professor e fundador do projeto
“Carrinha dos Sorrisos”, que realça a importância
da Risoterapia como uma forma alternativa de
intervenção, levando sorrisos aos contextos de
educação, saúde, organizacionais, etc. Durante a
sessão alunos e professores tiveram oportunidade
de experienciar as sensações da Risoterapia através da realização de algumas dinâmicas.
A Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, marcou presença em todas as sessões, valorizando a
importância de iniciativas desta natureza para a
promoção do conhecimento e do bem-estar de
toda a comunidade escolar.
A Automedicação, o tema central da parte
da tarde, não pode ser regra de vida, mesmo
em doenças leves como constipações ou febres
ligeiras, exigindo informação e aconselhamento
dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros
ou farmacêuticos). Esta foi a conclusão da mesa
redonda dinamizada por alunas do Curso Técnico
Auxiliar de Saúde.
Esta iniciativa das alunas Adriana Veloso e Carla Monteiro marcou a primeira tarde da Semana
da Saúde e contou com a participação da médica Elisabete Sousa, do enfermeiro Mário Santos, e
da diretora Pedagógica Sandra Monteiro.
“É verdade que todos temos alguma tentação
para recorrer à automedicação” – admitiu a médica Elisabete Sousa que definiu os medicamentos
sem receita como “aqueles que mesmo tomados
para além das quantidades normais não produzem efeitos tóxicos”.
Muitas vezes, evitar faltas ao trabalho, pagar
consultas ou lotação das urgências levam as
pessoas a recorrer à automedicação “mas eu não

sou a favor”. São argumentos que permitem ao
enfermeiro Mário Santos ser mais tolerante desde
que o “acesso seja devidamente informado pelo
médico, enfermeiro de família ou farmacêutico,
sempre com a ressalva de, após três dias, se se
mantiverem os sintomas, ir ao médico”.
Mário Santos lembrou à plateia: “devemos ser
responsáveis pela nossa própria saúde, evitando o tabaco e automedicação e tendo hábitos
alimentares saudáveis”. Concluindo, “concordo a
automedicação, mas com reticências, dependendo da pessoa e da situação”.
Ambos os técnicos de saúde se opõem à venda de medicamentos nos supermercados porque
ali não há “qualquer aconselhamento aos utentes” e “todo o medicamento tem uma contraindicação”.
Pior ainda é “recorrer á internet para se automedicar. É muito perigoso e é preciso saber bem
o que estamos a consultar” – sublinhou Elisabete
Sousa.
Quanto à diferença entre medicamentos
genéricos e de marca, o enfermeiro Mário Santos
garante que os “primeiros também cumprem os
apertados requisitos de segurança. À partida têm
a mesma eficácia”.
Outro tema, abordado nesta mesa redonda, foi
o da venda de suplementos através da publicidade televisiva. Trata-se de produtos que “não estão
sujeitos a testes de segurança como os exigidos
aos medicamentos. É preciso muito cuidado com
estas vendas porque há muita proposta ilegal”.
Depois da abordagem de temas como Alzheimer e Automedicação, no segundo dia desta
Semana da Saúde da EPATV, as alunas Elisabete,
Tânia e Ana Rita abordaram a temática do Stress
Profissional, onde se ouviram os testemunhos de:
um profissional de Saúde, Enfª Ana Catarina Martins; um profissional de Eletrotecnia, Prof. Carlos
Marinho; um profissional de Cozinha, Chefe José
Vinagre; e um profissional de Mecânica, Sérgio
Coelho. Para contrariar esta temática, durante a
tarde foi desenvolvida uma sessão de relaxamento, dinamizada por Joana Vilaverde.
A 11 de abril, as alunas do Curso Técnico
Auxiliar de Saúde, dedicaram-se à «Epidemia do
Século XXI», a Depressão. Numa sessão de sensibilização, as alunas Jéssica Ferrete e Cátia Fernandes
mostraram que esta patologia não escolhe nem
sexo, nem idade para afetar a população.
Em dia de encerramento, as alunas Vânia
Lima e Ana Pinheiro convidaram 6 membros dos
Bombeiros Voluntários de Vila Verde (BVVV), para
promover o Workshop de Suporte Básico de Vida.
Numa semana inteiramente dedicada à
Saúde, o Curso Técnico de Auxiliar de Saúde foi o
principal motor desta atividade, que se moveu em
contexto de Provas de Aptidão Profissional.
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O terceiro período iniciou-se na EPATV
com a comemoração da Semana da Saúde,
que ocorreu entre os dias 9 e 12 de abril,
como já é habitual nesta altura do ano.

ESCOLA

SEMANA
DA SAÚDE

A turma do Curso Técnico
de Esteticista associou-se, no
dia 9 de abril de 2018, aos mais
de 40.000 visitantes que passaram pela Expocosmética, a
maior Feira Ibérica do setor do
esteticismo.
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As formandas puderam assistir
a variadas atividades ligadas aos
setores da estética, unhas, cabelo, cosmética e maquilhagem de

A 12 de abril, a Escola Profissional Amar Terra
Verde realizou uma ação de sensibilização para
a recolha seletiva e compostagem doméstica,
com a comunidade escolar.

forma muito dinâmica.
Sendo um parceiro privilegiado na valorização profissional
das esteticistas, foi possível assistir
a concursos, campeonatos e
demonstrações e outras iniciativas
tendentes a motivar os /as profissionais a serem cada vez mais
qualificados.
Foi um certame muito dinâmico, participado e enriquecedor
para todas as formandas.

A ação, em parceria com a Câmara Municipal de
Vila Verde e a Quercus, iniciou-se com a apresentação do ciclo da matéria orgânica e o problema dos
resíduos sólidos urbanos.
A EPATV promoveu uma mudança de comportamentos com várias vantagens, nomeadamente
a criação de um adubo natural grátis e uma menor
produção de resíduos orgânicos.
O compostor terá de: ser colocado debaixo de
uma árvore de folha caduca, pois desta forma terá sol
no inverno e sombra no verão; estar em contacto com
a terra; ter bom arejamento e drenagem da água; e
ter bom acesso. Foram ainda sugeridos quais os resíduos verdes e castanhos que podem ser colocados no
compostor, assim como os materiais que não se podem
colocar.
Com esta ação, a escola, além de adotar um
compostor, espera ter promovido, nos alunos e restante
comunidade escolar, a vontade de alterar pequenos
comportamentos que terão grande impacto no ambiente.

EPATV NO
PARLAMENTO
EUROPEU
A EPATV foi uma das cem escolas
de toda a União Europeia que participou esta semana no Seminário no
Parlamento Europeu (PE) sobre Ensino
Profissional e cidadania europeia.

A EPATV foi uma das três escolas representantes de Portugal, além do AE Maximinos, Braga e da EPRALIMA, convidadas
pelo Gabinete do PE em Portugal para
facultar, aos alunos do ensino secundário
regular e profissional, conhecimentos para
maior consciencialização dos jovens sobre
a cidadania europeia.
O convite à EPATV para este seminário

representa um “prémio pelo esforço na
elaboração e concretização de um programa de atividades que envolveram
toda a comunidade escolar, nomeadamente, a realização de uma música e
letra sobre os valores da EU, uma conferência sobre cidadania e democracia
europeias, jogos didáticos, caminhada
pelos valores da Europa, entre outras”
— revelou Susana Oliveira, uma das
embaixadoras seniores da EPATV.
Neste ano lectivo, também os
embaixadores juniores se encontram a
sensibilizar todas as turmas finalistas da
EPATV para a importância da partici-

pação cívica e do voto nas próximas
eleições europeias e a comemoração
do Dia da Europa, no dia 9 de maio.
É um desafio a toda a comunidade
escolar para que se envolva nesta experiência de vida em união, respeitando
as diferenças e o património de cada
país.
Nesta iniciativa em Bruxelas, participou uma das embaixadoras seniores da
EPATV, Susana Oliveira e seguir-se-á a
capacitação dos restantes embaixadores da EPATV, séniores e juniores quanto
às ferramentas partilhadas em Bruxelas.
Os professores e responsáveis das escolas participantes partilharam práticas,
recursos, metodologias e contactaram
diretamente com técnicos das três principais instituições europeias: Comissão
Europeia, Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia.
A EPATV faz parte do grupo de 17
escolas que, a nível nacional, participa no programa “Escola Embaixadora
do Parlamento Europeu” (EEPE), que
decorre no triénio 2016-2019 e é dirigido
sobretudo a todos os alunos do Ensino
Secundário.

A convite da CIM Cávado, a EPATV está a
participar no concurso “Escolas Empreendedoras”. Com este concurso pretendeu-se criar nos alunos

uma cultura empreendedora e promover o espírito de
iniciativa, de cooperação e criatividade. O projeto
encontra-se neste momento na terceira fase de implementação, onde se pretende apurar de entre os 18
projetos apresentados pelos alunos, aqueles que serão
as melhores ideias de negócio. No dia 13 de abril, um
júri constituído por elementos do Município de Vila Verde, da CIM Cávado e da empresa GESENTREPRENEUR
– Empreendedorismo Sustentável, Lda, tiveram a dificil
tarefa de avaliar os 54 jovens concorrentes, segundo
apertados critérios de avaliação de: Sensibilização
para o Empreendedorismo, Criatividade e Geração de
Ideias; Planeamento de um Negócio; Comunicação e
Marketing; e Noções Financeiras.
Os projetos das turmas da EPATV são: Película GPS
(10.º Ano - Geriatria); O ar que o protege(10.º Ano - Geriatria); Linha de Apoio ao Idoso (10.º Ano - Geriatria);
Medidor de Glicémia (10.º Ano - Geriatria); Plano de
Viagens para Idosos (10.º Ano - Geriatria); Eletric Time
Machine (11.º Mecatrónica); Rica Fruta (11.º Mecatrónica); Portable Eletric Generator (11.º Mecatrónica);
Robot Guia (11.º Mecatrónica); Sabores de Rendufe(
12.º Metalomecânica); Guarda valores com impressão
digital (12.º Metalomecânica); Sistema de rega solar
(12.º Metalomecânica); Alimentador Automático (12.º
Metalomecânica); Banco giratório (12.º Metalomecânica); Life (10.º Metalomecânica); SOS - ANIMAIS SÓS
(10.º Metalomecânica); Balde de Cimento a motor (10.º
Metalomecânica); e Look style (10.º Metalomecânica).
Aguardam-se os resultados deste apuramento, mas,
desde já, os alunos participantes estão de parabéns.

ESCOLA

EXPOCOSMÉTICA

CIM CÁVADO
ESTIMULA
EMPREENDE-DORISMO
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EPATV A
COMPOSTAR

A EPATV organizou, no primeiro dia, um
workshop com a Associação SOPRO (com a
qual desenvolve o projeto Chega) subordinado
à Violência Doméstica. Esta atividade teve uma
componente interativa que fazia os presentes
terem uma parte ativa e participativa, o que
contribuiu para o sucesso da atividade.
A comitiva foi recebida na Câmara Municipal de Vila Verde pela Srª vereadora Drª Júlia
Fernandes que fez saber aos participantes que a
autarquia acolhe de “braços abertos” o projeto
e o grupo e lhes deseja sucesso nos trabalhos
neste importante tema.
Os alunos realizaram, a exemplo do que já
tinha ocorrido noutras reuniões um trabalho
artístico subordinado à Igualdade, desta vez
uma magnífica Tela. Além desta atividade, também prepararam e apresentaram uma peça
de teatro, uma música e dança, todas sobre a
temática do projeto. Este espetáculo decorreu
no auditório da EPATV e contou com a presença
de pais, stakeholders, alunos da escola e autoridades locais.
A componente desportiva da mobilidade
consistiu numa descida em raft do rio Cávado
e na participação em outras atividades radicais
dos participantes no complexo desportivo da
Diverlanhoso no que restou do dia.
Os coordenadores das diferentes escolas
parceiras fizeram o balanço das atividades realizadas e por cumprir, a definição de datas-limite,
agendamento da próxima e última reunião do
projeto, que decorrerá em Portugal entre 11 e 13
de Junho de 2018.

ESCOLA

Entre os dias 12 e 21 de Abril de 2018, a
EPATV acolheu e organizou a reunião de
curta duração com alunos do projeto Erasmus+ “FREE - Female and Racial Equality
Ever”.
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EPATV CONTRA A
DESIGUALDADE
RACIAL E
DE GÉNERO
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Possuindo uma equipa pluridisciplinar
constituída por cerca de 50 colaboradores que asseguram serviços integrados
24 horas por dia e 7 dias por semana,
esta instituição com intervenção social,
cultural, desportiva e educacional, acolheu a nossa equipa com muito carinho
e apreço.
Depois de visita guiada ao espaço
incluindo a nova valência do Jardim
de Infância, as formandas executaram
alguns procedimentos de manicura e
massagem nos idosos e idosas, cantaram e dançaram acompanhadas
pela concertina tocada pela formanda
Liliana Cerqueira.
Foi gratificante para todos os envolvidos nesta visita de estudo, que nos permitiu valorizar a solidariedade e alargar
horizontes levando a nossa Escola a
interagir com outras comunidades.

Numa primeira eliminatória participaram 22 equipas constituídas por 132
alunos desta instituição, coordenada
pelo grupo disciplinar de Matemática.
A eliminatória – com oito equipas - destinou-se a apurar uma equipa representante da EPATV na final nacional.
A organização deste concurso
nacional para Escolas Profissionais é
rotativa cabendo, este ano, à Escola
Profissional Amar Terra Verde. Cada
equipa é constituída por seis alunos.
Na final nacional deste concurso
aberto a todas as Escolas Profissionais
estão já inscritas 17 escolas, totalizando
mais de uma centena de alunos na
prova decisiva – revelou a professora
Sara Leite, do Departamento de Matemática da EPATV, a quem cabe a
organização.
Os Jogos da Matemática são um
concurso inter-equipas, uma por cada
escola, de resolução de problemas de
Matemática, dirigido a alunos que frequentam cursos de nível IV dos cursos
profissionais nas Escolas Profissionais.
Esta prova visa, “essencialmente,
incentivar e desenvolver o gosto pela
Matemática, fazendo recurso ao engenho e imaginação dos alunos” – explicam os professores do grupo disciplinar
de matemática, que são os responsáveis por esta iniciativa.

Os alunos do último ano do curso
Técnico Profissional de Ótica Ocular da EPATV visitaram o ISAVE, para
conhecer a sua oferta formativa e
condições de ingresso.

Durante esta visita, os alunos da escola participaram num workshop em ambiente laboratorial, dirigido pela Professora Doutora Daniela Gonçalves, docente
do ISAVE. Posteriormente, para além de
uma visita às instalações, foi apresentada
a oferta formativa e feito um levantamento das expectativas dos presentes quanto
à possibilidade de prosseguimento de
estudos. Os alunos esclareceram algumas dúvidas quanto às condições para
ingressarem no ensino superior e quanto
à qualidade e custo de vida na região.
Para além de uma manhã bem passada,
foi ainda um momento enriquecedor
para todos.

O Curso Técnico de Geriatria visitou, no dia 20 de abril de 2018, o Lar de Santo
António e a Unidade de Cuidados Continuados Integrados de S. Pedro, em Guimarães.

O dia iniciou com a visita ao Lar de Santo António, onde fomos recebidos pela Diretora
Técnica do Lar, a Dr.ª Mónica. Esta inicialmente fez uma breve exposição sobre o funcionamento do lar. Uma utente do lar partilhou a sua rotina diária e a dinâmica da instituição
que tanto adora e recomenda.
Da parte da tarde, visitámos a Unidade de Cuidados Continuados Integrados de
Média Duração e Reabilitação - S. Pedro. Fomos recebidos pela enfermeira-diretora Carla
Fernandes que orientou a palestra inicial, com a qual pretendeu contextualizar a unidade
e a realidade dos utentes. Estiveram também presentes outros técnicos de saúde evidenciando o seu papel dentro na unidade: Fisioterapêutica, Terapêutica Ocupacional,
Animador Sociocultural, Técnico de Geriatria e Auxiliares da Ação Médica.
Após a palestra fomos presenteados com uma visita guiada à instituição, ao longo da
qual foram partilhadas algumas dicas e explicações pertinentes para o desempenho das
funções associadas ao técnico de geriatria.
Este dia em Guimarães foi extremamente enriquecedor, pois permitiu ter uma visão
mais real do funcionamento e exigências que se impõem aos colaboradores deste tipo
de instituições.

ESCOLA

ESCOLA

No dia 13 de abril, o Curso Técnico de Esteticista visitou a Casa do
Povo de Freixo/Lar Casa de Magalhães, em Ponte Lima.

Meia centena de alunos, do
ensino secundário (décimo a 12.º
anos) da Escola Profissional Amar
Terra Verde (EPATV) participaram
na segunda eliminatória da XX
Edição dos Jogos de Matemática,
cuja final nacional se realizou nesta escola no dia 16 de maio.

GERIATRIA EM
VISITA AO BERÇO
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EPATV VISITA
IDOSOS
LIMIANOS

JOGOS DE
MATEMÁTICA:
EPATV ELEGE
EPATV
EQUIPA
VISITA
ISAVE

EPATV NA FEIRA
DAS PROFISSÕES
A EPATV — Escola Profissional Amar Terra Verde apresentou
todos os seus cursos de formação na 18.ª Feira das Profissões
dinamizada pelo Agrupamento de Escolas de Vila Verde e
Escola Secundária de Vila Verde.

A Feira pretendeu dar resposta aos alunos sobre as principais
funções ou tarefas na profissão que esperam escolher, tomando
conhecimento das competências necessárias para se ser um bom
profissional na sua área, qual o curso necessário para a exercer, a
sua duração, etc.
Vários alunos representativos dos diversos cursos da EPATV responderam às perguntas de alunos curiosos com os vários cursos que esta
Escola proporciona e que permitem a conclusão do 12.º ano.
Além da EPATV inúmeras entidades locais proporcionaram a presença de profissionais de áreas como a Saúde, Desporto, Engenharia, Artes, Humanidades, Economia/Gestão/ Administração, Militar,
Serviços, Ensino) bem como material informativo e pequenos brindes.
Cada aluno tinha um guião de entrevista para fazer aos representantes das escolas, serviços e entidades presentes.
Este contacto permitiu um confronto entre as expetativas que
os alunos têm acerca de determinada profissão ou curso e a percepção que o profissional ou estudante do ensino secundário tem
relativamente ao desempenho da sua própria profissão ou curso,
respetivamente.

Paulo Amado, das Edições do Gosto,
foi o moderador de uma tertúlia esclarecedora, animada e divertida promovida
pelos alunos, Inês Oliveira e José Luís Leite
no âmbito da Prova de Aptidão Profissional, do 3º ano do curso de Cozinha/Pastelaria, sob direção e coordenação de
Alexandra Vilar.
A Tertúlia abriu com uma lição de história com o gastrónomo Virgílio Nogueiro
Gomes, para quem se pode tornar difícil
nos dias de hoje, com tanta informação,
definir o que “é a tradição”.
Recordando que o primeiro livro de
culinária portuguesa surge em 1680 e o
segundo livro aparece apenas cerca de
cem anos depois, Virgílio Gomes atreveu-se a dizer que as propostas mais antigas
devem ser o arroz doce (com arroz carolino) e o leite creme.

Referiu que o tradicional e regional
pode tornar-se contemporâneo na sua
apresentação, porque os elementos
essenciais são o produto, a técnica de
cozinha e o acompanhamento. Por
isso, lamentou, “somos nós próprios que,
muitas vezes, descaracterizamos a nossa
gastronomia, como eu já vi apresentar
Carne à Alentejana com rodela de polvo
e sem as amêijoas”.
A concluir, Virgílio Gomes defendeu o
“papel e missão importantes que as escolas têm na preservação deste património
tão importante que é a Cozinha Tradicional Portuguesa e não deve separar essa
missão dos conhecimentos históricos da
gastronomia porque eles estão associados a grandes mudanças na Europa”.
Continuou, afirmando que, “Um prato
com história a si associada vende milhões”, mas isso não impede que novos
pratos inspirados em pratos como o Bacalhau à Brás ou nas Amêijoas à Bulhão
Pato surjam e tenham muito sucesso. No
entanto, a “modernidade não pode criar
ruturas face à identidade de um prato e
as receitas com bacalhau são das mais
adulteradas”. Uma boa gastronomia,
“deve ter história, envolver cultura, situar-se num território, respeitar os produtores

locais, mostrar técnicas e manter a receita”, concluiu.
Inês Diniz, do restaurante Casa Inês no
Porto, conhecida pela sua cozinha bem
portuguesa onde podemos destacar,
entre outros pratos, a aletria criada pela
sua mãe e as rabanadas em pão de Padronelo, explicou o sucesso e nascimento
dos filetes de polvo com arroz do mesmo,
no restaurante dos seus pais. Este era referência pelos seus filetes de pescada mas
como nem todos os dias havia pescada
fresca nas lotas da Póvoa de Varzim e
Matosinhos, seu pai, teve de criar novos
pratos, surgindo os filetes de polvo com
arroz do mesmo, receita bem-sucedida
que aproveita todo o polvo (desde a
cabeça às pontas dos tentáculos).
Por sua vez, Renato Cunha, do Restaurante Ferrugem em Famalicão, explicou
a criação da sua manteiga de azeite
apresentada numa bisnaga inspirada na
bisnaga Pasta Medicinal Couto, um produto tradicional apresentado de forma
diferente: “é a nossa identidade que traz
riqueza à mesa portuguesa”, afirmou.
“Há dois tipos de cozinha, a boa e a
má” - conclui Renato Cunha fugindo à
dicotomia tradicional e contemporânea,
porque técnicas novas, que rentabilizam

as proteínas, podendo aproveitar o melhor da cozinha tradicional, às vezes com
excesso de gorduras.
Francisco Gomes, da Pastelaria A Colonial em Barcelos, um seguidor e estudioso da pastelaria francesa, tendo realizado
estágios com o chef de pastelaria Pierre
Hermé, não tem receio em afirmar que a
“doçaria portuguesa pode ser vista como
alta pastelaria, tal como a Francesa”.
Rui Martins, Chef cozinheiro do ano
e chef de cozinha dos hotéis A Brasileira
e Pestana Vintage no Porto, coloca na
balança uma cozinha para restaurante
vazio ou que enche a sala. “A sala cheia
permite-me cozinhar o que o cliente quer
e como eu quero, também” destacou.
Referiu ainda que as opções dos clientes
e certas restrições alimentares obrigam a
alterar algumas das receitas tradicionais,
sendo que nesse caso já temos que dar
outro nome aos pratos.
Victor Peixoto, do Restaurante “O
Victor”, na Póvoa de Lanhoso, hoje com
80 anos, tendo começado aos 16 anos a
levar bacalhau aos trabalhadores do lagar do pai, defende que o “prato tipicamente português é o bacalhau e não há
nada melhor que este prato e um bom
vinho regional, desde há muitas décadas,

especialmente no interior do país onde
é difícil o acesso a outro peixe e a peixe
fresco”.
Arnaldo Azevedo, do Restaurante
Palco, no Hotel Teatro, no Porto, falou
das suas origens, uma vez que cresceu
na cozinha do restaurante dos seus pais,
onde o pai Arnaldo Azevedo cozinhava e
a mãe Manuela servia às mesas, e como
estes foram inspiração e preponderantes
na sua escolha de vida. Apesar das suas
formações e estágios com grandes chefes da cozinha internacional, este nunca
se esquece quando cria os seus pratos,
das suas raízes e da cozinha tradicional
portuguesa.
Justa Nobre, do restaurante “Nobre e
À Justa” em Lisboa, referiu como foi fazer
uma carreira na cozinha e ter uma família, que as dificuldades de horários não a
demoveram e nunca desistiu, mantendo
uma família unida e uma sólida carreira
de sucesso. Explicou ainda, porque existem tão poucas mulheres chefes de cozinha, apesar de dizerem que “a cozinha é
coisa de mulheres”.
António Carvalho, do Restaurante Brasão em Felgueiras, contou como as suas
inúmeras visitas ao Brasil deram origem ao
seu mais famoso prato, o costeletão de

vitela, que demora oito horas a grelhar.
“Sou curioso e foi em Terras de Vera
Cruz que descobri esta especialidade e
melhorei para adaptar ao paladar português”. Este antigo seminarista, também
conhecido pela sua “sopa de garoupa”,
duas vezes premiada com ouro, defende
que o essencial “são os produtos com
qualidade, sejam a carne ou o peixe”.
A terminar, mais umas interessantes
lições de história de Virgílio Gomes, como
a do molho de Chantilly, cujo nome está
ligado ao castelo onde habitava um
príncipe que se opunha a Luís XIV. O Rei
aliou-se ao príncipe não para ficar com o
castelo, mas com o cozinheiro.
“Sabiam que a primeira receita do cozido à portuguesa, que para alguns chefes, é o prato português por excelência, é
de origem castelhana, como consta da
sua primeira receita datada de 1680?”
Foi sem dúvida uma tarde muito enriquecedora sob o ponto de vista cultural,
social e pedagógico pois num mesmo
espaço por iniciativa do Curso de Cozinha/Pastelaria juntamos individualidades
de referência gastronómica do nosso país
com futuros profissionais da área.
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O Curso de Cozinha/Pastelaria da
Escola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV) chamou gastrónomos e chefes de cozinha de referência nacional
e internacional a Vila Verde para
falarem de “Cozinha, do Tradicional
ao Contemporâneo”, mas nenhum
se atreveu a dizer qual é “o” prato
tradicional português.

ESCOLA

COZINHA:
TERTÚLIA REUNIU
CHEFES DE REFERÊNCIA

EPATV CONSTRÓI
LAÇO(S) CONTRA
TODA A VIOLÊNCIA

A Escola Profissional Amar Terra Verde efetuou a IV Caminhada pela Terra – do CO2 ao
O2 -, num percurso de dezasseis quilómetros, a
pé, atravessou espaços rurais e “desaguou” na
Praia do Faial, em Prado.

A 27 de abril, mais de 300 estudantes da
EPATV construíram, na praça frente ao Tribunal
de Vila Verde um laço gigante humano, pintado
de azul que celebrou o mês de prevenção dos
maus tratos.

Saindo da Escola Profissional, pela fresquinha
matinal, os 500 alunos e professores palmilharam caminhos, apreciando recantos e cheiros da natureza,
empunhando mensagens de promoção da preservação ambiental.
Devidamente acompanhados pelos professores,
os alunos da EPATV puderam partilhar os farnéis num
mega piquenique e participar em diversas atividades
desportivas e de recreio, nomeadamente futebol, voleibol, dança e canoagem no rio Cávado. A logística
desta atividade só foi possível devido ao gentil apoio
e colaboração do Clube Náutico de Prado.
Na hora do almoço, o grupo recebeu a visita
do vereador do ambiente, Dr. Patrício Araújo, que
elogiou a iniciativa e felicitou a escola pela atitude
proativa dos jovens.
Foi uma jornada intensa de alerta para a necessidade de preservar a natureza, ter comportamentos e
alimentação saudáveis e praticar desporto.
Esta ação, promovida no âmbito dos projetos
Eco-Escolas, reforçou ainda o convívio entre alunos e
docentes da EPATV.

Com mensagens alusivas ao tema, os alunos e
professores vestiam uma T-shirt oferecida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e
Câmara de Vila Verde.
Antes da marcha e da formação do laço humano, o auditório da Escola encheu para um eloquente
espetáculo de sensibilização contra todas as formas
de violência, na infância, na escola, na juventude, no
namoro e no casamento.
Deram corpo a este espetáculo de dança, de
música, de teatro e vídeo os alunos dos Cursos Técnicos de Estética, de Geriatria (1.º ano) e de Saúde
(3.º ano), que contaram com o apoio dos alunos de
Eletrotecnia e Frio e Climatização.
Toda a jornada foi dinamizada pela prof. Glória
Lago, mas a grande estrela foi a jovem Daniela Brito,
um talento escondido para a música (piano e canto),
ao entoar várias melodias com letras alusivas ao
combate à violência contra as mulheres.
Todos foram desafiados a amar, sorrir, acolher, sonhar, cuidar e a brincar saudavelmente com tolerância e respeito, seja qual for a idade e o género.

Por volta das 9:30 as mães das discentes dirigiram-se à sala de aulas práticas
onde puderam usufruir do tratamento
personalizado das próprias filhas (manicuras, massagens e maquilhagens).
O início da sessão contou com a
presença da Diretora Pedagógica, Dra.
Sandra Monteiro, seguindo-se um espetáculo no auditório da Escola Profissional
Amar Terra Verde, onde se viveram mo-

mentos muito emocionantes, com dança,
poesia e música, com a participação da
professora Anabela Silva a cantar o tema
“Amor para a vida toda” de Carolina
Deslandes, bem como a atuação ao piano da formanda Daniela Brito, da turma
de Geriatria, 1º ano.
Neste projeto evidenciou-se a verdadeira articulação de conhecimentos entre docentes, formandos e comunidade,
um dos grandes objetivos desta estratégia de ensino-aprendizagem.
No decorrer da atividade foram projetados filmes alusivos com imagens das
mães e filhas (formandas e docentes) o
que provocou alguns momentos de forte
emoção, uma vez que foi uma surpresa
para todos.
No final da atividade, foram todos
convidados a saborear um bolo comemorativo do dia, confecionado e ofer-

tado por uma mãe, terminando com a
entrega de uma lembrança elaborada
pelas formandas em questão a todas as
mães presentes (Um postal ilustrado com
as fotos das alunas e um poema de Mário
de Andrade “Mãe”, um vaso decorado
pelas formandas com um cato, símbolo
da resistência, e bolachas decoradas
com a inscrição “mãe” e “feliz dia da
mãe”, elaboradas pelo curso de Pastelaria).
Esta atividade só foi possível com a
colaboração de vários alunos de outras
turmas, aos quais agradecemos a atitude
solidária neste dia tão importante para o
curso de Estética.
O envolvimento parental foi muito sentido por todos e a alegria das formandas
muito notória.

ESCOLA

EPATV ASSINALA
O DIA DA TERRA
NUMA CAMINHADA

No dia 30 de abril, a turma de
Técnico de Esteticista apresentou a
etapa final do projeto integrador cujo
tema incidiu na “Comemoração do
dia da mãe”. O tema foi trabalhado
por todas as disciplinas do curso,
promovendo a interdisciplinaridade,
o trabalho em equipa, a interação
entre pares, incentivando a criatividade e a iniciativa.
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COMEMORAÇÃO
DO DIA DA MÃE

GERIATRIA VISITA
ACOLHIMENTO SÉNIOR
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Este evento destina-se a “dar
a conhecer o funcionamento dos
cursos de formação profissional e
a diversidade da sua oferta formativa, bem como, ajudar os alunos
que terminam um ciclo, a tomarem decisões sobre o seu futuro”
– revelou a prof. Sónia Vilas Boas,
docente da EPATV.
Durante a manhã, 107 alunos
do nono ano da Escola Básica de
Vila Verde foram guiados pelas salas de aula e oficinas que a escola
oferece.
De tarde, a EPATV recebeu
mais 178 alunos das escolas de
Moure, Ribeira do Neiva e Mons.
Elísio Araújo, igualmente fascinados com as explicações e trabalhos que apreciaram, entre elas, as
impressões em 3D, o karting e os
“veículos” sem condutor.
Durante esta visita, cada sala
dedicava-se a um curso, explicado por alunos finalistas e docentes,
onde os convidados puderam
apreciar trabalhos, como PAPs,
nas áreas de mecânica, estética,
eletricidade, frio e climatização,
mecatrónica automóvel, serralharia, eletrónica, automação e
computadores, design gráfico,
instalações elétricas, eletrónica e,
por fim, saborearam um lanche
confecionado e servido pelos
alunos de padaria/pastelaria, cozinha/pastelaria e restaurante/bar.
No final, cada aluno recebeu
um Kit da EPATV, com toda a informação sobre os cursos e outros
brindes, mas muitos deles quiseram levar consigo uma ficha de
inscrição, o que se traduz numa
jornada bem-sucedida.

Com esta iniciativa, o curso teve a oportunidade de observar a dinâmica funcional de um lar, colaborando nas rotinas da
instituição e desenvolvendo várias iniciativas para interagir com
todos.
Foi uma tarde fantástica, pois a presença do curso conseguiu
alguns sorrisos dos vários “avós” que frequentam esta instituição.
O principal objetivo desta visita foi cumprido… partilha de
afetos, atenção, “ACOLHER” cada um de uma forma muito
especial.

EPATV VENCE
CONCURSO CIM CÁVADO
No dia 3 de maio, pelas 14h30, no
Centro de Artes e Cultura, no Município de Vila Verde, decorreu a final do
Concurso Municipal promovido pela
CIM Cávado - “Projeto UP Cávado:

Empreendedorismo nas Escolas” - tendo
a EPATV vencido com 2 projetos inovadores: “Sabores de Rendufe” e “Easy Feed
Animal”, ambos desenvolvidos por alunos
do curso Técnico de Produção Metalomecânica, 3º ano.
A final municipal contou com a participação de 12 projetos de negócios ino-

vadores, 7 dos quais da EPATV. A Escola
Profissional Amar Terra Verde participou
com os projetos Linha de Apoio ao Idoso
“LAI” (1.º Ano - Geriatria); Eletric Time
Machine (1.º Ano - Mecatrónica) Portable
Eletric Generator (1.º Ano - Mecatrónica); Robot Guia (1.º Ano - Mecatrónica);
Sabores de Rendufe (3.º Ano - Produção
Metalomecânica); Sistema de Rega Solar
(3.º Ano - Produção Metalomecânica);
e Easy Feed Animal (3.º Ano - Produção
Metalomecânica).
Este projeto tem como objetivo primordial fomentar nos jovens alunos o espírito

empreendedor, de inovação, criatividade e trabalho em equipa.
O evento contou com a presença da
Vereadora da Educação do Município de
Vila Verde, Júlia Fernandes, e o Primeiro
Secretário da CIM Cávado, Luís Macedo.
O júri, Margarida Pinheiro, José Lopes e
Miguel Mendes, avaliou os 12 projetos dos
jovens concorrentes, segundo apertados
critérios: sensibilização para o empreendedorismo, criatividade e geração de
Ideias; planeamento de um negócio;
comunicação e marketing; e noções
financeiras.
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Mais de duas centenas e
meia de estudantes do ensino
básico, oriundos de quatro escolas de Vila Verde, visitaram
a Escola Profissional Amar Terra
Verde, nos dias 2 e 3 de maio na iniciativa Escola Aberta.

No dia 2 de maio, as alunas do curso Técnico de Geriatria do 1º ano, passaram a tarde no Lar Acolhimento Sénior
de Prado.
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ESCOLA
ABERTA

EPATV VENCE CONCURSO DE
IDEIAS EMPREENDEDORAS

ALUNAS DA EPATV ENTREGAM
MEDICAMENTOS A FARMÁCIA
Duas alunas do Curso Técnico Auxiliar
de Saúde da Escola Profissional Amar
Terra Verde (EPATV) entregaram ontem
na Farmácia Fátima Marques o resultado
da recolha de medicamento efetuada
junto de todos os docentes, estudantes
e colaboradores deste estabelecimento
de ensino.

Adriana Veloso e Lara Monteiro concretizaram assim mais um passo da sua Prova de
Aptidão Profissional, depois de terem promovido uma sessão de esclarecimento durante
a Semana da Saúde que decorreu nesta
Escola de Vila Verde, com a participação da

médica Elisabete Sousa, do enfermeiro Mário
Santos, e da professora Sandra Monteiro,
diretora Pedagógica da EPATV.
Muitas vezes, evitar faltas ao trabalho,
pagar consultas ou lotação das urgências levam as pessoas a recorrer à automedicação
e daí resulta sobra de medicamentos que
foram recolhidos e entregues na Farmácia situada na Rua dos Bombeiros, em Vila Verde.
A escolha de uma farmácia para entregar os medicamentos simboliza também a
oposição à venda de medicamentos nos
supermercados porque ali não há qualquer
aconselhamento aos utentes e todo o medicamento tem uma contraindicação.

EPATV RECEBE
MENÇÃO HONROSA
O Concurso Nacional “Uma árvore,
Uma floresta”, foi mais um desafio que a
EPATV abraçou, a 5 de maio, com bastante interesse e empenho. O concurso é

promovido pela Associação de Professores
de Geografia, cujos objetivos principais são
despertar a curiosidade geográfica, desde os
primeiros anos de escolaridade, promover a
educação para a cidadania e conhecer a
biodiversidade da floresta autóctone portuguesa.
Concorremos na categoria II (3ºCiclo e Secundário), com um grupo de alunos do 1ºano,
do curso profissional de Produção Metalomecânica.
A Escola Profissional Amar Terra Verde,
ao longo deste ano letivo, muito devido aos
acontecimentos do verão, desenvolveu várias
ações na proteção e prevenção da floresta
autóctone. Ao longo deste percurso, realizamos pesquisas, debatemos ideias e apuramos
sensibilidades que ultimaram as informações
para o nosso poster para o concurso.
Escolhemos o carvalho e o castanheiro
porque nas reflorestações que realizamos
plantamos vários carvalhos e no nosso jardim,
plantamos um castanheiro.
O nome para o nosso projeto foi: “Uma
árvore, uma floresta - Proteger é Agir”, porque
acreditamos que pequenas ações conseguem mudar velhos hábitos.
Os principais objetivos foram conhecer
a biodiversidade da floresta autóctone
portuguesa; promover a participação nas
discussões relativas à floresta autóctone e à
sua gestão no território nacional e reforçar
a consciência cívica dos cidadãos através
do acesso à informação e à intervenção nos
procedimentos de análise territorial.
Ficámos bastante felizes porque o nosso
cartaz recebeu uma menção honrosa.

Proteger é agir!
Uma árvore, uma floresta

carvalho
quercus robur l.

características

funções

utilizações
da espécie

medidas de prevenção
mitigação de riscos

Folhosa, caduca ou marcescente
Ritidoma: cinzento-acastanhado, fendido em
placas
Folhas: verdes, mais escuras na face superior,
verde-claras em novas
Modos de propagação: por semente; deve
apanhar-se as bolotas do chão ou da árvore; é
aconselhável usar as bolotas maiores e mais
pesadas (as que flutuarem na água não estão em
boas condições)

Altura: até 45 m
Longevidade: pode atingir os 1500
anos
Porte: árvore de copa ampla e regular
Floração: abril, maio
Maturação dos frutos: setembro,
outubro

- Indicador da humidade do solo
- Fonte de alimento muito importante para as larvas de muitas espécies de borboletas,
havendo mais de 250 insetos associados à arvore
- Proteção e conservação dos recursos naturais
- Melhora a qualidade do ar, preserva os solos, estabiliza o clima, defende a floresta contra os
incêndios pela reconhecida resistência ao fogo e capacidade de regeneração

- Madeira de alta qualidade usada em marcenaria
- No Minho, algumas árvores eram podadas em “talhadia de cabeça” para produzir ramos e
folhagem para o gado
- Bastante pesada e muito resistente à putrefação, pelo que é recomendada para usos que
envolvam água, como elemento estrutural de edifícios, mobiliário e construção de frotas de
pesca e de guerra
- A sua utilização mais comum talvez seja a construção de tonéis para envelhecimento do
vinho
- Os Carvalhais criam habitats dos quais dependem inúmeras espécies de fauna e flora
silvestre
- Importante na prevenção dos incêndios tendo até já sido denominadas por alguns técnicos
como “árvores bombeiras”, devido às suas características naturais de resistência ao fogo
- Património natural de grande valor providenciando importantes funções ambientais,
ecológicas e socioeconómicas
- Regulação e mitigação climática bem como no sequestro de carbono da atmosfera
contribuindo para a redução do ‘’efeito de estufa’’

castanheiro
castanea sativa mill.

características

funções

utilizações
da espécie

medidas de prevenção
mitigação de riscos
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didaturas na primeira fase, tendo sido
apuradas para a segunda fase as que
cumpriram os requisitos da prova que
ontem conheceu a fase final, na qual
participaram mais três projetos de alunos
da EPATV – explicou Maria João Couto,
da Casa do povo de Ribeira do Neiva.
O vereador Manuel Lopes justificou
o apoio da Câmara Municipal de Vila
Verde – a suportar os prémios de 500, 300
e 200 euros – e coube a João Pinto e Luís
Braga apresentarem uma proposta de
separador de roupas para lavar, conforme as cores, para invisuais e deficientes
motores.
Joel Ferreira e Paulo Faria apresentaram uma proposta inovadora de segurança para uma habitação, enquanto Luís
Silva, Porfírio Santos, Paulo Araújo, Miguel
Ferreira sugeriram uma rápida forma de
carregamento de carros elétricos com
substituição de baterias.

Caduca
Ritidoma: tronco cinzento-claro e brilhante
quando jovem, fendilhando-se em placas
verticais
Folhas: simples, alternas em forma de ferro de
lança serrado-dentadas ou serradas, nervuras
regulares e cor verde-intenso
Estrutura reprodutiva: amentos com flores
masculinas e femininas (na base); frutos
comestíveis (castanhas)

Altura: até 30 m
Longevidade: até 1500 anos
Porte: árvore de copa regular, direita,
elipsoidal, densa, com muitos ramos e
muito frondosa
Floração: maio, junho
Maturação dos frutos: outubro,
novembro; o desenvolvimento dos
frutos dá-se no interior de um
invólucro espinhoso - ouriço

- O forte odor das suas flores atrai abelhas e outros insetos que, juntamente com o vento,
transportam o pólen de umas árvores para outras
- Entre os animais que frequentemente visitam as áreas de castanheiro aparece o javali que
se alimenta das castanhas que caem ao solo e que as disputa a coelhos e outros animais
- É uma árvore que permite o desenvolvimento de alguns cogumelos comestíveis conhecidos
sob as suas copas, tirando a própria árvore algum benefício de algumas destas espécies
- O fruto é um produto de luxo da culinária e confeitaria, quer para farinhas de rações pelas
suas qualidades nutritivas
- O castanheiro é explorado pela qualidade da madeira e pelas características dos seus frutos
e tem sido um componente essencial da economia das populações rurais
- A madeira tem inúmeras aplicações em cestaria, toneis e mobiliário mas também na
construção para soalhos, portas e revestimentos
- Lenha dá um excelente combustível
- As castanhas são uma boa fonte de alimento para aves, roedores, javalis, veados, etc.
- As folhas servem de alimento para várias espécies de borboletas diurnas e noturnas
- Deve semear-se assim que as sementes estiverem maduras, devendo proteger-se esta de
javalis, esquilos, etc.
- Combater a praga da vespa do castanheiro, na primavera
- Combater o fungo com características semelhantes ao cancro da macieira
- Evitar podas desnecessárias e reduzir as mobilizações do solo ao mínimo
- As árvores crescem novamente após o corte, proporcionando mais madeira de 10 em 10 anos.
Os castanheiros podem ainda produzir outras mais valias, indiretas, como a biodiversidade, e
potenciar o crescimento de cogumelos e ervas aromáticas
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Na final, realizada na Casa do Conhecimento de Vila Verde, foram explicitados
os seis projetos finalistas apresentados
pelas Escolas de Vila Verde (num total de
dez equipas iniciais).
As seis equipas da EPATV e da Escola
de Moure e Ribeira de Neiva, apresentaram as suas ideias empreendedoras
perante um júri que incluía representantes da autarquia e de empresas de Vila
Verde.
No final, o júri atribuiu o primeiro lugar
ao projeto dos alunos João Príncipe e
Saúl Martins; uma estrutura móvel de
plantas aromáticas que se traduz na

poupança de energia, através de um
painel fotovoltaico e de água para rega,
armazenando água da chuva. Estes dois
alunos receberam 500 euros pela vitória.
O segundo lugar foi para uma App
turística de Vila Verde apresentada por
alunos da Escola de Moure e Ribeira de
Neiva. com georreferenciação, que desafia a EPATV para uma parceria tecnológica.
O terceiro lugar – e um prémio de 200
euros – foi atribuído a outro projeto de
alunos da EPATV, José Couto, Leandro
Vilela, Micael Pereira e Paulo Barbosa (do
primeiro ano de metalomecânica) que se
predispõem a oferecer um serviço de cuidados para todos os animais ao domicílio.
Trata-se de uma inovação, uma vez que
os serviços existentes se limitam ao cão e
gato.
Este concurso de empreendedorismo
do Conselho Local de Desenvolvimento
Social (CLDS 3G) contou com dez can-
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A EPATV arrebatou o primeiro e terceiro prémio do Concurso de ideias
empreendedoras do CLDS 3G, promovido pela Casa do Povo de Ribeira
do Neiva em colaboração com o
Centro Comunitário da Cruz Vermelha de Prado, no dia 4 de maio.
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Alunos de vários cursos da escola, com t-shirts e balões divulgaram os valores e os princípios que norteiam
o funcionamento das instituições europeias, com
especial destaque para o Parlamento Europeu. As
alunas de Técnico de Estética pintaram nos rostos as
bandeiras dos países que integram a União Europeia,
enquanto os restantes alunos empunharam bandeiras da UE. Desenvolveram um painel interativo que
evidenciava o número de deputados do parlamento
europeu através de estrelas por cada país, e através
de um código QR reportava para a identificação dos
deputados de cada país. Além disso, o painel contempla também uma ligação para um vídeo que evidencia algumas características dos estados membros
quer em termos de população, língua oficial, ano de
entrada para a UE, moeda e uma imagem representativa dos principais elementos culturais de cada país
da união europeia.
A Prof. Lúcia Lopes explicou que esta jornada tem
como objetivo divulgar e “sensibilizar os jovens para
os valores da liberdade, solidariedade, da paz e da
democracia que são os pilares da União Europeia” e
“cumprir uma das prioridades educativas da EPATV,
enquanto escola Embaixadora do Parlamento Europeu” e escola com um clube europeu ativo e participativo na cidadania.
Na cerimónia de hastear da bandeira, estiveram
presentes o Presidente da Câmara Municipal de Vila
Verde, Dr. António Vilela, e a vereadora da educação Dr.ª Júlia Fernandes, os quais visitaram depois, na
biblioteca municipal Professor Machado Vilela, uma
exposição de trabalhos dos alunos da EPATV, com
materiais reutilizáveis e ecologicamente sustentáveis.
Além de réplicas de lenços de namorados, os trabalhos representavam vários monumentos do concelho de Vila Verde, como pontes, torres e espigueiros,
bem como monumentos emblemáticos de vários
países europeus. A exposição intitulada Identidade na
Diversidade enquadra-se nas comemorações do Ano
Europeu do Património Cultural, e evidencia elementos culturais característicos da nossa região, país e
Europa.
À cerimónia do hastear da bandeira, frente aos
Paços do Concelho, associou-se uma turma da Escola
Secundária de Vila Verde.

A sessão contou com a presença
dos alunos dos segundos e terceiros anos que ouviram as propostas
apresentadas pela Education Planner,
Cátia Sousa, sobre as possibilidades e
países em lista de escolha.
O Reino Unido, a Austrália, a
Dinamarca, Canadá, Estados Unidos,
Suíça, Dubai e Holanda constituem
os principais destinos apresentados
aos alunos da EPATV que receberam,
no final da sessão, um kit com toda a

informação sobre condições e custos
das opções em causa.
Cátia Sousa apresentou a Information Planet como uma “agência
especializada na orientação, organização, planeamento e concretização
de todo o processo de matrícula,
alojamento, visto de entrada no país,
viagem”.
Representa centenas de instituições
de ensino nos países de destino, com
serviços integrados para aqueles que
pretendam aprender ou desenvolver
um novo idioma, ou queiram potenciar
a experiência no exterior e formação
académica, numa experiência curta
ou uma aposta séria num futuro fora
do seu país de origem.

EPATV: ESCOLA TALISMÃ
PARA SPORTING DE BRAGA
“A EPATV tem sido um bom talismã para o SC Braga que, nos anos
que vem à escola, o coloca nos
primeiros lugares do campeonato
da Liga”.

As palavras são de João Luís Nogueira e foram proferidas após uma
receção proporcionada pela EPATV à
equipa técnica e staff da equipa profissional do Sporting Clube de Braga,
liderada pelo treinador Abel Ferreira.
O Diretor da EPATV explicou que
esta receção com almoço com a
equipa técnica do SC Braga é já uma
tradição pois “todos os anos a escola e o chefe José Vinagre, diretor do
Curso de Cozinha/Pastelaria, presenteia ao SC Braga e o seu treinador,
este ano, o Prof Abel Ferreira pela sua
excelente carreira desportiva, pelo
desempenho brilhante no campeonato da Liga de Futebol”.
“Estamos perante um duplo reconhecimento: por um lado, ao mérito
desportivo e, por outro, à excelente
confeção Gourmet dos alunos do
Curso de cozinha e pastelaria coorde-

nados pelo Chefe José Vinagre, que
serviram nesta visita a escola da equipa técnica do SC Braga” – prosseguiu
o presidente da EPATV.
João Luís Nogueira recordou que
esta receção e almoço aconteceram
com Leonardo Jardim e Paulo Fonseca, pelo que se pode afirmar que
“a visita à escola tem sido um bom
talismã para o SC Braga, pois nos anos
que vem aqui, se coloca nos primeiros
lugares do campeonato da Liga”.
“Gostaríamos que este ano fosse
uma homenagem ao campeão S. C.
Braga, mas fica a promessa para o
próximo ano – concluiu o Diretor da
EPATV.
Abel Ferreira esteve acompanhado
pelos seus adjuntos, por Vital, treinador
de guarda-redes, bem como Alan
e o diretor Rui Casaca, entre outros
membros do seu “staff”. A comitiva
arsenalista foi recebida pelo Diretor
da Escola que estava acompanhado
pela Diretora Financeira da EPATV, Aurélia Barros, pela presidente do ISAVE,
Mafalda Duarte, e Paula Fernandes,
Assessora da Direção da EPATV.

ESCOLA

ESCOLA

A Escola Profissional Amar Terra Verde com o
seu clube europeu fez jus ao estatuto de Escola
Embaixadora do Parlamento Europeu, assinalando o Dia da Europa com várias iniciativas e a
presença do eurodeputado José Manuel Fernandes.

A Information Planet sensibilizou
os alunos da EPATV para a oportunidade de continuar os estudos
no estrangeiro em níveis que vão
desde os estágios profissionais a
licenciaturas.
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VALORES
EUROPEUS
NO CORAÇÃO
DA EPATV

INFORMATION PLANET
MOSTRA FUTURO
A ALUNOS DA EPATV

VISITA A OVAR
E AO PORTO
No dia 24 de maio, os alunos do primeiro
ano do curso de Técnico de Frio e Climatização realizaram uma visita de estudo à empresa Ramada Aços em Ovar e à Fundação
Serralves no Porto.

Esta visita teve como objetivo monitorizar os
processos de transformação do aço e motivar os
alunos para as temáticas culturais e ambientais. O
Grupo Ramada existe há 80 anos, são líderes nas
soluções globais de aço e sistemas de armazenamento de alta densidade. A Missão da Fundação
Serralves é estimular o interesse/conhecimento
pela arte contemporânea, pela arquitetura, pela
paisagem e por temas críticos para a sociedade e
seu futuro, fazendo-o de forma integrada, no qual
se destacam o Museu de Arte Contemporânea,
a Casa e o Parque. Os objetivos desta atividade
foram atingidos, os formandos revelaram muito interesse e um bom comportamento.

Luís Leite, aluno do 3º ano do curso Técnico de Restauração: Cozinha/
Pastelaria da EPATV, conquista o 2.º
lugar no MYCA - Minho Young Chefs
Awards- que decorreu em AESacademy- Famalicão, nos dias 24 e 25
de Maio.

Em representação da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), participaram também os alunos Adelino Sousa,
com um prato de Bochecha de Porco e
Inês Oliveira que apoiou os dois colegas.
Os três finalistas “protelaram o início
dos seus estágios e, em apenas numa
semana, conceberam as suas propostas
com um trabalho exaustivo de pesquisa e desenvolvimento de excelentes
iguarias que muito honram a região e a
instituição que representam”, referiu a
diretora de curso Alexandra Vilar.
Foram momentos fantásticos, em que

os nossos alunos “agarraram“ o desafio
e se prepararam e dedicaram com o
apoio dos chefes Américo Silva e Nuno
Silva.
Os três alunos vestiram “a camisola”
EPATV e Minho e tiveram uma postura
irrepreensível, foram equipa, foram cozinheiros, foram amigos, foram profissionais.
Luís Leite manteve, com a sua proposta, a tradição, promovendo a inovação
culinária através da cozinha tradicional
e dos produtos locais e contribuiu para
criar uma nova identidade à mesa, mais
jovem e criativa, elevando o perfil da
produção e diversidade de ingredientes
e, dessa forma, dar um empurrão ao
desenvolvimento regional.
O jovem da Escola Profissional Amar
Terra Verde apresentou um prato de
peixe, inspirado nos almoços da avó,
dando-lhe o nome “peixe da minha
avó”, como explicou.

No dia 25 de maio de 2018, a
turma Assistente Administrativo
realizou uma visita de estudo ao
Museu dos Transportes e da Comunicação e à Casa da Música, no
Porto.

Foi notória a admiração e o encantamento dos alunos pelos espaços da
Casa da Música. A visita guiada permitiu que estes tirassem todas as dúvidas, nomeadamente no que diz respeito a cada espaço e ao pormenor
da decoração. No museu dos transportes e da comunicação, a turma
consolidou através da prática e da
simulação conhecimentos adquiridos
em sala de aula, na área das Técnicas
de Atendimento e Comunicação.
Aqui puderam observar a evolução
dos meios de comunicação e foi com
muita diversão que aderiram ao uso
de alguns deles. Também vivenciaram
uma gravação num estúdio improvisado de televisão. Podemos dizer que
foram uns autênticos comunicadores!

ESCOLA

Esta visita de estudo pretendia promover uma
interação com o idoso, desenvolver diferentes atividades de divertimento e de lazer.
Foi uma manhã de observação e acompanhamento dos “avós” nas atividades ocupacionais.
Após a diversão, as alunas colaboraram com
as auxiliares de ação médica no encaminhamento
dos idosos para a sala de almoço e apoiaram os
mais dependentes.
Esta visita foi importante, uma vez que permitiu
aproximar as alunas à prática, à realidade com
que se vão deparar na Formação em Contexto de
Trabalho.
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O curso Técnico de Geriatria terminou o
seu plano de visitas de estudo a instituições de
saúde/ idosos, no dia 17 de maio, com a visita
ao Lar Casa de Magalhães em Ponte de Lima.

VISITA AO
PORTO
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VISITA AO LAR
CASA MAGALHÃES

EPATV CONQUISTA
SEGUNDO LUGAR NO
MINHO YOUNG CHEF AWARDS
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maio, na Praça Santo António, em Vila Verde, no âmbito do projeto
“UP Cávado Empreendedorismo nas Escolas”.
O trabalho desenvolvido pelos alunos na criação de um projeto
empreendedor, culminou num encontro que reuniu 27 turmas do
terceiro ciclo dos municípios do Cávado.
Na bagagem, os alunos trouxeram o espírito de iniciativa, esforço, cooperação e criatividade.
O CEF de Empregado de Bar, agradece a todos aqueles que os
ajudaram a concretizar a sua ideia. A todos um grande bem haja!

EPATV VENCE
CONCURSO INTERMUNICIPAL
Decorreu, a 2 de Junho, no Auditório Municipal (Edifício dos Paços do
Concelho), no Município de Barcelos, o Concurso de Ideias de Negócio
Intermunicipal, relativa à 1.ª Edição do Projeto UP Cávado: Empreendedorismo nas Escolas, cujo grande vencedor foi o projeto Easy Feed Animal,
promovido pelos alunos Hugo Marques e Paulo Dias da Escola Profissional
Amar Terra Verde, do Município de Vila Verde.

The Gear Future da Escola Secundária de Barcelinhos, do Município de Barcelos
e Safe Student da Escola Secundária Henrique Medina, do Município de Esposende, alcançaram o segundo e terceiro lugar respetivamente.
Em competição estiveram 12 ideias de negócio, de alunos do ensino secundário e profissional dos seis municípios do Cávado (dois projetos por município) sendo
os dois projetos do município de Vila Verde da Escola Profissional Amar Terra Verde.
Participaram neste concurso 68 escolas que concorreram com mais de uma
centena de projetos e mais de 1300 alunos.
Os vencedores estão apurados para a Final Transfronteiriça, que decorrerá no
próximo dia 15 de junho, pelas 14h30, no Museu da Geira, no Município de Terras
de Bouro.
O evento reuniu cerca de 70 alunos e contou na sessão de abertura com a Dra.
Armandina Saleiro, Vice-presidente do Município de Barcelos e com o Eng. Luís
Macedo, Primeiro Secretário da CIM Cávado.
Os projetos apresentados pelos alunos foram avaliados por um júri composto
pelo Eng. Luís Macedo, Primeiro Secretário da CIM Cávado, Dr. Francisco Banha,
CEO da GesEntrepreneur e Dr. Domingos Silva, representante da CIM Cávado.

EPATV FAZ PAINEL
DOS ALIMENTOS

O Desafio UHU- uma parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU - visa alertar para
a importância de conjugar a produção e o
consumo com a preservação dos recursos em
geral e da biodiversidade em particular.

No âmbito do projeto Eco-Escolas, na temática da Alimentação Saudável, a EPATV elaborou,
mais uma vez, o painel de alimentos.

Além de promover a educação ambiental e o
desenvolvimento sustentável, através de projetos e
atividades, estimular o desenvolvimento da literacia
ambiental dos jovens e aprofundar o conhecimento
e a divulgação do tema da Biodiversidade, este
desafio desenvolve competências nas áreas de
investigação e expressão plástica.
O eco-painel construído pelos alunos do 1ºano
do curso Técnico de Produção Metalomecânica
pretende alertar para a destruição da nossa floresta
e para o flagelo vivido por todos os portugueses nos
incêndios do passado ano, resultando na perda da
nossa tão rica biodiversidade.
Os alunos criaram o painel com recurso a
reciclagem de materiais, tais como roupas, folhas,
ramos de árvores, cinza, papéis e plásticos usados.
Este painel encontra-se afixado no hall da
entrada da escola, a partir do dia 5 de junho – Dia
Mundial do Ambiente - e visa alertar toda a comunidade escolar para a necessidade da preservação
e proteção do meio ambiente.

No inicio do ano letivo, após a análise da auditoria,
o conselho Eco-Escolas verificou que teria de realizar
algumas ações que alterassem os resultados nesta
temática.
A primeira atividade foi a comemoração do Dia
da Alimentação e da Obesidade. Neste dia, a Escola
Profissional Amar Terra Verde, mais especificamente os
Grupos Eco-Escolas e Serviço de Psicologia e Orientação e os cursos de Restauração e Saúde, organizaram
um conjunto de atividades destinadas à comunidade
escolar.
Além dos inquéritos sobre o que comem, realizaram
pesquisas sobre os nutrientes presentes nos alimentos.
Os resultados foram um pouco assustadores.
No entanto, os hábitos alimentares adquiridos,
bem como a faixa etária dos nossos alunos, tornam a
alteração de comportamentos uma tarefa bastante
complicada.
Este desafio envolveu a realização de um questionário na escola sobre quais os alimentos que os jovens
mais consomem, fora da escola. Dos alimentos mais
frequentes, foram selecionados vários alimentos de fast
food, para a elaboração do painel.
Os cursos de Geriatria e Restauração realizaram as
pesquisas e estudos que culminaram no painel final,
exposto no bar da escola, no dia 11 de junho, com
informação específica nomeadamente relativamente
à quantidade de açúcar, sal, gordura presente nos
alimentos habitualmente consumidos pelos alunos, por
forma a ficarem evidenciadas as diferenças existentes.

ESCOLA

ESCOLA

O Curso de Educação e Formação de Empregado de Bar,
marcou presença na final intermunicipal da primeira edição
da Expo Empresas Escolares, terceiro ciclo, com a apresentação do projeto “Kit Mesa/Bar”. O evento decorreu, dia 26 de

EPATV ASSINALA
DIA DO AMBIENTE
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EPATV NA EXPO
EMPRESAS ESCOLARES

Os alunos do Curso Técnico de Design Gráfico efectuaram, nos dias 6 e 7 de junho de 2018, uma visita de estudo
ao Bombarral, Alcobaça e Batalha acompanhados pelas
professoras Fátima Pimenta e Sandra Guedes.

Os alunos da turma do 1.º ano do curso
de Pastelaria e Padaria da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) apresentaram no dia doze de junho, o seu projeto
Integrador “Hora Gulosa”.

No dia 6 de junho, realizaram a visita ao jardim Bacalhôa Buddha Eden (Quinta dos Loridos) no Bombarral.
Considerado o maior jardim oriental da Europa com cerca de
35 hectares, foi criado em protesto contra a destruição dos Budas
Gigantes de Bamyan, naquele que foi um dos maiores atos de
barbárie cultural, apagando da memória obras-primas do período tardio da Arte de Gandhara.
Entre budas, pagodes, estátuas de terracota e várias esculturas cuidadosamente colocadas entre a vegetação, estima-se
que foram usadas mais de 6 mil toneladas de mármore e DSC_
0963granito para edificar esta obra monumental. A escadaria
central é o ponto focal do jardim, onde os Buddha dourados dão
calmamente as boas-vindas aos visitantes. De salientar também
os jardins de arte de Esculturas Africanas, Escultura Moderna e
Contemporânea, e os 700 soldados de terracota pintados à mão,
cada um deles único, encontrando-se alguns enterrados, tal
como há 2.200 anos.
No dia seguinte, visitaram os Mosteiros de Alcobaça e Batalha.
Em ambos os monumentos, classificados como Património Mundial, os alunos enriqueceram os seus conhecimentos sobre o estilo
gótico, assim como sobre a importância daqueles mosteiros na
sociedade medieval portuguesa e tiveram a oportunidade para
conhecer um pouco da História de Portugal.
Após o almoço regressamos à escola. A visita de estudo foi
bem-sucedida alcançando todos os seus objetivos iniciais. Tendo
proporcionado aos alunos uma aprendizagem mais interativa,
consolidando as aprendizagens feitas em sala de aula e fomentando a interação entre professores e alunos.

Ao longo do ano letivo, no âmbito de
algumas disciplinas foram desenvolvendo
atividades de pesquisa de receitas tradicionais do Minho, nomeadamente nas disciplinas
da componente sociocultural, tais como a
tradução dessas mesmas receitas em Inglês e
Francês. A participação da componente científica foi fundamental na criação de um blogue
( https://ppepatv.wordpress.com/ ) no qual
todos os alunos colocaram as receitas por eles
trabalhadas.
Quanto à colaboração da componente
tecnológica e científica, está visível na concretização de uma “Hora Gulosa” em que os
convidados puderam degustar as diferentes
receitas confecionados pelos alunos.

D. FRANCISCO COELHO E
D. JORGE ORTIGA NA EPATV:
“HOJE FIZ UMA LINDA DESCOBERTA”
“Esta é uma escola que forma e
informa. Hoje fiz uma linda descoberta. Digo-vos, sem lisonja” — afirmou
ontem o Bispo Auxiliar de Braga, após
uma longa e pormenorizada visita à
EPATV.

D. Francisco Senra Coelho falava
aos profissionais do Centro Qualifica e
Observatório de Empregabilidade da
EPATV, últimos momentos de uma estadia no âmbito da visita pastoral que
está a realizar à paróquia de Barbudo e
culminou com um almoço de convívio
com professores, funcionários e alunos da
escola.
Sempre acompanhado pelo director
da EPATV, João Luís Nogueira, o bispo Auxiliar de Braga mostrou-se várias vezes surpreendido com o trabalho multidisciplinar
e humanístico que a EPATV desenvolve
todos os dias: “pegar na massa como ela
vem e construir uma pessoa integral não
é comum” — comentou o Prelado após
visitar todas as salas de aulas, oficinas e
laboratórios que garantem formação a
cerca de 700 alunos.
O bispo auxiliar de Braga estava
acompanhado do capelão da Escola,
padre António Rodrigues, e do pároco de
Barbudo, padre. Angelino Kamate, percebendo assim porque o insucesso escolar e
o número de faltas dos alunos é inferior a

cinco por cento.
A relação entre a escola e os pais dos
alunos, com as empresas, as instituições
e a comunidade permitem a formação
de “bons cidadãos com uma ferramenta
para conquistar o mercado de trabalho”
— explicou João Luís Nogueira.
A visita teve a feliz coincidência de
encontrar o Arcebispo Primaz de Braga,
a visitar a paróquia de Vila Verde, juntando-se os dois prelados no auditório da
EPATV.
D. Jorge Ortiga expressou a sua “gratidão a este projecto educativo que tem
vindo a consolidar-se” e incentivou cada
um dos alunos a “aproveitar o tempo
para estudar e praticar porque essa é a
garantia de um futuro com qualidade
para vós.”
“Desejo que sejais capazes de investir
e desenvolver os vossos talentos” — sugeriu D. Jorge Ortiga, lembrando que a
felicidade “não depende só do que nós
temos” porque “há mais alguma coisa”.
“Nunca vos esqueçais dos vossos
valores evangélicos que recebeste pois
são estes que vos garantem a verdadeira
felicidade, porque uma vida sem valores
é muito triste e fica à deriva” — concluiu
o Arcebispo Primaz de Braga.
Por sua vez, D. Francisco Coelho aludiu
a uma metáfora oriental do rei que convocou o povo para um belíssimo banque-

te no alto de uma montanha, com uma
condição, cada pessoa levava o vinho.
As iguarias eram sublimes. Uns levaram o
melhor vinho, mas muitos levaram uma
zurrapa, pensando que — misturado com
o vinho dos outros — não se dava conta.
Acontece que muitos pensaram assim e,
após a mistura de muita mixórdia com
pouco vinho bom de alguns, este tornou-se impossível de beber. O vinho era uma
porcaria e metade da comida não foi
consumida.
“Cada um de vós tem de dar o melhor” — pediu o bispo auxiliar, elogiando a
escola: “a este nível há poucos exemplos
destes. Dou graças a Deus por esta Escola. Sois vós, cada um, quem a faz, mas se
trouxerdes agua-pé ou mixórdia...”
Após esta sessão, em que D. Jorge e
D. Francisco foram prendados com uma
serigrafia da EPATV alusiva aos lenços de
namorados, D. Jorge Ortiga deu o seu
testemunho no livro de Honra da Escola,
enquanto D. Francisco continuou a visita
pela Escola ficando maravilhado com o
que os seus olhos viam, a dimensão humana da formação, o apoio psicológico
e económico aos alunos.
Momento de paragem alongado foi
o jardim das plantas aromáticas, que
alimentam a cozinha da EPATV, tendo o
Bispo auxiliar levado, como recordação,
um ramo de alfazema.

ESCOLA

PROJETO
INTEGRADOR
DE PASTELARIA

31

ESCOLA
30

VISITA AO
BOMBARRAL,
ALCOBAÇA E BATALHA

O projeto “Easy Feed Animal”, que nasceu no âmbito
de uma PAP colaborativa entre os alunos do Cursos Técnico de Eletrotecnia - João Mesquita e João Gonçalves - e
do Curso Técnico de Produção Metalomecânica - Hugo
Marques e Paulo Dias, da Escola Profissional Amar Terra Verde

Para que serve o Parlamento Europeu? Qual
a importância do voto para as eleições europeias de 2019? Porque é que a participação
e o envolvimento dos cidadãos são cada vez
mais importantes para o sucesso da União
Europeia?

chegou, no dia 27 de junho, à final transfonteiriça do concurso
empreendedor da UP Cávado, na qual conseguiu o primeiro
prémio.
A Final Transfronteiriça do “Concurso de Ideias de Negócio”
teve lugar no Museu da Geira, no Município de Terras de Bouro.
Este evento juntou cerca de 40 alunos do ensino secundário,
e respetivos professores, oriundos da região do Cávado, Alto
Minho e Ourense (Espanha). Estes alunos apresentaram as suas
ideias e trabalhos empreendedores que desenvolveram ao
longo deste ano letivo, no âmbito do projeto de Empreendedorismo nas Escolas.
Convidada toda a comunidade a assistir a esta grande festa
da criatividade e inovação.

Estas e outras questões nortearam as atividades dos alunos da Escola Profissional Amar Terra
Verde que, ao longo deste ano letivo, procurando
sensibilizar toda a comunidade educativa para o
projeto comum que é a União Europeia, organizaram diversos momentos de partilha e reflexão sobre
estes temas, envolvendo professores, alunos e a
comunidade vilaverdense numa discussão em torno
da educação, economia, igualdade de género, migração, multiculturalidade e cidadania em espaço
europeu. Os embaixadores juniores, nomeadamente, as turmas de Técnico de Esteticista Cosmetologista e Técnico de Audiovisuais foram as grandes
responsáveis por esta iniciativa, coordenados pelas
professoras Lúcia Lopes e Palmira Moreira, preparando estratégias de disseminação da informação
sobre a EU que pudessem, de uma forma mais ou
menos informal, alcançar colegas de outras turmas
e até de outras escolas. O ponto alto das iniciativas
desenvolvidas aconteceu no dia da Europa, dia 9
de maio, com a participação no hastear da bandeira da EU nos Paços do Concelho de Vila Verde,
numa iniciativa conjunta com o Município de Vila
Verde e a Escola Secundária de Vila Verde. Os em-

baixadores inauguraram ainda a exposição sobre o
património cultural europeu, patente na biblioteca
municipal, exposição que contou com a explicação
interativa sobre monumentos de toda a EU, mas
também sobre o Parlamento Europeu e os eurodeputados de cada país. Foram várias as ocasiões em
que elementos das turmas embaixadoras fizeram
sessões de informação e sensibilização a colegas,
aproveitando outras iniciativas escolares.
Em resultado da dinâmica alcançada, a EPATV viu reconhecido o seu esforço coletivo, com a
atribuição do distintivo de Escola Embaixadora do
Parlamento Europeu, renovado agora por mais um
ano letivo.
A cerimónia nacional de atribuição dos distintivos
e certificados aos embaixadores seniores e juniores,
aconteceu em Aveiro e contou com a presença
dos senhores eurodeputados António Marinho e
Pinto e João Pimenta Lopes que, inspirados pela
diversidade das atividades apresentadas, destacaram o “humanismo, cidadania e solidariedade” dos
projetos das escolas agraciadas, “características
essenciais para uma sociedade coesa, para uma
escola verdadeiramente impactante na vida dos
alunos e para a Europa que queremos construir”.
Assim, a EPATV congratula-se com o mérito
alcançado e, pela relevância do tema para a
formação dos nossos alunos, professores e restante
comunidade educativa, continuará a acarinhar
este projeto na escola, no próximo ano letivo.
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2018 encerrou mais um
percurso formativo da EPATV!
Dez foram os nomeados aos
Óscares, nesta grande noite de
glamour e emoção: os nossos
dez cursos finalistas! O palco
foi, mais uma vez, a Quinta da
Aldeia, a 29 de junho, que sempre nos recebe tão bem.

De facto, depois de um ano
letivo repleto de aprendizagens e
experiências diversas, é muito esperada a altura de se comemorar
a conclusão de um ciclo de estudos com uma festa encantadora!
Ela aconteceu num final de dia
caloroso, alongando-se por uma
noite muito agradável.
O nosso baile está cada vez
mais bonito, os nossos alunos cada
vez mais felizes e a nossa Escola
envaidece-se com os jovens que
forma, merecedores de um futuro
afortunado!

PAP
CURSO TÉCNICO
DE DESIGN GRÁFICO

No presente ano letivo decorreu a Prova de Aptidão Profissional do Curso de Técnico de Frio e Climatização. Com o intuito de promover o desenvolvimento do

Os finalistas de Design Gráfico apresentaram, a 6
de julho, os projetos pluridisplinares quanto a ferramentas usadas (audiovisual, texto, tecnologias de
informação, cartazes, merchandising) elaborados por
cada um deles com orientação dos professores perante um júri presidido por Sandra Monteiro, Diretora
Pedagógica da EPATV.

aluno a nível pessoal e social, integrar a escola e mundo
do trabalho, aperfeiçoar competências, atitudes e conhecimentos facilitadores do acesso a uma saída profissional,
foram desenvolvidos sete projetos nas áreas da Ventilação,
Ar Condicionado e Refrigeração. Os seus temas das provas
foram os seguintes: Banca Didática de Termodinâmica,
Fluidos Refrigerantes, Banca Didática Pista de Gelo, Banca
Didática de Congelação, Unidade de Tratamento de Ar,
Manutenção de Unidade de Tratamento de Ar e uma Bancada Didática Ar Condicionado.
Os objetivos da Prova de Aptidão Profissional foram atingidos, todos os alunos conseguiram realizar a Prova com
aproveitamento satisfatório, a sua defesa foi no dia dois de
julho de dois mil e dezoito. Os alunos demonstraram elevado interesse, responsabilidade e realização pessoal durante
todo o processo da Prova.

Ao longo do dia, os Direitos da Criança em duas vertentes (informativa e lúdica), a criação de três marcas empresariais, um roteiro interativo da Escola, dois livros, (um deles
com o respetivo suporte áudio de divulgação da História
do Rock, e um romance), um projeto de voluntariado, uma
proposta de nova sinalética para a EPATV, entre outros projetos, foram apreciados pelo júri que, em vários momentos,
aclamou e aplaudiu os trabalhos.
O júri integrava João Campos (designer Gráfico da Câmara Municipal de Terras de Bouro), Beatriz Santos (da Comissão de Proteção de Crianças de Jovens de Vila Verde),
Fátima Pimenta (Diretora do Curso), Ricardo Cabral (Professor da Área Técnica), Ana Luís Nogueira (Professora da
Área Técnica) Sandra Guedes (Diretora de Turma) e José
Carlos Barros (Professor Corretor). Os objetivos da Prova de
Aptidão Profissional foram atingidos, todos os alunos conseguiram realizar a Prova com aproveitamento satisfatório. Os
alunos demonstraram elevado interesse, responsabilidade
e realização pessoal durante todo o processo da Prova.
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CURSO TÉCNICO
DE ELETROTECNIA

Realizaram-se, no dia 9 de julho, as Provas de Aptidão Profissional (PAP) de 19 alunos do Curso Técnico
de Mecatrónica Automóvel mas uma imensa maioria
deles está já no mercado de trabalho enquanto outros vão prosseguir estudos.

Onze estudantes finalistas do Curso Técnico de
Ótica Ocular realizaram, no dia 11 de julho, as suas
Provas de Aptidão Profissional (PAP).

“Esta é uma turma que vai deixar saudades porque é
muito dinâmica e muito activa, tendo enriquecido a nossa
escola com os seus projectos” — exclamou ontem a prof.
Sandra Araújo Monteiro, directora Pedagógica da Escola
Profissional Amar Terra Verde, após a prova de Aptidão
profissional (PAP) apresentada por vinte alunas finalistas.

No dia 13 de julho, realizou-se a Prova de Aptidão Profissional do Curso Técnico de Eletrotecnia. Os
21 finalistas apresentaram e defenderam, perante
um júri, vários projetos demonstrativos de saberes e
competências profissionais adquiridos ao longo da
formação.

Esta foi a principal conclusão face às perguntas finais do
Diretor do Curso, Adelino Costa, após a apresentação dos
trabalhos práticos desenvolvidos pelos estudantes, perante
um júri que integrava os professores António Alves (de Práticas Oficinais), Nuno Silva (Diretor de Turma), Magda Gomes
(Professora Corretora) e Fernando Sá (representante do
Sindicato SITINORTE).
Durante uma manhã, os alunos apresentaram os trabalhos práticos da sua Prova de Aptidão Profissional que
incluíram reparações do turbo e substituição de embraiagem, substituição de um motor num Audi A3, reparação de
uma suspensão hidráulica, revisão e deteção de avarias
num BMW e substituição de um motor num Audi.

A estética na Óptica Ocular, as especifidades do atendimento em Ótica e escolher óculos ou lentes de contato
foram os temas apresentados nestas Provas que se saldaram com nota positiva para todos.
As PAP foram assinaladas por um estudo — de utilidade pública, como afirmou Madalena Lira, da Universidade
do Minho — dentro da comunidade escolar vilaverdense
sobre a visão e as diferenças entre óculos e lentes de contato, uma vez que estas eram desconhecidas de grande
parte dos inquiridos.
O júri era constituído por Sandra Araújo Monteiro (Directora Pedagógica da EATV, Prof. Madalena Lira (Universidade do Minho), Daniel Teixeira (Óptica Novo Visual, da
Póvoa de Lanhoso), Eduarda Duque (Diretora de curso),
Glória Lago Sousa (Professora corretora) e Clara Sousa
(Diretora de Turma).
É um tempo de grande azáfama para os professores
da EPATV e para os alunos finalistas que demonstraram
as suas capacidades profissionais e culturais de forma a
ingressarem no mercado de trabalho, com a elevada taxa
de empregabilidade a que a EPATV habituou os jovens e
encarregados de educação.
Estas provas encerram a formação dos estudantes, após
três anos de aulas técnicas e práticas, bem como estágio
em empresas da região.

Sandra Araújo resumia assim os rasgados elogios dos jurados
externos perante as PAP’s das alunas sobre temas como stress
profissional, tabagismo nos jovens, higienização das mãos dos
profissionais de saúde, suporte básico de vida no adulto, depressão — epidemia do séc. XXI, a obesidade, ergonomia, automedicação e remédios que não curam doenças da alma.
É um tempo de azáfama para os professores da EPATV e para
os alunos finalistas que demonstram as capacidades profissionais
e culturais de forma a ingressarem no mercado de trabalho.
Mas é um tempo de grande alegria, por causa da elevadíssima taxa de empregabilidade a que a EPATV habituou os encarregados de educação. Sandra Araújo Monteiro revelou hoje que
“apenas um curso não tem os seus finalistas todos colocados no
mercado de trabalho, após os estágios”.
As vinte alunas, individualmente ou em grupo de duas, excederam as expectativas dos jurados externos à escola, Estela
Martins, da ATIP — Associação de Amigos da Terceira Idade de
Palmeira — e Sameiro Tinoco — Lar de Idosos de Dornelas, Amares.
Complementavam o júri a prof. Clara de Sousa (diretora de
Turma), Joana Pereira (diretora de curso).
As provas foram animadas com projetos desenvolvidos no
seio da comunidade escolar e profissional, levando os jurados a
afirmar que “há universitários que não conseguem fazer trabalhos
com esta qualidade”.
Estela Martins, directora técnica da ATIP assegurou que a EPATV é uma “excelente alternativa que, muitas vezes, nem os pais
gostam muito, mas prova que um curso profissional que abre as
portas ao emprego mais depressa, ao passo que um curso universitário apenas concede um diploma. Esta Escola prepara-vos
muito bem”.

A Diretora Pedagógica, Dr.ª Sandra Araújo, presidiu ao
júri, que foi ainda composto pelo diretor de curso, diretora
de turma, professores orientadores do projeto e professora
corretora dos relatórios, pelo representante do sindicato
SITE – NORTE, e ainda representantes das empresas Hélder
Silva, Instalações Elétricas e Vieira & Lopes, Lda, duas empresas acolhedoras de estágios, eles próprios ex-alunos do
curso Técnico de Eletrotecnia da EPATV.
A prestação dos alunos foi muito positiva, evidenciando a qualidade da aprendizagem adquirida ao longo da
formação.
Conclui-se, desta forma, a última etapa no percurso
escolar destes alunos, que estão já todos integrados no
mercado de trabalho.
O curso técnico de eletrotecnia ministrado na EPATV
tem empregabilidade assegurada, registando-se todos
os anos grande procura por parte das empresas da área
pelos alunos que terminam a sua formação.
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PAP CURSO TÉCNICO
DE MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

PAP
CURSO TÉCNICO DE
RESTAURANTE/BAR

“Não sei qual é a empresa que vou escolher para
trabalhar porque tenho várias propostas” — revelou,
a 13 de julho, um dos vinte finalistas do Curso Técnico de Produção Metalomecânica, após a Prova de
Aptidão Profissional, realizada na EPATV.

Realizaram-se hoje, dia 16 de Julho, as Provas de
Aptidão Profissional (PAP) de 16 alunos do Curso Técnico de Electrónica, Automação e computadores na
EPATV e todos os finalistas já estão mercado de trabalho.

São excelentes os vinte finalistas, mas são poucos para as necessidades do mercado de trabalho,
aqueles estudantes que hoje, dia 17 de julho, prestaram Provas práticas de Aptidão Profissional (PAP)
no Curso Técnico de Restaurante/Bar na EPATV.

Bruno Gonçalves — finalista de produção de Metalomecânica — era a chave de ouro de uma manhã de 20 PAPs
do Curso Técnico de Produção de Metalomecânica, que
concluíram três anos de formação teórica e prática.
É uma chave de ouro porque todos os alunos têm emprego garantido e alguns deles querem prosseguir estudos
(CTePS) e trabalhar, em simultâneo.
No curso de Produção de Metalomecânica, destacaram-se os projetos de um regador automático de ervas
aromáticas, um alimentador de animais domésticos gerido
à distância por telemóvel (primeiro lugar de empreendedorismo escolar Luso-Galego), prática de torno automático e
um portão elétrico, entre outros.

As estrelas da tarde foram um Kart eléctrico com sensores
de obstáculos e um simulador de videojogos para automóveis, totalmente construídos pelos alunos, embora outras
provas deixassem os jurados satisfeitos com a aprendizagem,
as expetativas e a capacidade de ultrapassar dificuldades
demonstradas por todos.
Esta foi a principal conclusão face às perguntas finais do
Director do Curso, José Dantas, após a apresentação dos
trabalhos práticos desenvolvidos pelos estudantes, perante
um júri que integrava os professores José Pontes (Diretor de
Turma), Rui Silva, Nilson Cândido, Sandra Monteiro (Diretora
pedagógica) , Marcelo Costa (da Smart Board) e Fernando
Sá (representante do Sindicato SITINORTE).
Os alunos apresentaram os trabalhos práticos da sua
Prova de Aptidão Profissional que incluíram uma máquina de
seleção de cores de roupa, uma linha de corte e separação
por cores, uma linha de separação de peças por altura, estacionamento vertical automatizado e uma ponte levadiça.

Todos eles têm trabalho garantido e alguns vão prosseguir estudos — garantiu a directora do curso, Olga Martins — depois das PAP realizadas perante um júri constituído por Agostinho Peixoto (representante do Porto e Norte
de Portugal), Miguel Pinto (Escola de Hotelaria e Turismo),
Camilo Sousa (Sindicato APHORT), Vítor Almeida (representante de empresado sector), Sérgio Matias (Chefe de
sala do Meliã Braga), Prof. José Antunes e António Igreja.
As PAP contaram com a colaboração dos Chefes de
Cozinha José Vinagre, Nuno Silva e Américo Silva, numa
jornada cujo design de ementas, menus e catálogos foi
assinado pela prof. Fátima Pimenta.
Durante uma manhã, os alunos apresentaram os
trabalhos práticos da sua Prova de Aptidão Profissional que incluíram cocktails de bebidas bem como um
almoço com vários pratos degustados pelos membros do
júri presidido pela Diretora Pedagógica, Sandra Araújo
Monteiro.
Olga Martins revelou que as provas dos alunos “dinamizaram e promoveram produtos regionais, utilizando
o Gin Valley (Atiães, Vila Verde), as Cervejas Letra (Vila
Verde), os Licores de Amares d’Arte e os queijos da Lacti
Mercados (Gême, Vila Verde)”.
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Os alunos que prestaram provas finais, a 18 e 19 de julho,
são poucos para as solicitações do mercado de trabalho.
Todos eles têm trabalho garantido e alguns vão prosseguir estudos — referiu a directora do curso, Alexandra Vilar — depois
das PAP realizadas perante um júri constituído por: Agostinho
Peixoto (representante do Porto e Norte de Portugal), José Carlos Pires (Escola de Hotelaria e Turismo), Camilo Sousa e Helena
Gomes(Sindicato APHORT), Vítor Almeida (representante da
AESACADEMY), Delfim Filho (Diretor do Hotel Meliã Braga), Artur
Gomes (Casa da Música), Francisco Saraiva ( diretor Hotel
Suave Mar), Chef Miguel Morgado ( Restaurante Turismo Loung
Barcelos) e o Chefe Rodolfo Meléndrez.
As confeções contaram com o apoio dos Chefes de Cozinha José Vinagre, João Novo, Feliciano Silva, Nuno Silva e Américo Silva, numa jornada onde o design de ementas, menus e
catálogos foi concebido pelo prof. José Dantas.
Durante 2 dias, os alunos apresentaram os trabalhos práticos
da sua Prova de Aptidão Profissional com duas proposta de almoço, no formato de menu de degustação harmonizado com
os vinhos e espumantes portugueses, pelos membros do júri
presidido pela Diretora Pedagógica, Sandra Araújo Monteiro.

O Selo premeia o “empenho de todos em função de uma escola
saudável” e deve ser “um estímulo ao trabalho principiado, esperando que na próxima candidatura esta escola possa alcançar um nível
superior. A entrega do Diploma será agendada tão breve quanto
possível.
Este Selo galardoa as escolas que privilegiem, no seu quotidiano,
a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa,
reconhece, ainda, o mérito de escolas que, através das suas práticas,
contribuem para a promoção de relações interpessoais saudáveis,
envolvendo toda a comunidade educativa e criando uma imagem
positiva da escola. O Selo Escola Saudável também reconhece as escolas potenciadoras do crescimento e desenvolvimento de crianças,
jovens e adultos saudáveis.
Agora, a EPATV pode usar nos seus documentos oficiais o Selo
Escola Saudável, ao lado de outros galardões como Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, Super Escola Solidária EDP e Eco-Escola.
O despacho da Direção geral de Educação recorda o mundo
com “problemas globais, como são as alterações climáticas, os extremismos, as desigualdades no acesso aos bens e direitos fundamentais (em particular na saúde e na educação) acrescidos das crises
humanitárias”.
Neste mundo, a “vossa comunidade educativa mostrou ter crianças e jovens que se empenham na construção de uma Escola que
promove a saúde e o bem-estar”.
Esta construção reflete igualmente a “preocupação em termos
sociais e ambientais pelo planeta, compreendendo o que as rodeia
e procurando soluções que contribuam para colocar o Mundo na
rota de um desenvolvimento saudável, sustentável e inclusivo” – conclui a nota assinada por José Vítor Pedroso.

Maria Diana da Costa, finalista do Curso
Técnico de Design Gráfico, ganhou o Prémio
Revelação da 10ª Bienal Internacional de Arte
Jovem de Vila Verde.

A obra de Maria Diana “Master of Doom” - uma
história original ilustrada em Manga - recebe um
reconhecimento de 1250€, pela escolha dos jurados
Luís Coquenão, Maciel Cardeira, Jean Pierre Porcher,
Isaque Pinheiro e Alexandra Rafael.
A exposição da Bienal Internacional de Arte
Jovem de Vila Verde foi inaugurada a 7 de julho,
na Biblioteca Professor Machado Vilela e a entrega
de prémios foi a 28 de julho, onde a aluna deixou a
seguinte mensagem:
«Esta obra foi criada com o objetivo de participar
no concurso da “european comic schools contest
2018”, no entanto a professora Ana Luís propôs que
participasse no concurso da Bienal com a obra “Master of Doom” o que acabei por aceitar.
Realizar este tipo de trabalho é um sonho e um
desejo para mim para além de ser um hobbie.
Tenho como inspiração a cultura japonesa, os
mangás e as suas animações, sempre foi um sonho
que as pessoas pudessem ler o meu trabalho.
Estou realmente alegre por ter a oportunidade de
partilhar os meus trabalhos ao público, e ser reconhecida assim dá-me força e entusiasmo de continuar
com os meus projetos e publicar mais e mais.
A obra “Master of Doom” foi o primeiro projeto
que realizei, por isso ter ganho este prémio tem um
significado especial para mim.
Eu acho, pessoalmente, que participar em concursos deste género fornece experiência e para além
de ter como objetivo ganhar, também dá a oportunidade de divulgar o nome e o trabalho.
Sair da zona de conforto e aceitar comentários
também ajuda no desenvolvimento da pessoa e
consequentemente na melhoria do trabalho.»
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Os vinte e sete alunos finalistas do Curso Técnico de
Cozinha/Pastelaria, tiveram um desempenho fabuloso
nesta jornada de avaliação final.

A Escola Profissional Amar Terra Verde conquista por mais
dois anos o Selo Escola saudável (Nível 1) – anunciou a Direção Geral de Educação que “felicita toda a comunidade
educativa pelo trabalho realizado” e pelo “compromisso de
todos”.

ALUNA DA EPATV
É REVELAÇÃO
DA BIENAL
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PAP
CURSO TÉCNICO DE
COZINHA/PASTELARIA

EPATV RECEBE
“SELO ESCOLA
SAUDÁVEL”

ECO-ESCOLAS
PREMEIA EPATV:
PROJETOS ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

1º LUGAR
ECO-PAINEL
(3ºESCALÃO)

O painel de alimentos da EPATV surge como uma reflexão sobre a complexa ação dos açúcares, das gorduras e do sal na nossa saúde. O trabalho resultante teve como principal objetivo alertar os nossos alunos para a
má alimentação que praticam. O painel vencedor do concurso nacional
está afixado junto ao bar/refeitório da escola.

As turmas do primeiro ano dos cursos de Geriatria e Restauração-Cozinha/Pastelaria abraçaram
o desafio das ementas escolares com bastante
empenho.
Inicialmente a turma de Geriatria, com o auxílio
de várias docentes da área da saúde, analisaram as
várias propostas de ementas sugeridas pelos alunos.
Após algum estudo nutricional, e com a enorme
vontade de ser diferente e atual, decidiram escolher
uma ementa vegetariana, sempre com a preocupação para que não surgissem défices nutricionais.
Com a nova legislação, as cantinas e refeitórios
públicos estão obrigados a oferecer todos os dias
uma opção de comida vegetariana, e essa foi a
motivação para os alunos, novos produtos, novas
técnicas, novos sabores.
Os alunos pesquisaram os benefícios dos vários
produtos, nomeadamente do miso, da batata doce
e da fruta, e dos sumos detox, tão na moda.
A ementa foi ainda tema de aula para todos
os alunos dos cursos de Restauração e da área de
Saúde.
Todo este trabalho de equipa e ousadia na escolha da ementa foram reconhecidos nacionalmente
com o 2º lugar neste concurso.

2º LUGAR
ECO-COZINHEIROS
(3ºESCALÃO)

O projeto Eco-Cozinheiros consiste na
concretização da Eco-Ementa. Dando continuidade à inovação da ementa, a confeção
dos alunos do curso de Restauração-Cozinha/
Pastelaria primou pelo rigor, tendo todos os
alimentos sido pesados e determinado o seu
desperdício.
Focados na sustentabilidade ambiental, os
alunos optaram por usar uma maior quantidade de legumes e frutas frescas e da época,
em detrimento da carne e do peixe, que possuem uma pegada ecológica muito maior.
A ementa confecionada permite apreciar novos sabores, produtos, combinações e
texturas, assim como desmitificar as ementas
vegetarianas.
Pudemos concluir que não é muito fácil a introdução de alguns produtos, como
também não é muito aceite a ausência das
proteínas carne e peixe numa refeição completa. Por tal, o 2º lugar nacional é deveras
gratificante e permite-nos ter mais força para
desafiar alunos, funcionários e professores para
novas opções de alimentação mais saudável
e sustentável.
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De forma a realizar pesquisa e consolidar conhecimentos, os cursos de
Restauração-Cozinha/Pastelaria, Geriatria, Saúde e Estética, realizaram o
Eco-Quiz com várias questões sobre alimentação. Posteriormente, trabalharam em sala de aula a problemática da alimentação, a nível de sal, açúcar
e gorduras.
Complementarmente aos inquéritos sobre os seus hábitos alimentares,
realizaram pesquisas sobre os nutrientes da sua alimentação, tendo os
resultados sido um pouco assustadores, se bem que expectáveis. No entanto, mesmo reconhecendo que a sua alimentação não é a mais correta, é
muito difícil alterar esses comportamentos alimentares, pior ainda na idade
dos nossos alunos. Por estes fatores, é de extrema importância trabalhar esta
temática, todos os anos.

2º LUGAR
ECO-EMENTAS
(3ºESCALÃO)
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ESCOLA

No âmbito do projeto “Alimentação saudável e sustentável”,
promovido pelas Eco-Escolas, a EPATV participou nos desafios quiz,
painel de alimentos, eco-ementas e eco-cozinheiros, tendo registado
um fantástico 1º lugar no Eco-Painel dos alimentos, um 2º lugar para
uma Eco-Ementa inovadora e um gratificante 2º lugar nos Eco-Cozinheiros.

MOBILIDADE

MOBILIDADE

EPATV INTEGRA PARCERIA INTERNACIONAL PARA A IMIGRAÇÃO
A EPATV participou, entre os dias 23 e 29
de Abril de 2018, em mais uma reunião do
projeto Erasmus+ “Migrants seeking their future in united Europe (past-present-future)”,
desta vez em Vratsa, na Bulgária, e com
participação de alunos.
No decurso dos dias de trabalho professores e alunos participaram em diversos
workshops. O workshop destinado aos coordenadores da parceria com o tema “Passos
para obtenção de asilo ou do estatuto de
refugiado - análise comparativa nos países
da parceria” foi ministrado pela equipa da
EPATV, assim como o referente à análise
das migrações no século XVI e a partilha
das boas práticas referentes a imigrantes na

escola.
Os alunos portugueses tiveram oportunidade de trabalhar o tema do projeto com
congéneres dos países parceiros (Roménia,
Bulgária, Itália, Chipre, Turquia e Grécia),
desenvolvendo sensibilidades para os problemas associados à migração de refugiados, designadamente, no final apresentaram as conclusões a todos os presentes
- professores e alunos.
Os trabalhos prosseguiram com o balanço das realizações e dos resultados ainda
a obter, a definição dos seus prazos limite
e o agendamento da próxima reunião, a
decorrer na Roménia no próximo ano letivo.

Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi foi
a Escola Profissional turca que acolheu
a terceira reunião do projeto ERASMUS
+ EROVET – European Research Group
on VET/ Grupo Europeu de Investigação
em Ensino Profissional. A reunião em
causa, composta por um período de reflexão em torno do trabalho já alcançado e outro período de formação para
docentes, teve como principais objetivos desenvolver os princípios para a
criação duma plataforma digital para a
mobilidade de estudantes e docentes,
assente em critérios de qualidade que
foram definidos pelos próprios docentes
presentes na reunião, que decorreu em
Ancara, em maio. Ao criar uma rede
estreita de mobilidade entre os parceiros, aumentam-se os níveis de confiança
dos encarregados de educação, dos
estudantes e de toda a comunidade
escolar que vê, assim, reunidas um
conjunto de escolas que possibilitam
estágios em empresas, devidamente
acompanhados por tutores experientes
e com a certificação garantida após
o período de mobilidade, algo que a

EPATV já se orgulha de realizar há largos
anos, sendo inclusivamente detentora do ERASMUS VET CHARTER, um selo
de qualidade atribuído pela Agência
Nacional ERASMUS + Educação e Formação, às organizações que respeitam
os critérios de garantia da qualidade
antes, durante e após o período de
mobilidade.
Por outro lado, a reunião permitiu
pensar também as bases para uma plataforma de emprego a nível europeu,
entre a rede de parceiros do projeto.
Numa lógica de partilha de recursos e
aumento dos níveis de empregabilidade dos estudantes, pretende-se que
empresas parceiras de cada uma das
escolas participantes neste projeto possa alargar as suas ofertas de emprego a
candidatos estrangeiros e vice-versa. A
monitorização das ofertas e dos candidatos será realizada pelos responsáveis
dos Gabinetes de Empregabilidade em
cada um dos estabelecimentos de ensino ou, quando não existente, pelos responsáveis pela orientação profissional
em cada uma das escolas. Recorde-se
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EPATV na Turquia discute mobilidade e emprego
que a EPATV tem já a funcionar um Observatório de Empregabilidade há largos
anos, que estabelece a ponte entre as
empresas e os estudantes à procura do
primeiro emprego, monitorizando a sua
situação durante os dois anos posteriores à conclusão do curso profissional.
Para além destas ferramentas, na
reunião anterior, em Portugal, tinham
já sido delineadas as principais referências para uma orientação vocacional
e profissional mais uniformizada entre
os parceiros, oriundos de Espanha,
Alemanha, Itália, Grécia, Turquia e, por
Portugal, a Escola Profissional Amar Terra
Verde. A próxima reunião decorrerá
na Alemanha, em outubro, onde os
parceiros terão oportunidade de visitar
algumas empresas que implementam
o denominado sistema de formação
DUAL/ Aprendizagem em contexto de
trabalho, considerado um dos sistemas
pioneiros de maior sucesso a este nível.
Os primeiros resultados e uma explicação mais pormenorizada do projeto
ERASMUS + encontram-se disponíveis
em: www.erovet.eu.

escolhida para falar sobre o desenvolvimento destes temas na sua escola nesta
reunião.
Os coordenadores português e turco
partilharam a sua experiência na preparação de Europass Mobilidade com os
parceiros mediante um Workshop bastante frutuoso.
Houve tempo, ainda, para discutir
os moldes em que o desenvolvimento
de planos de aula subordinados aos seis
temas do projeto (Água, Alimentação,
Biodiversidade, Energia, Resíduos e Solidariedade) serão desenvolvidos, assim como
a data limite para a sua preparação.
Fez-se o balanço da realização das
atividades previstas em sede de candidatura, definiram-se datas limite para a
preparação das atividades a apresentar na próxima reunião, assim como, se
procedeu ao agendamento da próxima
reunião de projeto a decorrer no próximo
ano letivo na Turquia.

MOBILIDADE

Entre os dias 6 e 12 de Maio de 2018,
A EPATV participou, em mais uma reunião
do projeto Erasmus+ “Boost your green”,
desta vez em Baia Mare, na Roménia, e
com participação de alunos.
Esta reunião tinha por temas em destaque a Alimentação e Biodiversidade.
Todas as escolas parceiras prepararam
os alunos e realizaram relatórios referentes ao segundo ano de projeto (com o
mote “Agir”) que os alunos, organizados
em grupos internacionais trabalharam
durante dois dias obtendo, a jusante, as
conclusões acerca das atividades por
tema desenvolidas nas escolas parceiras
sob uma perspetiva global abrindo, desta
forma, caminho ao mote do terceiro ano
de projeto “Inovação”.
Paralelamente, os coordenadores das
escolas parceiras reuniram e a equipa
portuguesa apresentou os seus trabalhos
na área da Biodiversidade e Alimentação, uma vez que tinha sido a escola

EPATV em formação em Florença
De 7 a 11 de maio, a EPATV enviou um grupo de 5
colaboradores para Florença, Itália, em contexto de
formação Erasmus+.
Os cursos “There is an App for that! - Exploring the
Best Apps for teaching and Student Learning” e “Language Teacher Refresh Course”, ministrados na Academia de Professores Europass de Florença, promovem
novas técnicas e ferramentas para o ensino.
Esta iniciativa, co-financiada pelo programa Erasmus+, agrupa professores de vários países da Europa
para uniformizar e conhecer os moldes da educação a
vários níveis.
“Existe uma app para isso!” é um curso criado para
professores que desejam integrar aplicativos educacionais nas práticas de ensino. Estas aplicações são uma
parte essencial da sala de aula do século XXI e oferecem muitas oportunidades dinâmicas e pedagógicas.
Por sua vez, o “Curso de Atualização de Professor de
Idiomas” é indicado para docentes de línguas/idiomas,
que desejam aprender mais sobre métodos de ensino
eficazes e centrados no aluno, bem como desenvolver
os seus conhecimentos sobre as abordagens atuais de
ensino de idiomas.
Além da formação, o programa incluiu visitas
guiadas pela cidade e uma excursão inter-cidades, o
que torna esta experiência tão enriquecedora, a nível
pedagógico e cultural.
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ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE...
MAIS VERDE NA ROMÉNIA
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EPATV em formação em londres
Inserido no projeto Erasmus+, “Mobility of
school education Staff”, co-financiado pela
União Europeia, os colaboradores da EPATV,
Aurélia Barros, Paula Fernandes e Rui Silva,
participaram no curso de inglês ministrado pela
International House de Londres, entre os dias 14
e 25 de maio, e que primou pela organização
e disciplina organizacional, cumprindo com a
famosa “british tradition”.
Durante duas semanas, os colaboradores
puderam aprofundar os seus conhecimentos da
língua inglesa, bem como adquirir competências
ao nível da gramática, pronúncia, compreensão
e escrita, de uma forma muito metódica.
Assim, desde o primeiro dia, com entrevistas
individuais para avaliação do nível dos colaboradores e consequente integração nas turmas,
bem como o acompanhamento realizado ao
longo das duas semanas, através de mails enviados com a frequência individual, mas também
com a gestão e organização de todo o processo, o curso pautou-se por muito rigor e disciplina,
mas também por momentos descontraídos e

divertidos, até pela mescla de culturas presentes
em cada sala de aula.
Do Iraque ao Irão, passando pela Jordânia
e Israel, Arábia Saudita, Turquia, viajando para
o lado oposto com Brasil e Argentina, e os bem
mais próximos italianos, as salas tornavam-se
locais de discussão e debate, sempre com o
fervilhar de novas aprendizagens, que a todos
enriqueceram.
Realce para o cumprimento de todos os
objetivos, bem como para a imagem positiva
deixada na instituição, quer pela assiduidade
(100%), quer pela fácil adaptação a uma realidade diferente, país e escola, facilitada pelo
bom acolhimento, simpatia e disponibilidade de
todos.
Ao curso juntou-se ainda o prazer de disfrutar
de uma cidade única com pontos de interesse
verdadeiramente ímpares. A cidade vive através
de uma simbiose entre o moderno e o antigo, o
que faz com que seja, sem dúvida, uma cidade
do passado que respira o presente com o olhar
no futuro.

EPATV acolhe reunião e encerra projeto Erasmus+ FREE
Decorreu entre os dias 11 e 14 de Junho a terceira, e última, Reunião Transnacional do Projeto
Erasmus + FREE - Female and Racial Equality Ever,
organizada pela Escola Profissional Amar Terra
Verde.
Nesta última reunião do projeto procederam-se a sessões de trabalho nos dias 12 e 13
de Junho, no sentido de listar todos os resultados e produtos obtidos até à data, assim como
as atividades subordinadas ao projeto e a sua
concordância de acordo com o previsto em
sede de candidatura aprovada. Também foram
abordadas a forma de os partilhar e disseminar
e os elementos a constar do relatório final de
projeto cuja data limite é de dois meses após a
conclusão do projeto.

Adicionalmente foram trabalhados os relatórios de Boas Práticas inclusivas e de fomento de
igualdade apresentados pelas escolas parceiras, no sentido de elaborar o Manual de Boas
Práticas previsto na candidatura aprovada e a
forma de o partilhar e disseminar.
O projeto, que versa sobre igualdade racial e
de género, com duração de dois anos, terminará a 31 de Agosto próximo, e decorreu com
assinalável sucesso, tendo entre outros objetivos
o de compreensão e aproximação entre diferentes países sido cumpridos na íntegra, quer entre
alunos - no decurso das três mobilidades de alunos do projeto em Itália, Espanha e Portugal - assim como, entre os professores, que anseiam por
voltarem a trabalhar juntos num futuro próximo.

Olhares e
identidades:
Seguindo o lema da Escola Profissional
Amar Terra Verde nas comemorações
dos seus 25 anos - “Deus Quer, o Homem
Sonha, a Obra …Cresce” - e acreditando
que uma organização se faz de pessoas… “Rostos da EPATV” é o mote para
contar a história da equipa do Centro
Qualifica.
Trabalhar em prol da qualificação dos
adultos que, durante a sua juventude, tomaram decisões que não lhes permitiram
concluir a escolaridade é a tarefa diária
destes técnicos e formadores. Trabalhamos com pessoas e histórias da sua vida,
momentos marcantes e de aprendizagem que os tornaram nas pessoas que
são hoje.
Os pedacinhos de cada um dos nós
fazem a EPATV e os seus 25 anos de existência, crescimento e sucesso.
A EPATV são pessoas… Que cresceram em simultâneo com a organização.
Fazem parte do seu caminho e são parte
do seu conhecimento; são aprendentes e
impulsionadores do conhecimento.
Como diz a Francisca, “Tema da
conversa de hoje: regresso ao passado,
25 anos atrás. Coloquemos então, na máquina do tempo, o ano de 1993…”. Quem
éramos nós, equipa do Centro Qualifica,
há 25 anos? Crianças, jovens adolescentes e jovens adultos! Como se construiu o
nosso percurso?
No seu dia-a-dia, esta equipa do
Centro Qualifica trabalha com histórias
de vida. Contar a sua história é um dos
primeiros pedidos aos adultos que pretendem desenvolver processos de reconhecimento de competências. Trabalhar

com esta metodologia é um desafio
constante para os profissionais deste
Centro, na medida em que se pretende
que as narrativas autobiográficas desencadeiem no adulto uma reflexão sobre o
seu passado, que lhe permita posicionar-se no momento presente numa relação
dialética face ao futuro esperado. Em
modo de reflexão, a Susana refere: “posso dizer que, em tão pouco tempo, já tive
contacto com situações das quais eu retirei algumas lições de vida. Partilharmos
da vida destas pessoas que, na maioria,
nem sempre foi fácil, por vezes torna a
nossa mais leve e de mais fácil resolução.
Muitas vezes a complexidade da vida
dos outros faz-nos ver o quanto devemos
estar agradecidos pela nossa vida difícil”.
É nesta viagem que o reconhecimento de competências acontece. Refletir
sobre o passado é descobrir de que
barro somos feitos, como nos moldamos,
ensinamos, aprendemos e transformamos
o mundo.
Às nossas mãos chegam histórias e
estórias… Vidas de outros que lemos e
aprendemos a conhecer porque se dão
a conhecer. E nós, quem somos?
Quando lançadas as sementes que
dão hoje 25 anos de vida à EPATV, muitos
de nós eram adolescentes/jovens adultos a quem o futuro sorria e no qual tudo
se podia construir. “Quando decorria o
ano de 1993, era eu ainda uma pequena
miúda que frequentava a escola primária
de Vila Verde, andava nessa altura na
2º classe. Os meus sonhos à data eram
focados em dois pontos distintos: passar de classe e brincar” (Ângela). “Era

uma menina cheia de sonhos e desejos”
(Helena). “Tinha 16 anos, encontrava-me
naquela fase tão difícil de viver que é a
adolescência… depois de tantos anos na
terra que me viu nascer (…) ia regressar
para a terra do meu coração – Portugal”
(Francisca). “Há 25 anos, em pleno ensino
secundário, lutava para concretizar o
sonho de ser psicóloga (…)” (Alberta).
Éramos todos “aprendizes de viajante
nesta arte de bem viver, recordo-me que
por essa altura estaria compenetrada na
exploração sobre o meu lugar no mundo” (Joana). “Num recuo no tempo de 25
anos, eu encontrar-me-ia com 12 anos
novamente, era uma criança na pré-adolescência. Com inquietações, mas também cheia de ilusões e fantasias, próprias
da idade, algumas destas concretizadas,
outras desvanecidas” (Susana).
Tal como em muitas outras situações,
temos na diversidade a riqueza desta
equipa, quer pela personalidade, quer
pelas suas vivências pessoais e profissionais. “Em 1993, já me encontrava no
mercado de trabalho, não a fazer o que
gostava, nem com a certeza do que mais
desejava (…) fui adquirindo, mesmo que
não de forma assumida, conhecimento,
que me foi ajudando a crescer, me foi
abrindo horizontes e me foi mostrando
que existe sempre um dia seguinte (…)”
(Albino).
Tal como a EPATV, ao longo da nossa
vida fomos fazendo escolhas e opções
e nessas decisões está aquela que nos
coloca nesta casa e nesta grande família
e estão aquelas que nos fizeram crescer.
Há pessoas e situações que marcam

a nossa vida e nos tornaram nas pessoas
que somos hoje. “Apesar de ainda ser
uma menina (…) [conheci] um ser humano fantástico…. Não ensinava apenas as
matérias curriculares, mas partilhava (…)
fabulosas experiências fora da sala (…)
pegava na sua guitarra e mostrava que
ser professor era muito mais (…)” (Maria
João). “Achei que ser professora seria
aquilo que eu mais queria ser (….). Foi
uma tarefa difícil (ter de trabalhar para
poder perseguir um sonho), a vida tem
destas coisas. Mas é nas dificuldades
da vida que nos apercebemos do nosso
verdadeiro valor” (Helena).
Passados 25 anos no nosso percurso,
estamos no ano de 2018. Integramos a
família EPATV e somos uma construção
do tempo e experiências, de pessoas e
momentos. “Há 13 anos que vivo diariamente o desafio de fazer parte desta casa
- EPATV- (…) onde me costumo apresentar, em jeito de brincadeira, como uma
«agente ativadora de potenciais humanos», pois através da consciencialização
e materialização das suas histórias, novos
capítulos se podem iniciar na sua jornada” (Joana). “A formação de adultos
aparece de forma completamente aleatória (…) em 2006, surge novamente, (…)
no lugar que considero a minha segunda
casa, uma combinação perfeita e irrecusável. Vi nascer o CNO… e que atualmente se denomina Centro Qualifica. Tenho
sorte de fazer o que gosto, sei que sou
uma privilegiada”. (Alberta). “Sinto que
o meu trabalho com os adultos é algo
enriquecedor e gratificante. O contacto
com as pessoas, o carinho demonstrado

pelos adultos e convívio com diferentes
gerações” (Helena). “Em 2003 surgiu a
oportunidade de integrar a EPATV (…).
A Escola foi crescendo… Foi certamente
uma experiência enriquecedora tanto
a nível profissional como pessoal. Atualmente no Centro Qualifica… Tem sido
uma experiência extraordinária… sempre
num ambiente saudável e com espirito
de entreajuda… conseguindo fazer desta
escola também a nossa casa” (Nuno).
“Aqui, na EPATV, fui lidando com diversas
pessoas, quer alunos, quer professores, situação que me foi dando conhecimentos
diversos, desde as melhorias comunicacionais, até a uma melhor forma de fazer
o meu trabalho, pois com todos sempre
aprendi algo. Como referi anteriormente,
sinto-me parte integrante de um grupo,
que acompanhou o crescimento do atual
Centro Qualifica. Fui crescendo com ele,
e com ele quero continuar a evoluir” (Ângela). “Trabalhar na EPATV, na área de
TIC, foi um novo desafio, um novo alento
para caminhar a sorrir (…), novas possibilidades de fazer parte de um todo, de
um grupo que diariamente ajuda pessoas
a terem a possibilidade de aumentar a
escolaridade, quer porque necessitam ou
porque é um objetivo de vida” (Albino).
As lutas diárias e os desafios têm sido
parte integrante do caminho da EPATV.
Cada um de nós enfrenta as suas lutas,
aquelas que nos fazem fazer e refazer
planos. O ambiente profissional que se
constrói na EPATV é motivo de orgulho,
de sucesso e de realização dos seus
profissionais. “Sonhava ter um emprego
ligado às línguas estrangeiras. Mas pro-

fessora? Nunca! E hoje, sinto orgulho de
todo o caminho percorrido e agradeço
a influência da minha irmã (…). E sabem
que mais? Sou feliz. Feliz por ter uma família maravilhosa que me apoia, que me
acompanhou durante a minha doença (e
essa também não fazia parte dos meus
planos!); feliz por ter um emprego que
amo (catorze anos nesta escola e quinze
de profissão). Trabalhar com adultos é tão
compensatório, sobretudo quando é feito
num ambiente tão saudável como aquele
que se vive no 3º piso desta escola!”
(Francisca).
Porque a nossa história (da EPATV) não
termina aqui, cabe-nos continuar a escrever e viver novos capítulos individuais
e coletivos nas nossas vidas, sem nunca
esquecer que, tal como já dizia Sebastião
da Gama (sugestão da Francisca):
Pelo sonho é que vamos,
comovidos e mudos.
Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos,
pelo sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo
que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,
com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e ao que é do dia a dia.
Chegamos? Não chegamos?
– Partimos. Vamos. Somos.
Por isso, sonhemos!•
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A Equipa do Centro Qualifica
por Rosa Vieira
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3- Quando surgiu a ideia de ser treinador de futebol?
Já tinha em mente essa decisão ou tomou-a devido a
outra qualquer circunstância?
Sempre gostei de liderar e perceber o jogo, perceber
como as equipas se comportavam. Tentava sempre
perceber como as equipas funcionavam e isso levava-me a pensar em futebol e nos comportamentos.
A tentação de ser eu a liderar começou a aparecer
aos poucos e quando tive o convite para treinar, não
hesitei.

à conversa
com…

André Albino Carvalho
da Cunha, barcelense,
tornou-se atleta profissional aos 20 anos.
Agora com 40, decidiu
apostar na sua formação pessoal e concluiu,
no dia 10 de maio,
o 12º ano no Centro
Qualifica desta escola. Apresentamos, de
seguida, uma parte da
entrevista que o nosso
formando gentilmente
nos concedeu!

4- Após ter iniciado a carreira de treinador, como
encara a situação de líder de uma equipa?
Agora que sou treinador vejo que o treinador tem
que tentar entrar na cabeça de cada jogador. A proposta que os treinadores fazem aos jogadores sobre
a forma como jogar deve ser aceite pelos jogadores
como algo deles também, para a defenderem.
Quando os jogadores começam a identificar-se com
a nossa causa, o trabalho está bem encaminhado.
Para mim, é muito importante quando vejo um atleta
a cumprir e a exigir dos colegas o cumprimento daquilo que foi pedido pelo treinador.
Enquanto treinador, antigamente eu achava que
tinha que controlar tudo, desde a forma de jogar dos
jogadores, os ambientes, o adversário, etc. Depois, na
prática, tive que mudar um pouco essa ideia. Agora
sou mais relaxado em relação a não poder controlar
as variáveis todas. Já aceitei que no futebol há sempre imprevistos e tive que aprender a lidar com isso.
5- Enquanto jogador alguma vez sentiu a necessidade de liderar o balneário?
Não senti necessidade de liderar o balneário enquanto era jogador, mas foi acontecendo naturalmente
devido à minha forma de ser. Naturalmente, era
incluído em situações para tomar decisões dentro da
equipa e fui sendo um dos líderes do balneário de
forma natural.
Tendo como grande objetivo ser cada vez melhor
enquanto treinador profissional, e objetivando outros
desafios como o de trabalhar noutro país, com culturas diferentes, a conclusão do 12º ano representava, para o André Cunha, uma etapa essencial para
prosseguir na obtenção de níveis superiores do curso
de treinadores.
Sendo assim, a equipa do Centro Qualifica orgulha-se de o ter apoiado neste novo desafio e deseja-lhe
muitas felicidades!•

A.C.F.
Pseudónimo
Estudante da EPATV
Sabes
Não estiveste cá quando era preciso,
Não estiveste mesmo cá,
Então deixa para lá
Já não é preciso
Sei que já precisei
E errei
Quando em ti acreditei
E pensei
Acreditei que fosses alguém,
Alguém mais do que és,
Os meus pensamentos foram além,
Além de ti, além de mim, além de nós.

Quero viver
Quero viver uma vida que não tenho.
Mas o que é viver?
Viver é crescer e aprender,
É ter objetivos e realizar um sonho.
Quero desaparecer e aparecer,
Na verdade, fazer o que me apetecer,
Quero-me libertar deste mundo em que vivo…
Porque na verdade, não vivo…

Já ultrapassei
Já ultrapassei é o que me digo,
Mas será que ultrapassei?
Muito provavelmente não…
Talvez esteja aqui a escrever em vão.
Sei que tenho que tomar uma atitude,
Para ultrapassar,
Terei de falar,
Mas sinto que não houve uma plenitude.
Queria perceber, a sério desculpa,
Tu podias-me ajudar a entender
Mas em vez disso só te afastas, não pode ser
Será que foi minha a culpa?

Prioridades
Há que as ter
Tu também me podias ter,
Mas não tiveste,
Só não tiveste, porque não quiseste
Eu talvez errei,
Porque pensei,
Pensei que era uma prioridade
Uma prioridade que afinal era só vaidade.

Sei
Sei que podia ter dado mais,
Eu queria dar mais,
Mas tu não ajudavas…
Se calhar não fui o que esperavas.
Não sabias o que esperar de mim
Compreende, eu também não sabia, enfim
Se calhar foi assim porque tinha de ser
Ou então, um de nós não nos estava a merecer

Liberdade
Liberdade é uma sensação bela.
Uma sensação que eu não sei explicar.
Acho que todos nós queremos tê-la,
Mas nem todos a sabemos aproveitar.
Eu quero aproveitar!
Quero saber me libertar,
Libertar todo o mal.
Não quero ser só mais uma pessoa banal.

Desculpa
Desculpa lá se te fiz acreditar,
É que eu também acreditei
Desculpa lá se não citei tudo o que tinha a citar,
Mas já não dava, sinto que falhei.•

ESPAÇO

2- Qual o clube que mais o marcou na sua carreira?
O clube que mais me marcou foi o Gil Vicente FC.

Um poema por dia
torna uma semana em poesia
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1- Durante a sua carreira foi jogador de vários clubes
de divisões inferiores. Quais as principais diferenças
entre essas divisões e as divisões de futebol profissional?
As grandes diferenças são a nível de infraestruturas
e as estruturas de recursos humanos. Por exemplo, os
clubes profissionais têm mais capacidade de resposta
de recursos humanos. Nos clubes de nível profissional,
o profissionalismo é muito maior, assim como o comprometimento com o clube e com as tarefas é muito
diferente. Por exemplo, nos clubes amadores é dado
mais valor às relações pessoais do que aos resultados
e objetivos propostos.

Susana Oliveira
Observatório de Empregabilidade
Sabemos, hoje em dia, que o valor de
um grau dependerá, cada vez mais, não
só da qualidade da formação em concreto, mas também do prestígio e respeito
que a instituição que o atribuiu conseguiu
granjear a nível nacional e internacional.
O prestígio, alicerçado em sólidas bases
científicas e pedagógicas, em dados reconhecidos e acreditados através de avaliação externa, permitirá atrair melhores estudantes e, consequentemente, potenciar a
saída de profissionais de elevada qualidade, capazes de evidenciar na sociedade
essa mesma qualidade e a mais-valia que
representa em termos sociais, culturais e
económicos.
Por isso mesmo, e porque a EPATV
reconhece a responsabilidade e o “peso”
desse prestígio que os 25 anos de Saber,
Ética, Trabalho e Progresso lhe conferem,
não faria sentido que o Observatório
de Empregabilidade não deixasse uma
mensagem de felicitações pelo nosso 25º
aniversário, fazendo balanços e observando os desafios que se avizinham.
Criar o Observatório permitiu à escola compreender, com maior rigor, o seu
verdadeiro impacto social na região,
ao nível do crescimento da economia e
da diversidade cultural; permitiu, ainda,
pensar maduramente nas escolhas da
oferta formativa, tendo em consideração
a relevância das qualificações, tanto do
ponto das competências e resultados da
aprendizagem conferidos, bem como a
sua influência social, cultural e económica
na região onde se insere.

1. Desde que foi criado, o Observatório
recolheu e divulgou mais de 600 ofertas de
emprego;
2. Nos últimos quatro anos, o Observatório falou e reuniu diretamente com mais
de 200 empresários da região, seja para o
estabelecimento de protocolos, seja para
apresentar o trabalho desenvolvido pela
escola, em visitas às nossas instalações,
para a organização e participação em
eventos, seja para registo pessoal de ofertas de emprego;
3. Os recrutadores têm a perceção
de que os nossos estudantes são técnicos
profissionais bem qualificados e reconhecem o Observatório enquanto mediador
entre os estudantes e docentes e o mundo
empresarial;
4. Nos seus quatro anos de atividade, o
Observatório acompanhou a integração
socioprofissional de mais de 700 recém-formados;
5. Nos seus quatro anos de atividade,
cerca de 25% dos alunos volta à escola
depois de terminar o curso para melhorar
o seu currículo, elaborar uma a carta de
apresentação ou procurar alternativas
de emprego e prosseguimento de estudos, mesmo não estando em situação de
desemprego;
6. O nível de empregabilidade dos
nossos alunos tem vindo, gradualmente, a
subir: 66% em 2014, 79% em 2015, 85% em
2016 e 87% em 2017;
7. Também a percentagem de alunos
que prossegue estudos tem tido uma evolução positiva: de 8% em 2014 para 13%
em 2017;
8. Cerca de 20% dos alunos formados
na EPATV desde 2014, não se encontram
a trabalhar na sua área profissional, mas
dizem-se felizes e realizados.

Conhecer o sucesso ou o enquadramento profissional, mesmo
quando ocorre em domínios não
diretamente relacionados com a
formação obtida, pode ser muito
importante para a (re)definição de
planos curriculares, das competências a desenvolver ou a valorizar, dos
resultados a atingir e de afirmação
do valor formativo que o Ensino
Profissional confere numa lógica de
aprendizagem ao longo da vida,
para o desenvolvimento pessoal, da
região e do país.
Conhecer os dados da empregabilidade dos nossos ex-alunos cria
a possibilidade de fornecer informação credível às famílias e aos potenciais candidatos à nossa escola,
em particular, aos de origens sociais
mais desfavorecidas que, conhecendo as potencialidades da formação
na aquisição de competências e de
resultados que os nossos alunos atingem, colocam o Ensino Profissional
no seu horizonte de expetativas e,
assim, encontram maior motivação
para concluir o ensino secundário
por esta via.
Consideramos que o papel e missão do Observatório é olhar de perto
para quem estuda na EPATV, sem
interferências, acompanhando o seu
progresso e agindo no sentido de
que, cada vez mais, as condições
para a integração socioprofissional
estejam garantidas – se não antes,
pelo menos logo após o término
do ciclo de formação. É assim que
vemos o Observatório de Empregabilidade crescer, numa escola já
adulta. Parabéns EPATV!•

DESPORTO

observar o Observatório,
para além da redundância…

DESAFIAMOS- TE A FAZER MELHOR!
Os últimos trabalhos sobre abdominal, apontam para um
trabalho mais funcional, onde se integre a ação de todos os
músculos abdominais dentro de ações gerais e não um trabalho analítico e de isolamento.
Hoje em dia, são reconhecidos os benefícios de um trabalho estabilizador dos músculos abdominais, tanto em atletas
para melhoria do rendimento como em desportistas de lazer
para evitar lesões.
Existem diversos exercícios não convencionais, mas escolhi
alguns dos mais simples e eficazes. São os mais polivalentes
para qualquer atividade desportiva ou simplesmente para
tonificar a cintura.
Monta a tua aula!
O ideal é fazeres o teu treino 3x por semana.
São 25 minutos! No intervalo das séries, fazes 3 minutos
de um exercício cardiorrespiratório à escolha, como saltar à
corda, step, elítica, bicicleta.
EXERCÍCIO 1 + 3m cardio
+ EXERCÍCIO 2 + 3m cardio
+ EXERCÍCIO 3 + 3m de cardio
+ EXERCÍCIO 4 + 3m de cardio
+ EXERCÍCIO 5 + 3m cardio
+ EXERCÍCIO 6 + 3m de cardio.
Coloca-te em decúbito ventral e joga com os apoios.
Cada exercício abdominal terá a duração de 1 minuto.
Quando unilateral, terás de fazer 30 segundos para cada perna ou braço. Sempre com o total de 1m para cada exercício. Se inicialmente não conseguires cumprir o plano, diminui
o tempo para cada exercício até o cumprires. Atreve-te e
experimenta!•

Glória Lago
Docente da EPATV

EXERCÍCIO 1

EXERCÍCIO 3

EXERCÍCIO 5

EXERCÍCIO 2

EXERCÍCIO 4

EXERCÍCIO 6
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canoísta,
a aluna da EPATV,
sonha ir às
Olimpíadas

A atleta pradense Ana Filipa Quintão sagrou-se
campeã da Taça de Portugal ao vencer no último fim
de semana de maio, em Viana do Castelo. “O meu
sonho é participar nos Jogos Olímpicos” – afirma esta
aluna de Ótica Ocular, da Escola profissional Amar
Terra Verde.
Na Princesa do Lima, Ana Quintão viveu o momento mais alto da carreira, aos 19 anos de idade, ela que
se iniciou na modalidade, através de uma prova do
desporto escolar, na Escola EB 2/3 de Prado.
No ano de 2010, numa iniciativa do desporto
Escolar, o professor levou-a até à Praia do Faial, em
Prado, para dar umas pagaiadas: “gostei e comecei a
praticar canoagem uma vez por semana, no Verão de
2010, sob a bandeira do Clube Náutico de Prado”.
“Nunca mais parei e recordo as primeiras Pagaiadas em Águeda” – lembra Ana Quintão, em entrevista
à TER.
A canoísta que representa o emblema do Clube
Náutico de Prado e é aluna da Escola profissional Amar
Terra Verde (EPATV) competiu também na Taça do
Mundo de maratona, sendo a melhor portuguesa na
distância longa.
Ana Filipa da Costa Quintão nasceu em Prado
e começou a competir em provas oficiais em 2010,
tendo conquistado já 31 medalhas, 11 de ouro, dez de
prata e dez de bronze.
Filha de Augusto Jorge Sousa Quintão, operário da
construção civil, e de Maria da Conceição da Silva e
Costa, empregada de limpeza, começou a sua vida
escolar na Escola EB1 de Prado. Tem um irmão que
“não pratica canoagem”.
Seguiu-se depois a Escola EB 2/3 de Prado até ao oitavo ano, altura em que reprovou, ingressando depois
na EPATV, no curso de Técnico de Ótica Ocular (12.º
ano), que concluiu este ano, estando a realizar o seu
estágio profissional e apresentação de PAP (Prova de
Aptidão Profissional).
Ao longo do seu percurso académico, as disciplinas de Integração e de Educação Física são as que
mais aprecia porque a Matemática e a Física são mais
difíceis.
“Gostava de conseguir um trabalho na área da
Ótica Ocular, mas se não arranjar, vou tentar trabalhar
noutra área profissional” – diz Ana Quintão, quando
interrogada sobre o seu futuro
Nas competições internacionais que se realizaram
também em Viana do Castelo, esta aluna da EPATV foi
a portuguesa mais bem classificada (7.º lugar) na prova longa, enquanto na prova curta atingiu o 9.º lugar.
Já em 2016, esta canoísta do Clube Náutico de
Prado, vencia pela terceira vez a prova nacional na c1
200m, em Montemor-O-Velho e contou com inúmeros
participantes.
Tri-campeã nacional em c1 200m e Vice-campeã
nacional na disciplina de c2 200m foram os seus melhores resultados naquele ano.
As primeiras provas oficiais aconteceram, em 2010,
em K1 Infantil, sendo promovida a Cadete também em
K1 no ano seguinte. Em 2014 deixa o nível de Cadete
e passa a sénior, agora em C1 (200 metros) e C2 (500
metros).

TRÊS HORAS
DE TREINO DIÁRIO
“Obedecendo a um plano de treino, que o treinador
me impõe, treino todos os dias, exceto um, ao longo de três
horas, entre atividade de corrida e na água, quase sempre
de tarde porque ao Sábado e Domingo treino de manhã.
O dia de descanso é incerto e depende do calendário das
provas.
O Clube Náutico de Prado “fornece-me o equipamento
e a embarcação para treinos e provas”. Esta temporada
tem feito as provas de maratona em C1 e C2.
A diferença entre distâncias é explicada pela Ana Quintão: “nas provas de velocidade, tens de arrancar bem e dar
o litro. Na maratona dá para gerir e redistribuir o esforço, enquanto numa prova curta é mais complicado. Vou apostar
mais na maratona” – promete Ana Quintão.
Ser chamada ao Campeonato Europeu e depois aos
Mundiais é o grande objetivo de Ana Quintão nesta temporada mas tudo está dependente do Campeonato Nacional
de Maratonas que se realiza em Ponte de Lima, em meados
de Junho.

Sugestões

ensino.
De acordo com vários estudos, o
sucesso na ‘gig-economy’ será centrado
em torno de três competências, designadas por 3 C’s: Criatividade, Curiosidade e
Colaboração.
As crianças são, naturalmente, curiosas e criativas, é, pois, mais importante
do que nunca para a escola promover e
incentivar o desenvolvimento dessas duas
qualidades, ao mesmo tempo em que
acrescenta uma competência essencial
de colaboração, integrando-as, de forma
interligada, nos seus métodos de ensino.
Pensar diferente é vital para todas
as áreas do conhecimento humano,
por envolver a capacidade de resolver
desafios e problemas de formas distintas,
consubstanciando-se na capacidade de
mobilizar criatividade, conhecimentos,
competências e atitudes para romper
com maneiras de agir e pensar usuais e
cristalizadas.
A Estratégia de Inovação da OCDE
enfatiza a importância que tem na
sociedade atual o desenvolvimento das
competências para a inovação (“innovation skills”).
Com base no documento “Innovation Strategy for Education and Training:
the general framework” (2011, Stéphan
Vincent-Lancrin, OECD/CERI), podemos
definir “competências para a inovação”,
a nível individual, como aquelas que as
pessoas devem adquirir para contribuírem para a inovação como produtores e
utilizadores:
– Competências a nível do saber e
do saber-fazer (conhecimento teórico e
prático em determinado domínio);
– Competências a nível de pensamento e criatividade (curiosidade, imaginação, capacidade para conectar/relacionar, pensamento crítico,);
– Competências comportamentais

e sociais (autoestima, perseverança,
energia, paixão, liderança, colaboração,
comunicação, …).
A mudança de paradigmas no sistema educativo, de um modo geral, sofre
entropias da burocracia que não adere
às transformações e, com medo de perder o poder, são firmadas posições difíceis de serem mudadas em benefício das
novas gerações de estudantes. Insiste-se
no debate centrado na necessidade de
alteração de currículos, quando o foco
deveria estar na alteração de mentalidades.
Verifica-se, pois, uma crescente
pressão sobre os sistemas de educação
e formação no sentido de capacitarem
as pessoas para inovar e de rapidamente
darem resposta à necessidade de novas
competências, gerada pelas inovações.
É importante que a Escola tenha
presente esta realidade, incorporando na
suas práticas pedagógicas as tecnologias
existentes como um meio de interligação entre criatividade, colaboração e
partilha, fazendo uso das potencialidades
daí resultantes, incluir nos seus processos
de ensino/aprendizagem metodologias
que ajudem a formar alunos e profissionais com capacidade de fazerem parte
de um coletivo, com competências
para desenvolver trabalho em redes de
conhecimento, focadas na resolução
de desafios e problemas, entendendo a
colaboração como eixo que apresenta a
interdependência do aprender e ensinar
e da coparticipação.
Temos que ter presente que, como
afirma Denilson Shikako: “Novos desafios
não são enfrentados com ideias antigas.
Só as novas mudarão o status quo e produzirão inovação”.•

António Cunha
José Dantas
Docentes da EPATV

Marco Alves
Docente da EPATV
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O desenvolvimento tecnológico e a
alteração de fatores socioeconómicos
têm vindo a transformar o paradigma do
mercado de trabalho. Assistimos ao surgimento da designada ‘gig-economy’, na
qual os profissionais não apenas mudarão
de emprego várias vezes, como também
se espera que desaprendam e reaprendam continuamente novas competências ao longo do seu percurso profissional.
Contextualizando, quando falamos
de ‘gig-economy’ estamos a falar de um
ambiente de trabalho no qual os cargos/
funções temporários são comuns e onde
as organizações contratam trabalhadores
independentes para compromissos de
curto prazo.
Esta é uma realidade atual. Um estudo
da empesa Intuit prevê que, em 2020,
40% do mercado de trabalho americano
seja composto por trabalhadores independentes.
Há várias razões para o aumento de
empregos de curto prazo. Por um lado,
na era digital, a força de trabalho está
cada vez mais móvel permitindo que
o trabalho e a localização sejam dissociados. Isso significa que os freelancers
podem escolher entre empregos temporários e projetos em todo o mundo, enquanto os empregadores podem selecionar os melhores indivíduos para projetos
específicos. Por outro lado, a digitalização
também contribuiu diretamente para a
diminuição de empregos, pois o software
substitui alguns tipos de trabalho e outros
demoram muito menos tempo a serem
realizados. Outras influências incluem
pressões financeiras sobre as empresas,
levando a novas reduções de pessoal e
à entrada da geração da Millennial no
mercado de trabalho.
Esta mudança de paradigma do mercado de trabalho deverá levar, necessariamente, a alterações no sistema de

Literárias
A Estranha Ordem
das Coisas
António Damásio

O Terror Entre Nós
Henrique Cymerman
e Aviv Oreg

Casa de Espiões
Daniel Silva

A resposta habitual a esta pergunta remete para a excecional
inteligência humana, auxiliada por
uma faculdade ímpar: a linguagem.
Em “A Estranha Ordem das
Coisas”, António Damásio proporciona uma resposta diferente. Ele
afirma que os sentimentos – de dor,
sofrimento ou prazer antecipado –
foram as forças motrizes primordiais
do empreendimento cultural, os
mecanismos que impulsionaram o
intelecto humano na direção da
cultura. Além disso, propõe que os
sentimentos monitorizaram o sucesso ou o fracasso das nossas invenções culturais e permanecem, ainda hoje, envolvidos nas operações
subjacentes ao processo cultural,
para o melhor e para o pior.
A interação favorável e desfavorável de sentimento e razão
deve ser reconhecida se quisermos
compreender os conflitos e as contradições que afligem a condição
humana, desde os dramas humanos pessoais até às crises políticas.

Partindo de dezenas
de entrevistas realizadas a
terroristas, espiões, oficiais e
chefes de serviços secretos
– protagonistas da principal
guerra do século XXI – o jornalista, Henrique Cymerman,
junta-se ao especialista em
contraterrorismo Aviv Oreg
para trazer até nós uma obra
que explora as origens da
Jiade Global. Acompanha,
de perto, os atentados que
mudaram a face do mundo
e prevê os próximos passos
do terrorismo islamista no
ocidente.
Perante a lavagem cerebral feita a milhares de crianças raptadas pelos extremistas e as campanhas de ódio
que seduzem ocidentais sem
objetivos de vida, estaremos
a salvo dos esfaqueamentos
indiscriminados e dos atropelamentos em massa preconizados pela doutrina da
“morte por 1000 punhais”?•

Do autor de “A Viúva Negra”, número um da
lista dos mais vendidos do The New York Times, eis
um novo sucesso literário protagonizado por Gabriel
Allon, espião lendário, assassino profissional e restaurador de arte.
Agora, em “Casa de Espiões”, Gabriel Allon está
de volta e disposto a vingar-se, decidido a capturar
o terrorista mais perigoso do mundo, o esquivo cérebro do ISIS, mais conhecido como Saladino.
Quatro meses depois do maior atentado ocorrido em território americano desde o 11 de setembro,
os terroristas deixam um rasto de morte no exclusivo West End londrino. O atentado é fruto de uma
brilhante proeza de planificação levada a cabo no
mais rigoroso sigilo, com um único erro: uma ponta
solta. Essa ponta solta conduzirá Gabriel Allon e a
sua equipa ao sul de França, até à luxuosa mansão
de Jean-Luc Martel e Olivia Watson.
Olívia, uma bela ex-modelo britânica, finge não
saber que a enorme riqueza de Martel procede do
tráfico de droga. E Martel, por sua vez, finge ignorar
que está a fazer negócios com um homem cujo
objetivo é a destruição do Ocidente. Juntos, sob a
mão hábil de Gabriel, converter-se-ão numa improvável dupla de heróis na luta global contra o terror.
“Os romances de Silva espelham a realidade do
mundo conturbado no qual vivemos.” - Juan Carlos
Galindo, El País
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A criatividade é um tipo de processo
de aprendizagem em que o professor e o
aluno se encontram no mesmo indivíduo.
Arthur Koestler

José de Barros
Docente da EPATV
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Fotografia: António Cunha
Seleção: Cláudia Marques
Docentes da EPATV

Procurei no dicionário,
Com paciência e cuidado,
O real significado
Da palavra aniversário.
Aquele livro pesado,
Mestre dos visionários,
“Pai dos burros” batizado,
Pareceu-me sectário,
Ao responder meu chamado.
Deveras decepcionado,
Joguei o meu dicionário
Na estante, empoeirado,
Para pregar, solitário,
O meu significado
Da palavra aniversário.
Diz assim, o verbete lendário,
Ontem, por mim criado:
“Aniversário: Espécie de relicário,
Muitíssimo bem guardado
Nas folhas do meu diário,
Dos versos que eu escrevi,
Com todo amor, e não li,
Durante o ano passado.

Em um desses dias que Humanus quer velozes
desaguava noite dentro. O sol escoava-se para lá
das oliveiras centenárias. À tona do olhar, Humanus
era aborrecimento espesso. O dia que desaguava e
o seguinte estancou-os na pasta, largada no quarto
sobre a cama, onde um caderninho de assentamentos tem prioridades.
Humanus desceu a ladeira que vai de casa até
ao Homem. Este, desde sempre, vindo da montanha,
em sobressaltos de granito, sem devaneios entediados, passa-lhe pelo olhar, inunda-lhe a consciência.
Há no seu cursar penumbras e luminosidades. À
superfície traz o reflexo saciado das árvores, o voo
trinado dos pássaros em fim de tarde, as pepitas
ondeantes do sol que se escoa para lá das oliveiras
centenárias. À superfície é tranquilidade lisa.
Na profundidade, a margem invisível do Homem,
é correnteza forte que faz o curso, o leito no vale,
que o leva para o Oceano imenso. A correnteza
com que transforma as margens que o oprimem.
Apesar da sua pequenez, tal como os maiores,
desliza resoluto. Mas não chega lá. É afluente de um
outro rio. Esse é que tem Foz no Oceano imenso. O
Homem desagua anónimo.
Humanus sente-se submerso em liberdade condicionada. Entanto, já noite fora de si, subiu a ladeira
até casa, esclarecido de Lua. Apreendeu a paciência do cursar. Como muitos outros homens, o desaguar anónimo no oceano História. Afluente de outros
homens que darão nome à Foz do Acontecimento.
O aborrecimento espesso à tona do olhar dissolveu-se. Na consciência profundou uma lagoa translúcida em granito alisado.
Já na cama, a flutuar no dia que desaguou, desliza para o dia que vai brotar. Antes de adormecer,
discorreu uma prioridade interrogante no caderninho
de assentamentos, «sem a força afluente dos alguéns anónimos, como dariam Alguns nome à Foz no
oceano História?»
Humanus imergiu num sono translúcido, à luz de
uma Lua ciciosa, anónimo e sem Foz.•

o Homem Sonha,
a Obra ... Cresce”
Parabéns EPATV.
Parabéns pelos 25 anos ao serviço da
comunidade.
Partilhei 17 anos dos teus 25 anos.
Parece que foi ontem, mas já passaram
quase duas décadas de crescimento e
evolução.
Quando se fala da EPATV fala-se de
uma instituição que nasceu de forma
muito inibida em 1993 e assumiu um lugar
de destaque no ensino profissional a nível
nacional.
A EPATV não restringe a sua ação a
nível local, a sua participação tem reflexo
a nível nacional e internacional.
“Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida,
que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida
entre as mãos de uma criança...”.

“Começou com um sonho que se tornou
numa realidade de excelência...”.

Escola, Ensino, Estudo, Especialização,
Erasmus+, Estágios, Empreendedora,
Entusiasmo, Estratégia, Entrega,
Empregabilidade.
Projeto, Passado, Presente, Profissionais,
Prática, Prestígio, PAP, PAF, Progresso,
Paixão, Projeção, Protagonismo, Parcerias,
Protocolos, Partilha, Preocupação.
Alunos, Ambição, Alegria, Amor, Atenção,
Assertividade, Avaliação, Aplicação,
Afeto; Aptidões.
Trabalho, Tarefas,
Técnicas, Tecnológica.

Vocação, Veracidade, Vaidade,
Vontade, Verdade, Virtudes.•

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

Não foram poucas as vezes que
durante o meu (ainda jovem) precurso
profissional dei por mim a questionar o
interesse real (ou imaginário) que a arte
terá, num sentido micro, para os alunos,
e num sentido macro, para o Homem.
Desde as primeiras auroras da Humanidade (Foz Côa é um bom exemplo), a
arte já nasceu comprometida a ter uma
função útil, prática e material: a pintura
e a escultura para ilustrar o mundo, a
música para celebrar e cantar feitos épicos, a arquitetura para albergar sonhos
e fantasias mitológicas, a dança para as
paixões, a literatura para contar histórias
e registar feitos e heróis, e a poesia para
elevar os sentimentos mais profundos e
sinceros do artista.
Porém, onde acaba a função material da arte começa a sua verdadeira
função: o expressar mais sublime de
sentimentos e despertar de paixões. Kandinsky, no seu estudo sobre a essência
espiritual da arte, afirmava que: “A alma
(espírito) é um piano de inúmeras teclas.”. Qualquer um de nós pode e deve
procurar o seu piano e tocar as teclas ao
ritmo da sua paixão. No entanto, é uma
procura que se pode revelar no”nosso
Santo Graal”, mas não será também
esta uma motivação para a perfeição
artística?
Como já afirmava Fernando Pessoa
“Para que a arte possa ser arte, não se
lhe exige uma sinceridade absoluta, mas
algum tipo de sinceridade”

O primeiro ato de coragem deve ser
sempre guiado pelo coração. Também
na arte deve ser o coração a ordenar a
primeira ação que poderá ser o simples
desenho, essa tarefa hercúlea que nos
inflinge a primeira derrota. Quantas vezes não nos deparámos com o sentimento de impotência e exclamámos…”mas
eu não sei desenhar”!
Mas, o que é desenhar? Como se
chega ao Nirvana artístico? Teremos
todos, em nós, a capacidade poética
de colocar em traços, ou pinceladas,
o sentimento mais profundo da nossa
alma, do nosso espiríto?
Numa dialética simples e negativista
podemos sempre esconder-nos atrás
de um traço mal desenhado ou uma
pincelada desalinhada, para dizermos…
não consigo!
No entanto, na Arte como na vida,
tudo começa em branco, num rascunho

CULTURA

“Deus Quer ,

desconcertante e que vamos aprefeiçoando, corrigindo erros (quiçá fazendo
outros), mas com a certeza de que o
desenho será a ação de abrir passagem
através de uma cortina de ferro invisível que parece situar-se entre o que se
sente e o que se pode e quer realmente
fazer.
A arte provoca, emociona e apaixona. Pode não ser vista com os olhos, não
ser ouvida com os ouvidos, não ser tocada com as mãos, mas é uma força que
nos desperta para um mundo sensorial,
pois é tão-somente com o nosso sentir
que vemos a arte.
Todos somos artistas na nossa narrativa, desde que a vivamos e experienciemos com paixão e de espiríto livre.
Quanto maior for a nossa sensibilidade,
mais nos aproximámos do “Santo Graal”
e mais longe ficaremos do rascunho da
visão do mundo, e maior será o contacto com a arte em si.
Afinal, nela, cada um pode encontrar
uma envolvente e apaixonante experiência pessoal, algo a relembrar com
carinho e reviver como um momento
ímpar de vida e dar asas ao seu espiríto….à sua paixão!
Nas palavras de um amigo, António
Cunha,..“Paixões: quem as vive não as
consegue explicar, quem não as vive
não as consegue entender”.•

Rui Silva
Docente da EPATV
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A arte emociona, provoca e apaixona. Pode não ser vista com os
olhos, não ser ouvida com os ouvidos, não ser tocada com as mãos,
mas é uma força que nos desperta para um mundo sensorial, pois é
tão-somente com nosso sentir que vemos a arte.

Ingredientes:
- 10 cl Aperol;
- 15 cl de Prosecco;
- Preencher com água com gás ou água tónica;
- Fatia de laranja.
Preparação:
- Verter o Aperol no copo sobre o gelo (copo de
vinho tinto);
- Adicionar o Prosecco;
- Adicionar a água com gás ou água tónica;
- Decorar com uma fatia de laranja. •

Olga Martins
Docente da EPATV
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AGENDA

O Aperol é um aperitivo italiano semelhante ao
Campari, mas mais saboroso, criado pelos irmãos
Barbieri no ano de 1919, na cidade de Pádua.
Desenvolvido à base de uma infusão de diferentes
ervas e raízes – em volume e concentrações específicas – é uma bebida caracterizada pela sua forte
coloração laranja e o seu grau alcoólico balanceado, não ultrapassando os 11%. Fácil e refrescante, o
Aperol Coktail é uma bebida que vai desejar experimentar, e pode rapidamente se tornar o aperitivo
favorito para um jantar de verão.
O Aperol cocktail harmoniza muito bem com
pratos leves, como frutos do mar, aves, tártaros
e saladas e por isso, é a opção certa para quem
procura um cocktail delicado para acompanhar as
refeições.
É uma bebida muito simples de construir. O gelo
e a laranja entram primeiro, depois o espumante
Prosecco, depois Aperol. A bebida não é tipicamente agitada, contando com as bolhas do vinho
e do refrigerante para fazer a mistura. O refrigerante (água Castelo ou água tónica) também está
aqui para garantir que o Aperol não afunde, em
vez disso, é meio que suspenso entre as bolhas e
pode ser integrado lentamente.

24 a 28 setembro
Atividades comemorativas do Dia da EPATV :
• Entrega de diplomas aos alunos finalistas
• Entrega dos prémios de mérito escolar
• Jantar de beneficência
• Exposição na Casa do Conhecimento - ExpoTécnica

3 a 7 de outubro
Festa das Colheitas
• Atividades recreativas (pinta faces, danças, ateliês)
• Apoio aos concursos
• Showcooking
16 de outubro
Dia Mundial da alimentação
31 de outubro
Halloween
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8 de novembro
Festa de S. Martinho

5 de dezembro
Comemoração do Dia Internacional do Voluntário
14 de dezembro
Festa de Natal
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Spritz!

TER Enigma

Números Escondidos

Paradoxo do enforcamento inesperado

O ouro do viajante

Um juiz decreta a sentença a um réu, contando-lhe que será enforcado na próxima semana,
entre segunda e sexta-feira, num dia inesperado,
ao meio-dia. O homem entende a sentença de tal
forma que fica aliviado, certo de que não vai ser
executado.
O raciocínio dele é o seguinte: quando chegar
a quinta à noite e se ainda não houver ocorrido a
execução, ele irá saber que esta não pode mais
acontecer na sexta, já que isso seria esperado, o
que contradiz a sentença – que deixou claro que
ele seria enforcado num dia inesperado. Então, se
chegada a quarta-feira e a execução não tiver
acontecido, a mesma não poderá ser na quinta,
pelo mesmo motivo. E assim por diante, pelo que a
execução também não poderá ocorrer na quarta,
na terça e nem na segunda.

Um viajante precisava pagar sua estadia de
uma semana (7 dias) em um hotel, sendo que só
possuía uma barra de ouro para pagar.
O dono do hotel fez um desafio ao viajante para
que ele aceitasse o pagamento em ouro. A proposta foi a seguinte:
“Aceito o pagamento em ouro. Porém, você
terá que pagar uma diária de cada vez, e só poderá cortar a barra duas vezes”.
Como o viajante deverá cortar a barra para
fazer o pagamento?

Tendo em conta que a cada símbolo corresponde o mesmo algarismo, descubra o número
que falta no conto inferior direitos (será a soma dos
símbolos na diagonal).

1

Soluções
Ter 31
O Enigma do Marinheiro
Há exatamente duzentas e sessenta e quatro formas diferentes como a Madalena pode
realizar as suas dez viagens anuais, sem nunca
percorrer o mesmo curso duas vezes num ano.
Todos os anos tem necessariamente de terminar
a sua décima viagem na ilha da qual partira no
início.

Pedro Arantes
Docente da EPATV

CABEÇA

A Travessia do Fosso
O bobo deveria atar a corda à popa, deslocar-se para a proa e aí sacudir violentamente
a corda para o bote ser impulsionado para a
frente.
Palavras Disfarçadas
1 Expropriação
2 Pepino
Cruzar e Somar

Pirâmide de Letras
Ordenando as letras, descubra as palavras de
21 letras que se encontra nas pirâmides (as letras
sublinhadas encontram-se no lugar correto).

1

2
2

R

A O S 19

I

R O S O 26

S

E

R

A 16

A
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A R 16

A L A R

12

17 13 21 19 19
Novas Palavras

V

José Carlos Dias
Docente da EPATV
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TER Paradoxo
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