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É, em grande parte, no seio da família que se prepara o destino das nações.
Papa Leão XIII
Comecemos pela definição de
conceitos para percebermos aquilo
de que estamos a falar.
A Cidadania é o exercício dos
direitos e deveres civis, políticos e
sociais previstos na Constituição da
República Portuguesa. Exercer a
cidadania é ter consciência desses
direitos e obrigações para lutar pela
sua prática e sejam garantidos pelo
Estado.
Para exercer a cidadania os
membros de uma sociedade devem
usufruir dos direitos humanos declarados universalmente em 1948.
Ter plena cidadania e igualdade
entre os cidadãos faz parte do conceito de democracia, que prevê a
participação de todos na sociedade
em condições de igualdade.
Estes valores ≠ direitos e deveres
deviam começar a ser ensinados
na primeira escola da vida que é a

família, mas esta hoje está limitada
na disponibilidade de pai e mãe para
serem os primeiros mestres da cidadania. É uma dificuldade derivada da
necessidade de mais trabalho para
garantir o sustento e vida com dignidade não é nova.
O Papa Leão XIII, na encíclica
Rerum Novarum, de 1891, foi o primeiro a estabelecer esta relação do
trabalho com a família.
Naquela época, nasciam as grandes questões sociais com que o Papa
Leão XIII se confrontava na época
eram a proposta socialista de colectivização da propriedade, de um
lado, e a proposta liberal de privatização da propriedade como forma
de garantir a liberdade do indivíduo
perante o Estado, de outro, sem olhar
à sua responsabilidade social.
Pouco a pouco, as famílias permitiram a concentração nas mãos

patamar da prevenção e evita o
aumento de sinalizações junto das
Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens, e se empenha na garantia
dos Direitos da Criança em todos os
Contextos de Vida, as famílias ficam
satisfeitas.
Ah, se uma escola se compromete
no sentido de desenvolver e aprofundar respostas de qualidade nas áreas
da segurança e bem-estar, com
medidas para sinalizar e gerir situações de maus tratos, num ambiente
protetor para as crianças e os jovens,
os avós e tios ficam felizes.
Quando a nível nacional foram
distinguidas 34 escolas e uma está em
Vila Verde, e é a EPATV, quem não
bate palmas?
E que dizer da alegria dos idosos
que os nossos alunos visitam, dançam
com eles, lhes pintam as unhas — a
ponta das mãos do futuro — e os
deliciam com acepipes?
Não podemos esquecer as campanhas da EPATV em favor da proteção da Natureza — quando esta é
tão maltratada por diversos Estados
— para assumir que a nossa Escola é
um alicerce da cidadania construída com muito voluntariado como é
exemplo o nosso Clube EPAjuda.
E no superior interesse do bem
estar das Pessoas, o ISAVE através
do CICS- Centro Interdisciplinar das
Ciências da Saúde, tem seis linhas de
investigação em vários áreas afetas
as tecnologias da Saúde, envolvendo
instituições e pessoas do seu território
CIM Cavado, onde tem desenvolvido
atividades, de carater cientifico e estatístico, na melhoria da prevenção,
correção e desempenho de atitudes
e procedimentos de saúde e sociais.
E uma das formas que temos e
para ajudar ao desenvolvimento
social e económico.
Temos orgulho nos nossos professores, aplaudimos os nossos alunos e colaboradores, porque eles constroem
a Escola que é a Família que alicerça
o futuro da Nação portuguesa: LIVRE,
ESCLARECIDA, VOLUNTÁRIA, ECOLÓGICA, CULTA E COMPETENTE.•

Diretor Geral do
Grupo Amar Terra Verde

começa na infância
e o exemplo é tudo

Beatriz Santos
Presidente da CPCJ de Vila Verde

Uma das prioridades definidas
na área da Educação foi a Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania. Nas escolas têm vindo
já a ser dados passos importantes.
Pretende-se que os alunos, à saída
da escolaridade obrigatória, sejam
cidadãos participativos e que continuem o caminho do exercício da
cidadania ao longo da vida adulta.
Assim, a escola tem a missão de os
preparar para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas,
no sentido de promover a tolerância
e a não discriminação, bem como
de suprimir os radicalismos violentos,
numa época de diversidade social e
cultural crescente.
Sabemos que a melhor maneira
de ensinar às crianças os valores
essenciais para uma vida digna e
solidária, é vivenciando-os na sua
família e comunidade, por meio dos
exemplos, das atitudes e do diálogo.
A criança que tem os seus direitos respeitados aprende a respeitar os dos
outros. Para que as crianças sejam
bons cidadãos, nós, adultos de referência, que convivemos todos os dias
com elas, precisamos de ser pessoas
íntegras, gentis, honestas e solidárias.
Quer na escola, quer na família, a
cidadania deve ser exercida nas várias atividades do dia a dia. Ela está
presente nas atitudes em relação
aos amigos, à família, aos professores, e, da mesma forma, nas ações
deles para com a criança e o jovem.
Ela também está presente quando
se ensina a reconhecer e respeitar
regras, valores e costumes diferentes
dos seus, pois respeitar diferenças e
opiniões é uma tarefa necessária se
queremos que as nossas crianças e
jovens construam uma sociedade
mais humana e solidária.

Ao mesmo tempo, existem algumas evidências que aludem à importância de empoderar as crianças
para que, desde pequenas, atuem
como cidadãos, dando-lhes voz, perguntando a sua opinião sobre coisas
simples, para que possam aprender
a participar na vida social e familiar
ativamente.
Nas escolas é simples e praticável
a promoção da participação das
crianças e dos jovens, através de
assembleias de crianças e jovens, da
sua audição em reuniões de delegados de turma e ter em conta as suas
opiniões e ideias. Em momentos de
construção de Projetos Educativos,
os seus executores devem “pensar
como crianças”, pôr-se no seu lugar,
na sua perspetiva, ideia prevista no
projeto da UNICEF de 1996 “Cidades Amigas das Crianças” (www.
childfriendlycities.org/), que refere
a necessidade de se repensar as
escolas sob o interesse superior da
criança, pois “o bem-estar destas é
o indicador decisivo para um habitat
saudável e para uma sociedade democrática e bem governada”.
O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a
sociedade. Por isto, seria fundamental que as escolas colocassem no
seu projeto educativo valores como
direitos, deveres, proteção, integridade, equidade, coerência, inclusão,
coesão, tolerância e justiça, e cujas
metas, para além do sucesso educativo, preconizassem que as crianças
e os jovens devam ser felizes e que os
seus direitos sejam assegurados, pois
desta forma as crianças aprendem
a dar os primeiros passos para uma
vida digna e solidária na convivência
com os outros, contribuindo para um
mundo melhor.•

DESTAQUE

É na infância que se aprende a ser cidadão.
Grande parte da infância passa-se na escola. Efetivamente, a totalidade de
crianças e jovens frequenta os estabelecimentos de ensino e aí permanece
muitas horas diárias e ao longo de muitos anos. Por isso, estes têm um papel
privilegiado no desenvolvimento da cidadania, a par do que a família deve
desenvolver nesta área.
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do Estado algumas das suas tarefas
educativas e escancaram a porta
do lar à invasão do Estado não só
da economia mas também da vida
social, política e cultural.
A liberal privatização da propriedade, absolutizando esse direito,
retirava à família a obrigação de procurar acima de tudo o bem comum.
Resumindo: o liberalismo individual absoluto conduziu à estatização
(coletivização) da educação, a tal
pescadinha de rabo-na-boca (não se
sabe por onde começar).
De pouco valeram os esforços de
Leão XIII em sublinhar a anterioridade
da família ao Estado (RN, 9): “A família é anterior tanto à sociedade como
ao Estado”. E esta prioridade, como
explica o Papa, é não apenas lógica,
mas também real.
O património familiar da educação dos filhos, para a sua liberdade e
emancipação em relação ao Estado,
foi hipotecado à satisfação das
necessidades económicas dos pais e
filhos, entregando de mão beijada a
sua autonomia aos poderes públicos.
A natureza impõe à família o dever, não só de alimentar e sustentar
os filhos, mas de cuidar do seu futuro
através da criação de um património de bens permanentes e valores
educativos.
Foi assim, que o Estado democrático moderno— para cumprir os
Direitos Humanos — teve de assumir
quase por inteiro a educação e a
formação dos valores da cidadania,
de modo a “preparar o destino da
nação”.
À família restou pagar, através
de impostos do trabalho que não lhe
deixa tempo para os filhos, ao Estado
que eduque os seus, ensine a ler,
escrever e contar, a ser cidadãos em
plenitude.
Mas, quando uma escola é distinguida por boas práticas no âmbito
da proteção das crianças e jovens,
desenvolvidas de forma inovadora e
que fomentam uma cultura de prevenção, a os pais regozijam-se.
E se uma escola trabalha neste
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É oportuno entretanto, sublinhar a
importância decisiva das competências
de literacia, compreendendo a utilização
social da leitura e escrita, incluindo
em meios digitais. Há uma convicção
partilhada de que a posse e uso destas
competências de literacia são verdadeiramente essenciais para a promoção de
outras competências sociais, sendo, por
isso, condição fundamental para uma
vida autodeterminada, para a aprendizagem ao longo da vida, bem como para a
participação. social e cívica.

ma educação para a cidadania e é exigente
nos seus propósitos, como o é também nos seus
processos: exige práticas democráticas no quadro
de ações partilhadas colectivamente que visem o
desenvolvimento social e a transformação democrática das instituições sociais. Desenvolvimento
e democracia são pois dois processos indissociáveis e constituem simultaneamente referências
essenciais de uma educação para a cidadania.

Luís Rothes
Professor Coordenador na Escola
Superior de Educação do Porto

A democracia é aqui
entendida numa concepção
alargada de processo pluridimensional que envolve:
a realização e garantia de
liberdades e direitos, nas suas
diferentes gerações; a redução das desigualdades no
acesso a recursos disponíveis e
a afirmação da equidade das
diferentes condições; a participação alargada nos processos
de elaboração, decisão e execução das decisões relevantes
ao funcionamento das instituições sociais.

A democracia nunca é pois
um processo perfeito ou esgotado, que valoriza os aspectos
“formais”, reconhecidos como
essenciais, mas que a eles não
se limita. A democracia aposta
na participação dos cidadãos,
na capacidade de as pessoas,
grupos e comunidades se implicarem na vida cívica; acredita-se que assim serão mais
capazes de ler criticamente a
situação em que vivem e de
se envolverem ativamente nos
processos de desenvolvimento
e na construção de espaços
mais intensos de cidadania.

A literacia é, com efeito, essencial para a concretização de uma
cidadania ativa. Ela é essencial
para que os adultos possam:
•ler, compreender, analisar e
interpretar informações;
•separar factos de opiniões e
discutir aparentes evidências;
•discutir tópicos, considerar as
opiniões dos outros e persuadir os
outros de maneira apropriada;
•elaborar cartas, petições e
outros documentos;
•apresentar informações e
pontos de vista para diferentes
públicos, através de imagens, fala
e escrita.
Há dados bem preocupantes:

Esta circunstância é ainda
mais séria se considerarmos o
modo desigual como as competências de literacia se revelam,
em termos sociais. Com efeito,
os estudos vêm deixando clara o modo como as seguintes
dimensões se correlacionam com
literacia:
•Nível escolar: mais elevada
nos mais escolarizados
•Idade: mais elevada nos mais
jovens
•Regiões geográficas: mais
elevada nas regiões mais desenvolvidas
•Inserção socioprofissional:
mais elevada nos quadros técnicos mais qualificados e menor
nos que não exercem atividade
profissional.
Estamos perante um desafio
decisivo: reforçar a consciência
social sobre a relevância deste
problema e a necessidade de se
promover a literacia e a educação de adultos. Isso é essencial
para conquistar a participação
educativa dos adultos, promover a iniciativa social qualificada
neste domínio e, obviamente, garantir que esta tema assuma, de
modo consistente, uma indispensável prioridade política. Só assim
poderemos dar passos significativos na promoção da literacia em
Portugal. Como a Declaração dos
Direitos de Literacia dos Cidadãos
Europeus afirma, logo na sua introdução, “a literacia é fundamental
para o desenvolvimento humano.
Permite que as pessoas tenham
uma vida plena e significativa
e contribuam para o enriquecimento das comunidades em que
vivem”.•

DESTAQUE

DESTAQUE

A educação para a cidadania
é pois um processo permanente
e plurifacetado, atento especialmente aos cidadãos mais penalizados do ponto de vista educativo, compreendendo dimensões
decisivas para uma participação
social e cívica, incluindo, designadamente, literacia, numeracia,
capacidades digitais ou a capacidade de leitura da realidade
natural e social, indispensável
para todos os processos de implicação cívica.

em todos os países envolvidos
no PIAAC, (Programme for the
International Assessment of Adult
Competencies), um programa de
investigação internacional, lançado pela OCDE para a avaliação
direta das competências dos
adultos, com idades entre os 16 e
os 65 anos, indivíduos com menor
proficiência em literacia são mais
propensos do que aqueles com
melhores competências de literacia a acreditar que têm pouco
impacto nos processos políticos
e a não participar em atividades
associativas ou voluntárias. Para
além disso, na maioria dos países envolvidos neste estudo, eles
também são menos propensos a
confiar nos outros.
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Esta participação é sempre
socialmente condicionada,
envolvendo sempre cidadãos
sociais com condições e poderes
desiguais. Por isso promover a
participação é também pugnar
pela transformação das condições sociais que a limitam. Assim,
a participação é um processo
complexo que considera as limitações estruturais à sua realização
e que faz emergir, como um dos
seus eixos estratégicos essenciais,
uma educação permanente para
uma participação ativa, plural e
democrática.

Somos livres porque temos regras
comuns e porque vivemos num país
que tem uma justiça que assegura
que todos são iguais perante essas
regras. É esta a essência dos denominados estados de direito, que estão
na base dos regimes democráticos,
que são os únicos que promovem
e defendem a liberdade de cada
cidadão.
O exercício da cidadania concretiza-se através do acesso equitativo à
concretização dos direitos e deveres
de cidadania inscritos na nossa Constituição da República.
Neste exercício, destacaremos
doze dos mais importantes direitos de
cidadania:
i. O direito à saúde, fator primordial para uma condição humana
digna e para um desenvolvimento
harmonioso;
ii. O direito à educação, enquanto instrumento promotor do
desenvolvimento humano, social e
económico e de edificação de uma
autodeterminação autónoma e livre;
iii. O direito à proteção social,
capaz de garantir que ninguém fica
para trás, devido aos imponderáveis

da vida e que todos têm acesso a
uma vida humanamente digna;

do bem comum é uma responsabilidade mútua;

iv. O direito à habitação, enquanto elemento estruturante da existência humana e uma necessidade básica de todos os indivíduos e famílias;

xi. O direito ao passado, enquanto
património comum que nos estrutura
a identidade individual e coletiva;

v. O direito à justiça, no pressuposto de que todos são tratados de
forma equitativa pela lei e que esta
prevê e possibilita a mediação de
todos os conflitos e a salvaguarda de
todos os interesses;
vi. O direito à segurança, elemento fundamental para o exercício dos
restantes direitos;
vii. O direito à informação, enquanto elemento estruturante e edificante da capacidade individual de
conhecer e compreender o mundo
em que vive;

xii. O direito ao futuro, enquanto projeto individual e coletivo que
deve mobilizar o presente e acolher o
passado.
O exercício complementar consiste em pensarmos quais são os nossos
deveres, em cada uma das anteriores doze dimensões. Qual deverá ser
o nosso pensamento e o nosso comportamento, no sentido de qualificar
o nosso exercício de cidadania, em
cada um dos vértices anteriormente
sinalizados.
Deixamos ao critério de cada
leitor esse exercício…•

viii. O direito ao trabalho, enquanto fator promotor de uma construção
pessoal autónoma e inclusiva;
ix. O direito à cultura, na dupla
perspetiva de participar na sua produção e na sua fruição;
x. O direito à participação política, no pressuposto de que a gestão

Bravo Nico & Lurdes Pratas Nico
Universidade Popular Túlio
Espanca da Universidade de Évora

Entre 2014 e 2018, a Agência Nacional Erasmus+
Educação e Formação recebeu 378 candidaturas a
projetos de mobilidade e de parceria da Educação
de Adultos e financiou 93 projetos com coordenação
portuguesa. O aumento do financiamento disponível
permitiu um crescimento significativo no número de
projetos financiados neste setor. Em 2018, foi possível
aprovar quase o triplo dos projetos aprovados no primeiro ano, representando uma taxa de crescimento na
ordem dos 64%.
Consideramos urgente dar mais visibilidade à Educação de Adultos e reconhecer este como um setor
importante e determinante para a concretização dos
objetivos propostos. E o Erasmus+ pode contribuir para
que a literacia possa chegar a todos os adultos para
que tenham acesso a melhores condições de vida.
No Erasmus+, a Educação de Adultos promove a
aprendizagem ao longo da vida tentado aumentar a
percentagem de participantes envolvidos neste setor,
para contribuir para a integração de práticas inovadoras e para o desenvolvimento de competências dos
seus profissionais. O Programa tem metas específicas no
setor da Educação de Adultos, nomeadamente diminuir o número de adultos na Europa que ainda têm um
nível de formação equivalente ao 3º ciclo do ensino
básico - cerca de 70 milhões de pessoas na Europa.

DESTAQUE

A dois anos do início da nova geração do Programa
Erasmus+ 2021-2027, a proposta apresentada ao Parlamento Europeu reforçará significativamente as oportunidades para a Educação de Adultos a vários níveis e em
todos os domínios. O aumento do orçamento da Educação de Adultos para 1.19 mil milhões de euros permitirá
chegar a mais beneficiários em Portugal e na Europa,
capacitando e reforçando as suas competências.
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CIDADANIA E LIBERDADE

Alinhada com os objetivos da Estratégia Europa
2020, a Educação e Formação de Adultos pretende
alargar o acesso a oportunidades de aprendizagem
e preparar medidas destinadas a garantir que os
adultos consigam ter maior acesso às oportunidades
de aprendizagem a nível nacional.

São as seguintes as conclusões do Projeto FINALE: (i) pessoas individuais veem aumentadas as suas
hipóteses de empregabilidade, o seu bem-estar
pessoal e a sua autoestima pela aquisição de competências pessoais e interpessoais o que lhe permite uma maior afirmação a vários níveis enquanto
indivíduos e logo o exercício da cidadania ativa e
responsável; (ii) a economia pode ver desenvolver-se
pelo aumento da empregabilidade e consequente
retorno económico apar do aumento da capacidade de inovação; (iii) e dessa forma, a sociedade
torna-se globalmente mais sustentável, beneficiando
de uma população mais saudável a vários níveis,
da redução de atividades marginais, de melhor
preservação do ambiente, de integração cultural e
inclusão mais respeitadas e conscientes, em suma de
uma cidadania mais ativa e consequente desenvolvimento da Democracia.

Quando se fala no Programa Erasmus+ e, em
concreto, nas ações descentralizadas nas Agências
Nacionais, temos a Ação-chave I – Mobilidade para
fins de aprendizagem (Mobilidade Individual) e a
Ação-chave II - Cooperação para a Inovação e
Intercâmbio de Boas Práticas (Parcerias Estratégicas)
que visam a aprendizagem entre pares e a partilha
de experiências a nível europeu, através de ações
conjuntas entre organizações e apoio ao desenvolvimento, transferência e/ou implementação de práticas educativas inovadoras de forma a promover a
cooperação transnacional.

O Relatório da OCDE 2018, Skills Strategy Implementation Guidance for Portugal, dá conta da escassez de instrumentos de medição da evolução das
competências dos adultos alvos de formação, no
nosso país, indicando a necessidade de se aprofundar a medição de competências, de se criar ferramentas para se poder apurar os verdadeiros impactos das formações de Adultos. Todas as premissas do
Projeto FINALE são mensuráveis, pelo que se afigura
fundamental a continuidade do desenvolvimento da
investigação em Educação de Adultos, nomeadamente em Portugal.

Estas ações-chave constituem recursos importantes à disposição das organizações de toda a Europa
com influência na Educação de Adultos. A internacionalização das organizações e o trabalho conjunto
alteram comportamentos passivos que melhoram a
oferta educativa e práticas pedagógicas, com vista
a um sistema europeu de Educação de Adultos de
excelência, devidamente reconhecido, em Portugal
e na Europa.

Ainda de acordo com o projeto FINALE, afigura-se
importante que o investimento financeiro na Educação de Adultos se revista efetivamente de algumas
caraterísticas (suficiente, eficiente, efetivo, sustentável e que apoie o desenvolvimento da qualidade),
pelo que foi desenvolvida uma interessante abordagem de análise baseada em indicadores. O vocábulo investimento remete para a componente do
financiamento que se situa na retaguarda de todo
o trabalho realizado e a realizar, não se podendo
esquecer a componente humana, o cariz mais humanista da problemática, se quisermos efetivamente
atingir o patamar de uma sociedade mais justa.

Muitas são as organizações que procuram ativamente contribuir para melhorar a sociedade, em
que os seus cidadãos devem estar cada vez mais
preparados e munidos de competências para serem
capazes de subtrair qualquer tipo de iliteracia com
que se deparam. Para apoiar estes esforços, os projetos Erasmus+ procuram apetrechar os profissionais
e aprendentes, aquele público que compõe este
setor da Educação de Adultos, com ferramentas que
visam melhorar o desempenho no seu quotidiano,
com respostas mais ativas e eficientes.
O Projeto FINALE, um consórcio europeu constituído por nove instituições de oito países europeus
(e no qual participou uma instituição portuguesa),
financiado pelo Programa Erasmus+, destacou-se

Alzira Mendes, Eugénia Inácio, Isabel Joaquim e Rui Gato
Equipa de Educação de Adultos da Agência Nacional Eramus+
Educação e Formação

Será preciso que os intervenientes no sistema de
Educação de Adultos estejam atentos às oportunidades que lhes são oferecidas, da mesma forma que
deverão ser sensíveis à abertura e à mudança que
lhes é proposta. Só assim será possível concretizar
a ambição de uma sociedade mais conhecedora,
tolerante, cooperante, desperta e reativa, em que
todos serão capazes de compreender os seus direitos, executar de forma responsável os seus deveres e
respeitar os outros, no postulado do pleno exercício
de uma cidadania europeia ativa e consciente.•

DESTAQUE

pelos importantes contributos dados ao setor de
Educação de Adultos na Europa, procurando entre
outros aspetos importantes, justificar a importância
significativa e mais valias do investimento em Educação de Adultos, já que dele beneficiam pessoas individuais, a economia global, assim como a sociedade
em geral.
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Na Educação de Adultos, o Programa Erasmus+
pretende:
i. Promover a melhoria das competências básicas
em literacia, numeracia, literacia digital, competências linguísticas e empreendedorismo;
ii. Facilitar a transição entre educação formal,
não-formal, formação profissional e emprego;
iii. Facilitar o acesso a serviços de aprendizagem
de adultos, a validação da aprendizagem não-formal e informal e a orientação profissional e educacional;
iv. Melhorar e alargar a oferta de oportunidades
de educação;
v. Fomentar práticas inovadoras que promovam
o aumento da participação de adultos em atividades de formação; e
vi. Desenvolver as competências dos educadores
de adultos para trabalhar com grupos de formandos
diversificados, e tirar partido de novas tecnologias.

É impossível que o tempo atual não seja o amanhecer
doutra era, onde os homens signifiquem apenas um instinto
às ordens da primeira solicitação. Tudo quanto era coerência,
dignidade, hombridade, respeito humano, foi-se. (…) Agora é
esta ferocidade que se vê, esta coragem que não dá para (…)
parir um filho sem anestesia, esta tartufice, que a gente chega
a perguntar que diferença haverá entre uma humanidade que é
daqui, dali, de acolá, conforme a brisa, e uma colónia de bichos
que sentem a humidade ou o cheiro do alimento de certo lado, e
não têm mais nenhuma hesitação nem mais nenhum entrave.

se o pilar (família) desistiu…
o alicerce é a escola

cionais, monoparentais, acolhimento.
Acolhimento é essa atitude mágica
em que se alicerça a participação na
vida cívica, de atenção ao que a rodeia, de abertura e solidariedade.
A realidade, mostra, no entanto, que
a família pode ser lugar problemático,
de exploração, de violência, de egoísmo, de agressão e até de morte, em
todas as classes sociais e condições socio-económicas. Ou seja, o acolhimento
foi chão que deu uvas
“Encontramos também famílias
fechadas sobre si mesmas, isoladas socialmente, que não têm condições para
se tornar espaços de cidadania” – escreve Guilherme de Oliveira Martins, antigo
ministro da Educação, na década de 90.
Por isso, conclui, “a escola é um
lugar fundamental de educação para a
cidadania, de uma importância cívica
fundamental, não como uma «antecâmara para a vida em sociedade» mas
constituindo o primeiro degrau de uma
caminhada que a família e a comunidade enquadram.
A escola fornece um horizonte mais
amplo no qual a criança ou o jovem inscrevem as suas vidas. Daí a importância
de uma educação da responsabilidade
e do compromisso social. Segundo Oliveira Martins o papel da escola pública
é crucial importância na educação para
a cidadania: acolhe todos, é parte integrante da vida da cidade democrática
(cf. MARTINS, Guilherme d’Oliveira, Novos
Rumos da educação para a Cidadania,
in Nação & Defesa, n.º 93, Instituto da
Defesa Nacional, Lisboa, 2000) .
E que tem a escola para ser alicerce
da cidadania?
Nós sabemos todos, como tão bem
descreve Eduardo Marçal Grilo (que
antecedeu Oliveira Martins no Ministério
da Educação) que, no último século,

a escola começou pela instrução, mas
foi juntando a educação, a formação,
o desenvolvimento pessoal e moral, a
educação para a cidadania e para os
valores..., que a levou a assumir uma
infinidade de tarefas.
Começou pelo cérebro, mas prolongou a sua ação ao corpo, à alma, aos
sentimentos, às emoções, aos comportamentos...
Começou pelas disciplinas, mas foi
abrangendo a educação para a saúde
e para a sexualidade, para a prevenção
do tabagismo e da toxicodependência,
para a defesa do ambiente e do património, para a prevenção rodoviária…
Começou por um “currículo mínimo”,
mas foi integrando todos os conteúdos
possíveis e imaginários, e todas as competências, tecnológicas e outras, pondo
no “saco curricular” cada vez mais coisas e nada dele retirando...”
Jacques Delors, num relatório para
a Unesco, «Educação – um Tesouro a
Descobrir» (1996), reafirma a importância dos quatro pilares da educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos, aprender a ser.
Cada sala de aula, na sua diversidade, deve ser, «não uma lição de geografia, mas uma lição de humanidade».
Outra componente prende-se com a
cidadania das mulheres. Como educamos para as questões de género? Como
podem acolher as novas cidadanias de
mulheres? Como tornamos os espaços
escolares (nomeadamente as escolas
que recebem as crianças mais pequenas), em espaços onde não se criem
estereótipos de género, de raça, de
cultura, mercê dos materiais que proporcionamos, da forma como organizamos
o espaço, como selecionamos os jogos
ou os livros?
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A família e a escola são alicerces e
pilares essenciais, respetivamente, na
construção da cidadania de crianças e
jovens.
Ambas podem e devem envolver-se
na promoção de competências necessárias a uma vida harmónica e equilibrada em sociedade.
Forçados e, em certa medida, desculpados, os pais deste tempo que nos
foi dado viver privam-se da sua autoridade para educar, transferindo a responsabilidade quase toda para a escola,
como retrata Fernando Savater no seu
livro El Valor de Educar, ed. Ariel, Barcelona, 2007.
No seu entender, não há cidadania
se os alunos não aprenderem, se não formos capazes de integrá-los, todos, numa
escola com regras claras e democráticas de funcionamento, se a escola não
comunicar com o exterior e não prestar
contas do seu trabalho à sociedade.
Por outras palavras (e ações), não
podemos apregoar cidadania, sem
sermos cidadãos. Impõe-se uma abordagem pragmática (e não retórica).
Como dizia António Sérgio, a liberdade e a cidadania devem ser alimentadas todos os dias, pacientemente
recriadas, sempre reconquistadas, pois
se não realizarmos este treino diário perdemos a forma, perdemos a pujança,
e não conseguiremos construir o futuro
que ambicionamos (cf. SÉRGIO, António,
“Le Sport du Volontaire”, in Le Volontaire
– La paix pour la jeunesse, n.º 22, 24 de
Novembro de 1929, p. 2.)
A família é o primeiro espaço de afeto, de segurança e do ser outro, sendo
nós. Constitui-se um primeiro espaço de
educação para a cidadania; é a mãe
da socialização na vida das crianças no
eu, tu e nós, numa «comunidade de destinos», sob as formas mais diversas: tradi-
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Miguel Torga, in Diário (1942)

Qual é o conjunto de normas que rege, a nível mundial, as
práticas de cidadania?
É a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a
Convenção dos Direitos da Criança. Podemos falar ainda da
«Convenção contra todas as formas de Discriminação» ou
a «Convenção para a Igualdade de Mulheres e Homens no
Trabalho». Menos conhecida é a «Declaração Universal das
Responsabilidades Humanas» (1997) que, em paralelo com
a afirmação de direitos, fala de responsabilidades aos vários
níveis da sociedade civil.
Grande parte da educação “falha porque esquece o
princípio fundamental da escola como modo de vida comunitária” (cf. MARTINS, Guilherme d’Oliveira, G. (1992). Europa
– Unidade e diversidade, educação e cidadania. Colóquio:
Educação e Sociedade, 41-60.
António Sérgio ensina-nos que “[o civismo] não é uma
ciência teórica, mas uma arte de ação, uma arte prática;
tão disparatado se me antolha o querer incuti-lo só com
livros, apotegmas, preleções, como ensinar por esse modo
o jogo do pau, a dactilografia ou a guitarra; a educação
cívica meramente teórica parece um ensino de esgrima em
que se não empunhasse uma arma, ou uma aprendizagem
de piano em que os dedos se não mexessem: é um absurdo”
(cf. SÉRGIO, António, Educação cívica, Lisboa, Livraria Sá da
Costa, 1984, pp. 41-42.

sabendo que a cidadania se conquista,
desde logo, na aquisição dos instrumentos
de conhecimento e de cultura que nos
permitam exercê-la”.
Sim, porque a primeira condição da
cidadania é a aprendizagem. Uma escola
que não fornece aos seus alunos, a todos
os seus alunos, os instrumentos básicos do
conhecimento e da cultura, não é uma
“escola cidadã”.
A segunda condição da cidadania,
na escola, é mais sociedade. Uma escola
não é uma comunidade: as pessoas não
se escolhem entre si, foram reunidas naquele lugar, de forma mais ou menos arbitrária, para trabalhar. O que caracteriza
uma comunidade são afetos, tradições,
laços. Que há uma escolha na adesão
a uma determinada comunidade (de
jovens, de idosos, de músicos, de atletas
ou de freguesia, etc.).
Hoje até nos surpreendemos com
certos grupos adolescentes porque têm,
muitas vezes, “comunidade a mais” e
“sociedade a menos”.
A escola é e deve ser uma sociedade, lugar do trabalho conjunto, lugar do
diálogo e da comunicação, espaço de
segurança, onde as crianças praticam
uma vida futura.
Hoje, os debates da diversidade cultural, da integração de todos numa cultura
comum e partilhada, passam por aqui.
Esta é a melhor tradição pedagógica e,
também, a tradição da Educação Cívica
de António Sérgio. Na escola, a cidadania
faz-se no dia-a-dia, exerce-se, pratica-se,
dá-se mal com um discurso de muita parra e pouca uva dos tempos do rococó.
As escolas são lugares da relação e da
comunicação (pôr em comum, comungar) mas comunicam mal com o exterior e os professores explicam mal o seu
trabalho, gerando equívocos. As escolas
resistem à avaliação e à prestação de
contas sobre o seu trabalho.
Falar de escola e cidadania é prestar contas do que foi (e do que não foi)
realizado na escola, porque nada será
conseguido se a sociedade não apoiar o
trabalho escolar.
A escola nasceu como “palácio iluminado” – lembra Sampaio da Nóvoa. “Já
não o é. Hoje, é apenas um pólo –muito
importante” – num emaranhado de redes
e de instituições que devem responsabilizar-se pela educação das crianças e
pela formação dos jovens. Sem medo do
futuro.•

António Costa Guimarães
Departamento de Comunicação e Imagem
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UMA PROPOSTA COM PRIORIDADES
É imperativo superior da escola estar
empenhada em causas, assumindo um
papel de “reparadora” da sociedade; de
acolhimento dos alunos e apoio comunitário às famílias e aos grupos mais desfavorecidos; uma escola transbordante que
compensa as “deficiências da sociedade”, chamando a si todas as missões
possíveis e imagináveis.
Mas – face a esta utopia, não? – temos de estabelecer prioridades. Não é
possível fazer tudo e a tudo dedicar igual
atenção.
“Concentrando-se nas dimensões
sociais, a escola acaba por conceder
menor atenção às aprendizagens. Primeiro estão os alunos, as suas necessidades
e o seu desenvolvimento; depois, vem o
trabalho escolar propriamente dito” (cf.
NÓVOA, António Sampaio, in Evidentemente – Histórias da educação, Porto,
Edições ASA, 2005.
Continuamos a seguir Sampaio da
Nóvoa, quando aceita que muitos educadores e professores, sem negarem a
importância das aprendizagens, reconhecem-se mais facilmente no cenário
da escola no centro da coletividade.
É fácil alinhar evidências em prol deste
cenário: alguém acredita que é possível
ensinar uma criança com fome ou sujeita
a maus tratos? “Alguém imagina que
as questões da saúde e do bem-estar,
físico e psicológico, não interferem no
desenvolvimento e na aprendizagem das
crianças? Alguém se atreveria a pôr em
causa o papel da escola na prevenção
da toxicodependência ou na promoção
de comportamentos saudáveis? Alguém
ousaria negar a importância da escola na
educação sexual de adolescentes, que
vivem por vezes dramas de enorme intensidade? Alguém seria capaz de escrever
que a escola não tem qualquer responsabilidade na formação de cidadãos ativos,
conscientes dos seus direitos e dos direitos
dos outros?”
O trabalho escolar tem duas grandes
finalidades: por um lado, a transmissão
e apropriação dos conhecimentos e da
cultura; por outro lado, a compreensão
da arte do encontro, da comunicação e
da vida em conjunto. “É isto que a Escola
sabe fazer, é isto que a Escola faz melhor.
É nisto que ela deve concentrar as suas
prioridades, sabendo que nada nos torna
mais livres do que dominar a ciência e
a cultura, sabendo que não há diálogo
nem compreensão do outro sem o treino
da leitura, da escrita, da comunicação,
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AS TRÊS CIDADANIAS
Manuel Jacinto Sarmento, (in A Construção Social da
Cidadania na Infância. Conferência proferida no IV Congresso da Texto Editora. Setembro de 2006) introduz o plural
cidadanias, descrevendo-se vários tipos de cidadania. Afirma
a importância de aceitar a voz das crianças como expressão
legítima de participação na vida da «cidade». Que sentido(s)
formam as crianças para as coisas e para os acontecimentos? Como constroem as suas teorias? Como estabelecem
nexo e sentido?
A cidadania organizacional prende-se com a necessidade de proporcionar às crianças a pertença a comunidades
de aprendizagem, procurando a desburocratização da escola, investindo numa organização curricular aberta. A «escola
pública» deve ser uma «casa» para a criança, e não espaço
de interditos (cf. DELORS, Jacques. Educação um Tesouro a
Descobrir. Porto, 2006, ed. Asa).
Sarmento introduz ainda o conceito de cidadania cognitiva, através das formas diversas de aceder ao conhecimento. Esta «cidadania cognitiva» da criança, desafia os seus
educadores a desconfiar de tantos produtos que o mercado
promove para ajudar a trabalhar as mentes das crianças
(«de acordo com as orientações curriculares em vigor…»),
esquecendo a importância, nomeadamente durante os
primeiros anos, do «imaginário infantil», do lúdico, do lazer
gratuito como espaço de emergência da criatividade.
Finalmente, Sarmento descreve a cidadania íntima que é
afirmação da identidade e da alteridade, de reconhecimento de uma diferença não menorizante no que toca género,
cultura, religião, origem social ou étnica, língua, etc. Desta
«cidadania íntima» emerge a capacidade de ultrapassar
estereótipos ou ideias feitas que não deixam «parar a vela
do moinho». Esta forma última de cidadania coloca os outros
no centro, para ultrapassar interesses corporativos imediatos,
limitando a nossa individualidade umbilical.

COR
Rosa

COMIDA

Como estamos no inverno… Cabrito Assado
“A felicidade não depende do que nos falta,
mas do bom uso do que temos” Thomas Hardy

DESPORTO

Caminhar…de preferência à beira mar

CLUBE

Eventualmente SC Braga

AMOR

Eu tenho 3 Amores que em nada são iguais

SAUDADE

Do meu Pai

GENTE

PALAVRA

Mãe - gosto de a ouvir e de a pronunciar

DESEJO

Que tudo acabe bem…

MÚSICA

Sandra

ARAÚJO
MONTEIRO

GENTE

TER
gente

LEMA/ CITAÇÃO

FILME

Lista de Schindler

LIVRO

O Homem de Constantinopla,
de José Rodrigues dos Santos

HOBBY
Viajar

OBJETIVO DE VIDA

Que nada apague os bons momentos

AUTODEFINIÇÃO
Carpe diem

SEGREDO

Talvez um dia…

PIADA

Piadas do menino Zequinha

MEDO

Solidão

TOMAR CHÁ COM...
Barack Obama

- 46 anos
- Diretora Pedagógica
- Há 24 anos na EPATV

Frio/Quente
Escuro/Claro
Dentro/Fora
Acompanhado/Sozinho
Verdade/Consequência
Muito/Pouco
Noite/Dia
Terra/Água
Depressa/Devagar
Barulho/Silêncio
Alto/Baixo
Comprido/Curto
Dar/Receber
Ver/Ouvir
Ida/Volta
Aprender/Ensinar
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Never tear us apart, Inxs

As aulas ainda não começaram,
mas os professores e colaboradores
da Escola Profissional Amar Terra
Verde (EPATV) passaram, o dia 4 de
setembro, com distinção na prova
que marca o arranque dos seus 25
de existência, no trilho do Sarilhão, no
Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Um trilho bravio testou a determinação e refletiu bem a atitude
pedagógica e didática que a EPATV
tem demonstrado, ao longo do seu
já memorável caminho promotor do
desenvolvimento humano.
O nome do trilho, Sarilhão, anunciava dificuldades que existiram na
ponta final, antes da chegada à
comporta da Albufeira de Vilarinho
das Furnas. Aqui se uniu uma nova remessa de professores e colaboradores, para a Caminhada curta de três
quilómetros até à praia fluvial de Vilarinho das Furnas. Mas o grupo, qual
imagem da Escola, soube percorrê-lo
com espírito dinâmico, tornando-o
num caminho de verde sincero soprado por uma leve brisa com aromas
da Terra — um eixo fundamental da

EPATV.
Com João Luís Nogueira, em grande forma, — na frente durante toda
a caminhada que terminou com
um banho nas águas límpidas de
Vilarinho das Furnas — a caminhada
integrou a direção, várias dezenas de
professores e funcionários que testaram as suas capacidades físicas e
mentais, antes de arrancar um novo
ano letivo de festa, de combate,
de inovação e, como sempre, com
paixão.
Esta caminhada teve como principal objetivo a promoção do convívio
da comunidade, num ambiente natural, divertido e descontraído, antes de
um ano especial.
O Trilho da Águia do Sarilhão,
tem uma extensão de quase nove
km de extensão e permite apreciar
a paisagem natural de rara beleza,
tendo como cenário a Barragem de
Vilarinho das Furnas.
A caminhada terminou com o
partilhar dos farnéis num piquenique
e em diversas atividades desportivas
e de recreio.

ESCOLA

Caminhada de
colaboradores
inicia celebrações dos
25 anos da EPATV

O Diretor da EPATV, a celebrar 25 anos, desafiou os pais dos 232 novos alunos a acompanharem os filhos no processo educativo, “cheirando,
sentindo e conhecendo esta Escola”.
João Luís Nogueira dirigia-se aos pais e alunos
que lotaram o auditório da Escola na sessão de
boas vindas em que os novos alunos foram acolhidos pela Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro,
no dia 14 de setembro.
O presidente agradeceu a confiança dos pais
e alunos na EPATV e elogiou a sua escolha porque
“não somos uma escola qualquer, que começou
ontem, sem condições para formar os jovens”.
Aludindo aos 25 anos da EPATV, a celebrar
solenemente no dia 27 do mês de setembro,
João Luís Nogueira destacou as obras em curso
na nova Cozinha e na requalificação das oficinas
com novos equipamentos.
“Queremos que este seja o primeiro dia de
muitos dias de felicidade e enriquecimento pessoal para todos vós” – desejou João Luís Nogueira,
sublinhando que “a capacidade dos pais em
acompanhar os filhos no processo educativo é
fundamental”.
Deste modo “é importante que cheirem,
sintam e conheçam bem a escola a quem confiaram os vossos filhos. Falem com os professores
para saber se o projeto de vida segue de acordo
com o que vós esperais nesta comunidade que é
de todos”.
João Luís Nogueira definiu a EPATV como
“uma escola inclusiva, humanista e democrática,
que respeita o percurso de cada estudante, as
suas necessidades educativas, com um programa
integrador do desenvolvimento e cultural, social e
económico”.
Assim, a Escola desenvolve ao longo do ano
projetos de voluntariado (EPAjuda), de educação ambiental (Eco-escola, com Bandeira Verde
há 12 anos), Robótica, Jovem Cientista, Clube
Europeu.
João Luís Nogueira destacou a formação para
a vida e ao longo dela, lembrando o Programa
Qualifica, para adultos, onde o aluno mais velho
tem 72 anos, até porque “temos um objetivo na
vida: ter ferramentas para combater as adversidades do futuro, com competências profissionais
e capacidades humanas para as vencer”.
Inscritos em doze Cursos de Formação Profissional e em dois CEF’s, estes alunos integram agora
uma comunidade educativa de 700 estudantes.
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ESCOLA

EPATV abre
a porta do futuro
a 232 jovens

ESCOLA

ESCOLA
A entrega de diplomas a 220 finalistas, 150 certificados de habilitações a
150 adultos, a apresentação de uma
monografia, a inauguração de um
painel de azulejos e de uma ExpoTécnica com projetos de empreendedorismo
marcaram a celebração dos 25 anos de
existência da Escola Profissional Amar
Terra Verde (EPATV), em Vila Verde.
Neste dia 27 de Setembro, a jornada abriu cm uma manhã de convívio e
música que envolveu todos os alunos e
professores da Escola, mas os momentos altos foram a sessão solene, com a
presença do Secretário de Estado da
Educação, João Costa, e o Jantar de
gala de beneficiência em favor do Rancho Folclórico infantil de vila Verde, no
Solar da Levada, em Amares.
No auditório repleto, estiveram autarcas, como os presidentes e vereadores
de Câmaras Municipais de Vila Verde
e de Terras de Bouro, representantes de
empresas parceiras e convidados da
Escola.
A sessão solene abriu com a entrega
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EPATV celebra
25 anos
de diplomas de mérito aos melhores
alunos dos Cursos Profissionais e CEF’s,
sendo que na primeira categoria venceu uma jovem de S. Vicente, Braga,
Carolina Peixoto, com a nota final de
18,7 valores, do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde. Na segunda
categoria (8.º e 9.º anos) o prémio foi arrebatado por uma jovem de Parada de
Gatim, Vila Verde, Letícia Dolores Mota,
do curso de Assistente Administrativo.
A Filipe Lopes, antigo aluno da
EPATV, coube a tarefa de apresentar
a monografia dos 25 anos da Escola,
enquanto João Luís Nogueira, Diretor da
Escola, desafiava os finalistas a serem
“os melhores embaixadores desta Escola
que vos ensinou a ser bons profissionais
e pessoas de qualidade”. O Diretor destacou os 74% de empregabilidade dos
alunos desta escola a que acrescem
mais 13% que decidiram prosseguir os estudos e elogiou os professores por darem
corpo a uma escola que “é inclusiva,
humanista, solidária e democrática”
sem esquecer que “é competente e ca-

paz de criar grupos de trabalho e apoiar
os alunos nos momentos de desânimo”.
Antes da chegada do Secretário
de Estado, houve ainda tempo para
celebração de acordos de cooperação com a DST (que atribuirá bolsas de
estudo que variam entre os 250 e os 450
euros mensais) e o Hotel Meliã de Braga.
Liliana Nogueira e Raquel Fernandes
proporcionaram um momento musical
interpretando “Nella fantasia”, seguindo-se os parabéns do Secretário de
Estado da Educação à escola “por este
caminho de muitas vidas que passaram
por aqui, professores e alunos e a estes
pela escolha que fizeram. É uma escolha muito inteligente”.
Em termos pedagógicos, João Costa
sustentou que o Ensino Profissional está
na frente e agora o ensino dito normal
está a copiar algumas boas práticas.
“Esta escola mostra que todos contamos
neste país e ninguém fica para trás”,
concluiu João Costa que recebeu uma
estatueta de S. António, oferecida pela
Câmara de Vila Verde.
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JANTAR DE BENEFICÊNCIA EM PROL DO RANCHO TÍPICO INFANTIL DE VILA VERDE, A 27 DE SETEMEBRO, NO SOLAR DA LEVADA.

A Casa do Conhecimento de Vila Verde recebe, até fim
de outubro, a ExpoTécnica – III Mostra de Ideias e Projetos
dos alunos finalistas do ano letivo 2017/18, integrada nas
comemorações do 25.º aniversário da EPATV.
A ExpoTécnica tem em exposição 12 módulos – Life
Enjoy, Phase Rock, Bancada Didática Termodinâmico, Kart
Elétrico com Apoio Sensorial, Easy Feed Animal, Impressora
3D, Bancada Didática Pista de Gelo, Suporte Montagem
de Cones ISO 40, Dispositivos de Recolha de Telemóveis em
ambiente de sala de aula, Direitos das Crianças – EpaQuestão e EpaPuzzle, Aquecimento por Indução Eletromagnético, Elevador Didático.
Entre os vários projetos, os visitantes podem apreciar o
vencedor do concurso ibérico de ideias de negócio nas
escolas, ao qual concorreram várias escolas portuguesas e
espanholas. Chama-se ‘easy feed animal’ e permite alimentar os animais à distância, através do telemóvel.
Os alunos do Curso Técnico de Eletrotecnia – João Gonçalves e João Mesquita – e do Curso Técnico de Produção
Metalomecânica – Hugo Marques e Paulo Dias, da Escola
Profissional Amar Terra Verde, juntaram-se para desenvolver
um projeto empreendedor, com vista a facilitar a alimentação dos animais à distância.
O protótipo tem uma componente elétrica e uma componente mecânica, que levou os alunos de duas turmas a
trabalhar em conjunto na construção do projecto.
Trata-se de uma máquina que alimenta os animais automaticamente, através de uma aplicação no telemóvel e
que permite às pessoas visualizarem os animais à distância,
através de uma câmara incorporada, e possibilita, também,

“ver se os alimentadores estão cheios ou se estão vazios”.
A máquina tem um depósito onde é guardado o alimento e, quando é acionado no telemóvel, o dispensador automático de comida liberta uma certa quantidade de ração.
Além disso, a máquina tem ainda um intercomunicador
que permite falar com os animais à distância. Em caso de
animais domésticos, “o dono pode dar ordens e falar com
ele, para que o animal se sinta mais confortável”, explicaram os alunos. Além de comida, também está incorporado
um dispensador de água, com dois tubos: um com mais
pressão para lavar e outro para encher.
O projeto pode ser implementado em casas, hotéis caninos, veterinários ou nas ruas para animais abandonados.
A ideia surgiu do professor João Martins, dono de cães,
com o propósito de facilitar a alimentação dos animais à
distância. “Foi um trabalho cooperante entre professores e
alunos”, que resultou no primeiro prémio na final transfronteiriça do “Concurso de Ideias de Negócio”, que teve lugar no
Museu da Geira, em Terras de Bouro.
“A iniciativa contou com várias etapas. Começou com
um concurso de escolas, ao qual concorreram 17 projetos
só na EPATV e ganhou o ‘easy feed animal’.
«A Casa do Conhecimento, no âmbito da Rede de
Clubes Casa do Conhecimento, recebe pelo segundo ano
consecutivo a ExpoTécnica que integrada no seu plano
de visitas se tornou uma iniciativa muito bem sucedida, na
medida em que foi visitada por cerca de 700 alunos de diferentes níveis de ensino, de várias escolas de dentro e fora
do concelho», refere a EPATV.
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A Escola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV) marcou o ritmo do segundo dia da
Festa das Colheitas que decorreu do dia 3
ao dia 4 no mês de outubro em Vila Verde,
integrada na Rota das Colheitas.
Além de um stand próprio, onde a EPATV
conta a sua história de 25 anos de vida e
mostra a sua oferta formativa, os visitantes do stand são contemplados com uma
fotografia para mais tarde recordarem este
momento. Trata-se de uma atividade dos
alunos do CEF de Assistente Administrativo
e Cursos Profissionais de Design Gráfico e
Cozinha (3.º anos).
A manhã do segundo dia, foi assinalada
pela participação de uma turma de dança da Escola Profissional Amar Terra Verde,
coordenada pela prof. Glória Lago.
Nessa manhã aberta às escolas de Vila
Verde, as alunas da EPATV deliciaram o público e estudantes de outras escolas comas
suas coreografias e ritmos, envergando uma
t-shirt alusiva aos 25 anos deste estabelecimento de ensino profissional. Participaram
nesta iniciativa as alunas do segundo ano
de Geriatria e Estética, com uma performance que deixou a docente “muito satisfeita.
Correu muito bem, mesmo muito bem”.
O stand da EPATV foi visitado pela comitiva que presidiu à inauguração da XVII Festa
das Colheitas - Mostra de Produtos Tradicionais e era liderada por António Vilela e
representantes de outras instituições vilaverdenses.
O evento conta com a presença de
70 stands de artesanato, 20 espaços para
produtos agrícolas, 10 stands de marcas e
empresas, 10 produtores de fumeiro, azeite e
queijos, 10 produtores de licores, oito produtores de vinho e seis espaços de maquinaria
agrícola.
A EPATV associa-se assim, ativamente, ao
esforço da Câmara Municipal de Vila Verde
para preservar as tradições e produtos do
concelho, bem como proporcionar oportunidades para os jovens agricultores.
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Casa do Conhecimento acolhe
a “ExpoTécnica” da EPATV
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EPATV anima
Festa das Colheitas

EPATV sempre Verde:
Dia das Bandeiras Verdes

EPATV comemora o Dia Mundial
da Alimentação dentro e fora de portas
A Escola Profissional Amar Terra
Verde celebrou, com várias atividades dentro e fora da sua casa
em Vila Verde, o Dia Mundial de
Alimentação, com actividades,
refeições e palestras de sensibilização. Esta foi aliás a principal
inovação deste ano: sair da sala
de aula e realizar atividades em
outras escolas de Vila Verde —
destacou a prof. Paula Costa.
Foi uma jornada dupla, porque, no dia 15 de Outubro,
os alunos do 3.º ano do Curso
Técnico de Cozinha/Pastelaria,
acompanhados pelo seu diretor
de curso, Chefe Rodolfo Meledréz,
responderam ao desafio da Coordenadora da Escola Básica de
Soutelo, Dr.ª Fernanda Marques,
para comemorar o Dia Mundial
da Alimentação.
Durante a manhã, os alunos da
EPATV, utilizando uma técnica de
carving fruit, construíram esculturas de fruta, recreando pequenos
animais.
Esta atividade teve como objetivo promover uma alimentação
saudável e sustentável, junto dos
mais pequenitos. Foi uma manhã
bem passada, muito proveitosa,
onde se aplicaram metodologias

pedagógicas ativas, mas também
de um convívio animado entre os
diversos intervenientes.
No dia 16 a Escola elaborou,
na cantina, uma ementa que
representa os valores e princípios
de uma alimentação saudável
equilibrada e diversificada.
No bar pedagógico, estiveram
disponíveis, durante a manhã,
pão de cereais, compotas, fiambre de peru, queijo fresco, sumo
de natural de frutas, iogurte grego
com frutas e granola, panquecas
de aveia com frutas e mel, gelatinas variadas, bolos de banana e
maçã e de laranja.
No serviço de refeições ligeiras,
a EPATV disponibilizou, sob coordenação da prof. Olga Martins,
um creme de batata doce, buffet
de saladas (de couscous com
picadinho algarvio, de Bulgur com
legumes assados e tiras de peru
grelhado e salada verde), além
de gelatina de frutas e águas
aromatizadas.
A tarde foi celebrada com
uma palestra dupla, que teve
como oradoras, Ana Sofia Aguiar,
da DECO, sobre a importância de
ler os rótulos e a Nutricionista Juliana Leiras acerca de uma alimen-

tação equilibrada e saudável.
Dirigida aos alunos do primeiro
anos, participaram também alunos de Restauração/Bar do primeiro e do segundo anos e segundo
ano de esteticista/cosmetologista,
a atividade iserida no plano de
ação do Clube Eco-Escolas e do
Estatuto de Escola Saudável que a
EPTV ostenta.
As duas oradores sensibilizaram
os alunos para a compreensão
da importância de adotar hábitos alimentares mais saudáveis,
bem como corrigir más escolhas
alimentares, adotando uma
dieta mais equilibrada, completa
e variada, através da leitura e
interpretação dos rótulos. O sal e
o açúcar foram apontados como
grandes adversários de uma
alimentação saudável e diversificada.
Saber escolher as porções
devidas de alimentos, optando
por todos os alimentos da roda
alimentar e compreender a importância da prática de atividade
física, para um bem-estar físico
e emocional e como forma de
prevenção de doenças, como
a obesidade, diabetes dois, alta
pressão arterial, etc.
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entrega da Bandeira Verde Eco-Escolas a
cada uma das escolas presentes.
A EPATV relativamente às atividades
2017-18 recebeu o 1º lugar no Eco-Painel
dos alimentos, o 2º lugar para uma Eco-Ementa inovadora e o 2º lugar nos Eco-Cozinheiros, na temática da Alimentação
Saudável e Sustentável.
A EPATV inscreveu-se pela primeira vez
no programa Eco-Escolas no ano letivo
2007/2008 e desde essa data foi sempre
galardoada com a Bandeira Verde, reconhecido pelas boas práticas ambientais
que tem adotado com toda a comunidade escolar.
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A EPATV comemorou no dia 4 de outubro o Dia das Bandeiras Verdes, em Pombal, na Expocentro. Às 9 horas teve início
a Eco-Mostra onde estiveram presentes
dezenas de parceiros proporcionando
diversas atividades aos cerca de 4000
participantes.
No Dia Bandeiras Verdes – Galardão
Eco-Escolas é reconhecido o trabalho
de todos os que contribuíram para tornar
mais sustentável o dia-a-dia da escola e
da comunidade, onde esta se insere.
Depois da entrega dos prémios dos desafios 2017/18 e dos espetáculos no palco
da Gala da Tarde, o dia terminou com a

Estudantes de eletrotecnia
visitam empresa Cachapuz

Alunos de Eletrotecnia
na II Casais OpenWeek
A turma do 3.º ano curso Técnico de Eletrotecnia respondeu
afirmativamente ao convite da empresa casais para participarem na II EDIÇÃO DO CASAIS OPEN’WEEK, no dia 23 de outubro.
Acompanhados pelos professores Ana Cadete e Vítor Machado, os alunos tiveram a oportunidade de adquirir de conhecimentos técnicos especializados e novas tendências na sua
área de formação, e bem como aprofundar e participar em
Workshops.
A Casais Open’Week visa, por um lado, dar a conhecer o Grupo e as várias empresas associadas a potenciais candidatos e,
por outro, permitir a estudantes que frequentam o ensino superior
ou o ensino técnico-profissional tomarem contacto com profissionais e actividades das áreas em que desejam profissionalizar-se.
Os alunos da EPATV tiveram a mesma oportunidade de outros
300 alunos de nove escolas superiores de áreas como Engenharia Civil, Arquitectura e Engenharias Mecânica e Eléctrica e de
12 cursos técnico-profissionais de nove instituições das áreas da
Construção.

EPATV recebe selo
de Escola protetora
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) recebeu no dia 24 de Outubro, a distinção de “Entidade Protetora”
das mãos da Presidente da Comissão
Nacional de Proteção dos Direitos das
Crianças e Jovens (CNPDCJ), Rosário
Farmhouse.
O projeto “Selo Protetor: Garantir os
Direitos da Criança em Todos os Contextos de Vida” é desafio e uma proposta lançados pela CNPDCJ, e visa o
autodiagnóstico e capacitação nesta
matéria. Dirige-se às Entidades com
Competência em Matéria de Infância
e Juventude, no âmbito da proteção e
promoção dos Direitos da Criança.
A distinção de “Entidade Protetora”, traduz-se na assunção de políticas
públicas e de práticas promotoras dos
Direitos da Criança.
Ao Projeto da Escola Profissional
Amar Terra Verde foi atribuído o SELO
PROTETOR, por demonstrar intencionalidade preventiva na proteção e defesa
dos direitos humanos das crianças e
jovens. “Esta distinção, para além da
honra e do prestígio, é o reconhecimento pelo trabalho feito na prevenção,
proteção e melhoria de qualidade de
vida dos alunos” - comentou o Director,
João Luís Nogueira.

Sendo a Escola um espaço privilegiado, onde os alunos passam grande
parte do seu tempo e da sua vida,
“esta assume um papel fundamental na
proteção das suas crianças e jovens e
na prevenção primária de situações de
risco” — prosseguiu.
A proposta de atribuição do Selo
Protetor implica que as instituições possuam um Sistema Integrado de Gestão
do Risco e Perigo (SIGRP) e inspira-se
em experiências nacionais e internacionais já testadas e consubstancia uma
oportunidade de melhoria das práticas dos profissionais que integram as
instituições e que constituem o patamar
mais informal do sistema de promoção
dos direitos e proteção das crianças e
jovens.
É neste patamar que a prevenção
deve ter lugar, evitando-se assim o aumento de sinalizações junto das CPCJ e
Garantir os Direitos da Criança em todos
os Contextos de Vida.
As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), acompanharam
em média 72.000 crianças e jovens por
ano, situação que se assume como um
problema de saúde pública, com claras
consequências para o desenvolvimento
e progressos futuros da sociedade.

Distrito”, de 1895, que refere a ‘Casa
Commercial Cachapuz’, aludindo a
essa ancestralidade e dando conta da
comercialização de “cutelarias, armas e
balanças”, assim como uma ‘arrojada’
aposta na importação de mercadorias!
Em 1920, pelas mãos de José Duarte
Rodrigues, foi pioneira ao fabricar a primeira balança decimal em madeira. A
marca foi registada em 1940 e dez anos
depois iniciou a sua internacionalização
com vendas dos seus equipamentos
para Angola e Moçambique.
A Cachapuz foi adquirida pelo grupo italiano Bilanciai e desloca-se para
o parque Industrial de Sobreposta, continuando a sua expansão de negócios
para os Estados Unidos, Chile, Egipto,
Índia e quase toda a Europa.
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A turma do 3.º ano curso Técnico de
Eletrotecnia visitou no dia 23 de outubro,
durante o período da manhã, a empresa Cachapuz, sedeada em Sobreposta,
Braga.
Esta empresa é líder e pioneira em
Portugal na conceção e fabrico de
equipamentos de pesagem e uma referência europeia no desenho e implementação de soluções avançadas de
software para a otimização dos processos logísticos no setor da pesagem
industrial. Foi sem dúvida um momento
de aprendizagem muito enriquecedor
para estes jovens estudantes.
O nome Cachapuz terá surgido em
1694. Há documentos que comprovam
a sua antiguidade, como uma página
do extinto “Almanak de Braga e seu
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“Não experimentes, prefere ficar na ignorância” – é
o desafio feito, no dia 23 de outubro, aos alunos da
Escola Profissional Amar Terra Verde, pelo Guarda Principal Sérgio Dias, sobre o consumo de drogas.
Sérgio Dias falava no auditório da Escola aos alunos
do segundo ano de Eletrónica e Mecatrónica Automóvel, no âmbito de mais uma ação da EPATV –Programa de Educação para a Saúde (PES) do programa da
GNR de Prevenção Criminal e Policiamento comunitário que esta parceria desenvolve há cinco anos.
Desde então os agentes Cabo Daniel Carlos Alves
Lomba e o Guarda Principal Sérgio Filipe Antunes Dias,
têm trabalhado com todos os alunos da EPATV, diversos temas como: “comportamentos aditivos, violência
no namoro, internet segura e segurança rodoviária”
A sessão de informação foi sobre os malefícios do
consumo de drogas, em que se exibiu uma reportagem da SIC e de um filme da GNR sobre o tema,
seguindo-se um debate.
Este Programa de Policiamento Comunitário desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana tem
merecido rasgados elogios dos cidadãos e das entidades públicas, decorrentes do empenho dos militares
neste modelo de policiamento e da repercussão das
atividades nas Redes Sociais e mundo digital.
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GNR desafia
alunos da EPATV

A 30 de outubro, a turma do Curso Técnico de Esteticista da EPATV desenvolveu uma ação de sensibilização e
prevenção do Cancro da Mama.
Sob a forma de palestra, a Drª Etelvina Cruz – ginecologista e obstetra - abordou temáticas como: Cancro da
mama, numa alusão ao mês de sensibilização para o cancro da mama; doenças sexualmente transmissíveis com o
intuito de contextualizar a sexualidade numa perspetiva
bio-psico-social; bem como, alerta para a prevenção e
deteção destas problemáticas.
Nas temáticas abordadas foi possível sensibilizar os
alunos/as alunas sobre a incidência do cancro da mama
nos homens e mulheres, a importância da prevenção, os
meios de diagnóstico existentes e a forma de salvar vidas
quando estamos atentos ao nosso corpo.
Foram ainda referenciados os sintomas de algumas
DSTS e dadas orientações na forma como usar os preservativos de forma segura, tendo ainda sido difundidas estratégias eficazes de prevenção.
A EPATV agradece o aconselhamento da Drª Etelvina,
dedicado a uma faixa etária tão delicada, que acolheu
atentamente este alerta sobre as doenças sexualmente
transmissíveis e a importância de aprendermos sempre
mais sobre esta temática, ainda geradora de alguns constrangimentos.

EPATV em peditório
para a LPCC
Nos dias 26 e 27 de outubro, os
alunos do curso de Mecatrónica
Automóvel 3º ano, participaram
numa visita de estudo à FIL – EXPOMECÂNICA em Lisboa. Os formandos tiveram a oportunidade de
assistir à visualização de uma exposição sobre mecânica, designada
por Expomecânica. Aqui os alunos
poderam tomar contacto com
vários stands de distintas marcas e
empresas conceituadas do ramo,

nomeadamente a Beta, W40, Mobil
1, ROR, Wurth, Cometil sistemas de
alinhamento de direção, etc.
Os formandos tiveram a oportunidade de conversar com um antigo aluno deste curso que estava
num stand a representar a empresa
ROR engine rebuilders & repair,
tirando dúvidas sobre a reparação
de motores uma vez que a empresa faz retificação e reparação de
motores.

O Lions Clube de Braga tem vindo a organizar, desde 1992, o
peditório anual a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro no
nosso concelho.
Este ano, mais uma vez, a Escola Profissional Amar Terra Verde contribuiu para esta causa solidária e tão meritória contando
com a participação de equipas de alunos voluntários por diversos locais do Município.
Este peditório foi divulgado através das redes sociais, jornais
e outros meios de comunicação, para que todas as pessoas
pudessem participar como voluntários na recolha destes fundos
entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro de 2018.
Os alunos da Escola Profissional Amar Terra Verde que participam nesta ação de voluntariado recebem um certificado de
participação emitido pelo Lions Clube de Braga.
Apelamos também a todos que participem nesta ação,
tornando-se voluntários através da sua inscrição.
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Mecatrónica visita
FIL - Expomecânica
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No dia 25 de outubro de 2018, os
alunos do 3.º ano do Curso Técnico
de Eletrotecnia, tiveram a oportunidade de assistir à apresentação e
experimentarem as funcionalidades
do mais recente braço robotizado da
empresa IGUS.
A empresa, com quem a EPATV
tem parceria, esteve na escola a
convite do diretor de curso, Prof.
Vítor Machado, durante as aulas da
disciplina de práticas oficinais – a
propósito da UFCD- Programação de
autómatos e automação industrial.

Sem Tabu!
EPATV sensibiliza jovens
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Alunos de Eletrotecnia
experimentam braço robotizado

No dia 31 de Outubro é celebrado o
“Halloween” por todo o Mundo e cada vez
mais, uma comemoração que tem presença
habitual no calendário português. Bruxas, fantasmas, morcegos, fantasias e, acima de tudo,
muita alegria, com as abóboras e a famosa
frase “Trick or Treat” preenchem este dia que se
assinala a 31 de outubro.
Hoje em dia, estas celebrações difundem-se
um pouco por todo o Mundo e Portugal não
é exceção. E, como não podia deixar de ser,
a EPATV deixou-se invadir pelo espírito destas
datas festivas e preparou-se para receber o
“Halloween”.

As professoras do Grupo Disciplinar de Inglês
propuseram aos alunos participar num concurso
de fotografia, o qual se encontra exposto no
hall de entrada da escola e o auditório transformou-se numa sala de cinema onde os alunos
assistiram ao filme “Truth or Dare”.
A atividade decorreu com sucesso e todas
estas comemorações se caraterizaram pela
alegria com que os alunos se envolvem nas atividades, enriquecendo os seus conhecimentos.
Após a apuração dos votos o vencedor do
Concurso de Fotografia do Halloween foi o aluno Yehor Kucherenko, nº 23 do Curso Técnico
de Design Gráfico, 1º Ano.

Geriatria comemora
Magusto em Atiães

No dia 9 de novembro, as alunas do
2º ano do Curso de Geriatria a convite
da Dr.ª Sandra Brandão do Lar do Centro
de Solidariedade da Sagrada Família de
Atiães participaram e colaboraram no
tradicional magusto interinstitucional organizado pela Rede Social e pelas várias
IPSS’s do concelho de Vila Verde.
Esta iniciativa teve como objetivo
promover o convívio entre os/as “avôs/
avós” institucionalizadas nas diferentes
instituições.
Mais de 120 utentes assinalaram a
chegada do São Martinho com muita
animação à mistura, entre concertinas,
cantares e danças populares.
A animação ficou a cargo das alunas
de Geriatria e da Associação de Atiães.
Foi uma tarde de verdadeira “familiaridade” entre diferentes gerações.

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que contempla a componente de cidadania e desenvolvimento, pressupõe a construção
sólida da formação humanística dos alunos, para
que assumam a sua cidadania garantindo o respeito
pelos valores democráticos básicos e pelos direitos
humanos, tanto a nível individual como social. Deste
modo, na componente do currículo de cidadania
e desenvolvimento, os professores têm como missão
preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos
democráticos, participativos e humanistas, numa
época de diversidade social e cultural crescente, no
sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos.
A presença mais acentuada da cidadania na
educação configura, assim, a intenção de assegurar «um conjunto de direitos e deveres que devem
ser veiculados na formação das crianças e jovens
portugueses de modo que no futuro sejam adultos
e adultas com uma conduta cívica que privilegie a
igualdade nas relações interpessoais, a integração
da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e
a valorização de valores e conceitos de cidadania
nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6173/2016,
de 10 de maio).
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Halloween

A 8 de novembro assinala-se o Dia Europeu da
Alimentação e da Cozinha Saudáveis, tendo por
objetivo encorajar práticas de uma alimentação saudável nas crianças e jovens, com o intuito de travar
o atual crescimento da obesidade infantil na Europa.
Pretende também dar enfase ao combate à obesidade, incentivando os cidadãos da União Europeia
a optarem por um regime alimentar equilibrado e a
fazerem mais exercício físico.
As turmas dos primeiros anos da EPATV juntaram-se a esta iniciativa e desde o dia 16 de outubro,
data em que se celebrou o Dia Mundial da Alimentação, participaram em diversas dinâmicas de trabalho transdisciplinar, integradas numa das temáticas
prioritárias – Saúde - no âmbito da componente da
cidadania e desenvolvimento, que passou a figurar
nos atuais currículos de cada nível de ensino. Em
diversas disciplinas foram debatidos conceitos, boas
práticas, prevenção e ação que culminaram com
a concretização de um painel ilustrativo, que apela
também para a necessidade de adoção de uma
alimentação equilibrada e saudável, que deve ser
vivenciada pelos nossos jovens, que muitas vezes
constituem grupos de risco em termos de práticas
alimentares.

ESCOLA

EPATV assinala Dia Europeu
da Alimentação e Cozinha Saudáveis
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Três alunos e três professores da Escola Profissional Amar
Terra Verde participaram nos dias 9, 10 e 11 de novembro
no Seminário Nacional JRA 2018, em Viseu.
Trata-se de um encontro para estudantes e professores
de diversos ciclos de ensino que pretendem ser Jovens
Repórteres para o Ambiente.
A reunião de alunos e professores coordenadores do
Projeto Jovens Repórteres para o Ambiente tem como
objetivo incentivar a comunicação, possibilitar uma partilha
de objetivos comuns e trocar de experiências; Implementar
a metodologia inerente ao projeto Jovens Repórteres para
o Ambiente, através da realização de workshops baseadas
na investigação de um estudo de caso, elaboração de
artigos e publicação on-line; Debater estratégias e metodologias do projeto “Jovens Repórteres para o Ambiente”
com especial destaque para as vertentes de investigação,
jornalismo e internet, fotografia e multimédia;
O Seminário foi composto por uma parte teórica e uma
parte prática (workshop e trabalho de campo). Cada participante assistiu a duas workshops: Jornalismo e escrita- Vera
Novais. Observador; Jornalismo e escrita- Fábio Rodrigues.
Fórum Estudante; FotoJornalismo- António Cunha. Escola
Profissional Amar Terra Verde; VideoJornalismo-Francisco
Rodrigues. Oficina.
No último dia, todos os presentes tiveram o privilégio de
assistir às apresentações dos especialistas João Cosme-Fotografia de Natureza; Nuno Rodrigues-Fotografia subaquática e dois representantes da Agência By, Maxwell Quintão
e Ana Coelho, que desenvolvem conteúdos de comunicação digital e social media para a National Geographic
Portugal.
O Seminário terminou com a presença do secretário de
estado da juventude e do desporto João Paulo Rebelo.

Cerca de 40 alunos e professores da EPATV,
e o pardalito “Girito”, pedalaram no dia 15 de
novembro, pelos Centros Escolares do concelho
numa intensa jornada em defesa do ambiente
e proteção da floresta que mereceu os maiores
elogios da Câmara Municipal de Vila Verde.
Júlia Fernandes, vereadora da Educação e
Cultura, encerrou o dia dando os “parabéns à
EPATV por todas estas atividades solidárias, ambientais e culturais, sempre na linha da frente”.
“A Terra é o nosso lar, temos de cuidar dele
para o deixar melhor para os nossos filhos e netos” — sublinhou a vereadora, antes de assinar o
Pergaminho que evoca uma animada jornada
do Clube Eco-Escolas da EPATV com exercício
físico, ao longo de mais de 40 quilómetros que
teve como etapas os Centros Escolares de Turiz,
Lage, Moure, Pico de Regalados e Vila Verde.
O programa Eco-Escolas promove a mobilidade sustentável e incute nos alunos o uso da
bicicleta – comentou a prof. Paula Costa que
foi acompanhada pelos prof. José Carlos Dias
e Pedro Arantes (aos pedais no percurso todo),
José Dantas, Clara Sousa, Olga Martins e Rodolfo Melendrez.
Em cada Centro Escolar, o grupo de alunos
apresentava um pequeno filme sobre a protecção da vida animal, da floresta e dos rios, a partir de um livro publicado em 2005, pela Câmara
Municipal de Vila Verde, com histórias sobre a
temática ambiental.
Seguindo os temas do ano das Eco-Escolas,

a Floresta e os Mares, a história deste ano era
protagonizada por um pardalito, o “Girito”, após
a exibição do filme, a Professora Anabela Silva
cantava uma canção ao ritmo da dança dos
alunos e do “Girito”, a grande atração de todas
as crianças no fim de cada etapa.
O programa em cada centro escolar encerrava com a assinatura, por cada Diretor, de
um pergaminho onde estão descritas algumas
regras e preceitos de educação ambientais
que este programa vem dinamizando sob os lemas “Floresta: preservar é agir” e “Rios e mares:
preservar é agir”.
A pedalada só teve descanso no auditório
da EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde)
numa sessão final que contou com a presença
de Júlia Fernandes, vereadora da Educação,
cultura e Ação Social da Câmara de Vila Verde.
Antes de assinar o Pergaminho que será
exibido na Biblioteca Municipal de Vila Verde,
Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica da EPATV elogiou o esforço de todos os professores e
alunos que deram movimento e cor a esta bonita ação em prol da preservação da natureza.
A história do Girito e a música contaram com
a participação ativa dos alunos dos cursos de
Estética e Audiovisuais, enquanto o almoço foi
servido e confecionado pelos alunos de Restauração Cozinha-Pastelaria e Restaurante Bar, sob
orientação dos prof. Rodolfo Melendrez e Olga
Martins.
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EPATV participa no
Seminário JRA, emViseu

A 13 de novembro, a EPATV celebrou o Magusto na
cantina da escola.
Os cursos de Restauração confecionaram e serviram
toda a comunidade escolar com um lanche ao jeito de
S. Martinho - castanhas, bolo e vinho (para os docentes
e funcionários).

EPATV: intensa pedalada ambiental
pelos Centros escolares de Vila Verde

33

Magusto

Geriatria e o projeto
“Envelhecer IV – Ser ativo”
No passado dia 21 de novembro as alunas do Curso de
Geriatria participaram conjuntamente com o Centro Social
e Paroquial de Cervães na iniciativa/ projeto interconcelhio
“Bem Envelhecer IV – Ser Ativo”.
Sendo o pressuposto maior deste projeto promover a qualidade de vida dos idosos e com isto os seus níveis de bem-estar
físico, mental e social através do incentivo ao envelhecimento
ativo, as alunas de Geriatria fizeram a receção a cerca de 100
idosos de várias instituições sociais de vários concelhos, em
Cervães - Vila Verde, com um momento lúdico de dança.
Durante as atividades do período da manhã também
tiveram a oportunidade realizar com os idosos vários jogos e
atividades de estimulação motora e cognitivos orientados pelo
professor Rui Gomes do Projeto Seniores Ativos.
É de ressalvar que, com a realização deste tipo de iniciativas se pretende dar resposta ao projeto integrador traçado
para a turma que tem como principal objetivo: proporcionar o
convívio intergeracional entre idosos e alunas; combater a solidão e isolamento social; contribuir para um melhor bem-estar e
facilitar o envelhecimento ativo.

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV)
hasteou hoje a Bandeira do Selo Protetor dos Direitos das Crianças, após uma sessão de divulgação
da Declaração Internacional aprovada em 1949.
O Diretor da Escola, Dr. João Luís Nogueira,
deu as boas vindas aos oradores convidados
que mereceram um auditório repleto de alunos,
desafiados a proteger os Direitos das Crianças e
Jovens, numa sessão que contou com a participação da presidente da CPCJ de Vila Verde, Beatriz
Santos, da Vereadora da Câmara Municipal de
Vila Verde, Júlia Fernandes, da irmã Emília Almeida, da Congregação da Sagrada Família, e de
cinco técnicas da Escola de Psicologia da Universidade do Minho.
“Nós somos os primeiros responsáveis pela nossa proteção”, porque “se não o fizermos deixamos
a nossa proteção na mão dos outros” — disse, em
jeito de desafio aos alunos, o Director da Escola,
até porque, “quanto maior capacidade tivermos
de intervir, menor será a capacidade dada aos
políticos ou ao Estado para intervir na nossa vida”.
João Luís Nogueira anunciou a publicação de
uma brochura que assinala os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia
10 de Dezembro, em mais um gesto da EPATV
para se “afirmar como escola inclusiva, solidária
e humanista – “Todos estamos convocados a
construí-la”.
A sessão abriu com a exibição de um vídeo
sobre os Direitos da Criança realizado numa parceria dos Alunos do Curso Profissional de Design
Gráfico e da Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ) de Vila Verde.
A Vereadora Júlia Fernandes elogiou o “excelente trabalho” que a EPATV desenvolve com
projetos como o Eco-Escola, EPAjuda e o filme o
“Girito” em parceria com a CPCJ” e formulou o
desejo de levar “este Selo Protetor, que a EPATV

ostenta a partir de hoje, a todas as escolas do
concelho de Vila Verde”, no âmbito de uma candidatura à Rede Europeia de Cidades Amigas
das Crianças”.
A Irmã Emília Monteiro centrou a sua abordagem nos nossos deveres para promover os Direitos
da Criança, dando testemunho do trabalho da
sua Congregação em Angola e concluindo que
“está nas nossas mãos começar a mudar este
mundo”.
Ana Gonçalves, Andreia Silva, Catarina Alves,
Delfina Fernandes e Karla Carvalho (Escola de
Psicologia da Universidade do Minho) deliciaram
o auditório com vários pequenos filmes sobre os
novos perigos da Internet (ou Dark Net). O desafio
para usar a Net com consciência deve levar toda
a gente a estar atenta a novos riscos como o Sexting (evitar fotos íntimas porque na NET nada desaparece); Sextortion (extorsão de dinheiro em troca de imagens de caráter sexual), Cyberbullying
(agressões psicológicas na Net), Grooming (crime
sexual através da lenta aproximação), Gaming
(vício dos jogos) e Stalking (perseguição às pessoas na Net).
Beatriz Santos aludiu ao trabalho e suas etapas
da CPCJ na proteção das crianças num mundo
onde uma em cada três raparigas e um em cada
cinco rapazes são abusados sexualmente e cinco
em cada cem crianças são vítimas de maus tratos
ou negligência.
Sabe-se que 30% destas crianças vão maltratar
os seus filhos, 84% dos presos têm histórias de maus
tratos na infância e 60% acabam por ser consumidores de drogas.
Em Portugal, a CPCJ lidou com 70 mil crianças,
em 2017, país onde são vítimas sete crianças por
dia, quase doze mil sofreram negligência e quase
nove mil ficaram expostos a violência doméstica
nas suas famílias.
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EPATV assume-se como Escola
Protetora dos Direitos das Crianças
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MINISTRA DA HOTELARIA E TURISMO DE ANGOLA, ÂNGELA BRAGANÇA, VISITA EPATV NO DIA 16 DE NOVEMBRO.

No dia 23 de outubro os alunos do segundo ano do curso de Técnico
de Frio e Climatização realizaram durante a manhã uma visita de estudo às Unidades de Tratamento de Ar do Hospital de Braga. No período
da tarde participaram na Casais Open Week da empresa Grupo Casais.
Esta visita teve como objetivos entender o funcionamento das Unidade
de Tratamento de Ar industriais, conhecer a empresa Grupo Casais e
as perspetivas de trabalho futuro. Os propósitos desta atividade foram
atingidos, os formandos revelaram um elevado interesse.
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Estética visita
Meliã Hotel & Spa
No dia 22 de novembro os alunos do
Curso Técnico de Frio e Climatização
realizaram uma visita de estudo ao Museu
Ferroviário de Lousado e à EMAF Exponor
em Matosinhos. Esta visita teve como objetivos entender o desenvolvimento dos
caminhos de ferro, os seus sistemas de
comando e transmissão, e contactarem
com empresas inovadoras nacionais e
internacionais, de tecnologias industriais e
negócios. Os pressupostos desta atividade foram atingidos, os formandos revelaram muito interesse e aumentaram o seu
conhecimento técnico.

As alunas dos 1º e 2º anos do Curso de Técnico de Esteticista tiveram
a oportunidade de visitar, no dia 26 de novembro, dois espaços distintos
na área da estética, na cidade de Braga.
Da parte da manhã, fizeram uma visita guiada ao espaço Nails, Bar
& Spa Lúcia Costa, onde se realizaram tratamentos corporais tais como
radiofrequência, cavitação, sucção e laser médico.
Foi ainda demonstrada a técnica de tratamento e construção de
unhas de imersão em pó, proporcionando a todas as formandas a possibilidade de conhecerem uma nova técnica já divulgada em muitos
países e ainda muito recente em Portugal, prevenindo alguns problemas
de pele uma vez que esta técnica não recorre à catalização com U.V..
Na parte de tarde, as alunas realizaram uma visita ao circuito de
Health Club e SPA no Hotel Méliã em Braga, um espaço localizado no
coração do Minho, que assenta num conceito de equilíbrio sensorial
oferecendo uma experiência completa de incentivo ao relaxamento e
ao desfrute dos cinco sentidos. O espaço comporta um ginásio, piscina
exterior, piscina interior com jatos e cama de bolhas de ar, jacuzzis, sauna, banho turco, fonte de gelo, frigidário e duche vichy de sensações.
Foi um dia de grande aprendizagem e de enorme valorização da
profissão de Esteticista. Todas as formandas se sentiram bastante agradadas e reforçaram o gosto pela escolha nesta área profissional.

Diretor da EPATV: violência
“é um ato de grande cobardia”
Já são 24 as mulheres portuguesas assassinadas
em contexto de violência doméstica desde o início
do ano até 21 de novembro. É um claro aumento
de mortes em contexto de intimidade que deixou
chocados os alunos da Escola Profissional Amar Terra
Verde, na sessão final do Projeto “Chega” que decorreu no dia 23 de Novembro, no auditório da EPATV.
A sessão presidida por Miguel Novais, presidente
da Associação Sopro, aberta pela Vereadora Júlia
Fernandes e pelo Diretor Geral da EPATV, João Luís
Nogueira, ficou marcada pela revelação destes
números, contra as 20 mulheres mortas às mãos de
atuais ou ex-companheiros ou familiares muito próximos, no ano passado.
O Projeto Chega desenvolveu, durante estes
dois anos, ações de sensibilização e prevenção da
violência doméstica, em Vila Verde, subordinado ao
lema “Violência nas relações interpessoais. Quando
o amor não Chega”, em parceria com a Câmara
Municipal de Vila Verde e a EPATV.
Júlia Fernandes agradeceu a “disponibilidade da
EPATV para acolher todos os projetos de promoção
social e humana, seus e alheios” e classificou como
“chocante a realidade que os números nos mostram
sobre a violência doméstica”.
Apesar do excelente trabalho da Associação
Sopro, a Vereadora considerou que “há muito para
fazer e queremos continuar com estes parceiros”,
pelo que o projeto do Gabinete de Apoio à Vítima
em Vila Verde e em Prado vai continuar por mais seis
meses.
Dirigindo-se aos alunos da EPATV, Júlia Fernandes

desafiou-os a “estarem em alerta e ajudar-nos a
travar este flagelo”, ao passo que o Diretor Geral da
EPATV considerou “um ato de grande cidadania que
devemos trazer para a nossa escola”.
João Luís Nogueira alertou para a necessidade de
parar com certos “atos inconscientes que magoam;
não é só o estalo ou a bofetada ou um empurrão,
mas também outros atos que são ridículos”.
Deu os exemplos dos “perfis falsos no Facebook.
Porquê? Para fazer mal aos outros, para os perseguir,
intimidar sem dar a cara. É uma grande cobardia
que nos impede de ser cidadãos de primeira”.
Quanto ao trabalho da Sopro e dos seus voluntários, o Diretor desafiou os seus alunos: “ponham
os olhos no seu trabalho. A vida não é só telemóvel,
sapatilhas de marca, estar com a namorada. Não
vivemos numa ilha mas sim em comunidade. Temos
de seguir boas práticas, dar o nosso contributo e
prestar apoio a quem necessita. Vós tendes todas as
condições nesta escola para combater esta causa e
não serdes vilões. É um tema que deve ser discutido
na Escola” — concluiu João Luís Nogueira, justificando o acolhimento a este Seminário que contou com
intervenções sobre a “prevenção da violência nas
relações interpessoais, de género e os novos desafios
na prevenção de relações interpessoais violentas,
com investigadores da UMinho, UMAR e GNR de
Braga.
A sessão — que serviu para apresentar as conclusões e dados de dois anos de trabalho — contou
com a colaboração dos alunos do CEF de Assistente
Administrativo e do Curso de Restauração da EPATV.
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No âmbito do plano anual de atividades, os formados do Curso Técnico de
Mecatrónica Automóvel, 1º e 2º Anos,
realizaram no dia 21 de novembro do
corrente ano, uma visita de estudo à
exposição EMAF- décima sétima feira de
máquinas, equipamentos e serviços para
a indústria, na Exponor, Porto, orientada
pelos Professoras António Alves, Adelino
Costa e Magda Gomes.
Esta exposição foi extremamente importante e enriquecedora, já que serviu
para mostrar, aos alunos, as novidades
industriais, as máquinas revolucionárias
que potenciam a produção, como fator
diferenciador na inovação empresarial,
novos sistemas de racionalização de
custos, novos equipamentos e produtos e
a demonstração ao vivo das mais-valias
disponibilizadas no mercado.
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Visita ao
Hospital de Braga

ESCOLA

Visita à
EMAF

EPATV coordena programa
de inovação da Escola futura

120 estudantes
no Corta-Mato Escolar
Cento e vinte estudantes da Escola Profissional Amar Terra verde participaram no dia 26 de
novembro, na prova de Corta-Mato, no complexo das piscinas de Vila Verde, apurando os doze
melhores atletas para o Campeonato Distrital que
se realiza em Guimarães, em fevereiro.
Divididos nos escalões de juvenis e de juniores,
foram as alunas que iniciaram a prova. Este evento contou com o apoio administrativo dos alunos
do Curso Técnico de Audiovisuais e o colégio
de 27 juízes de pista foi constituído por aluno dos
Cursos Técnicos de Eletrotecnia e Climatização e
Frio, coordenados pelos professores de Educação
Física Glória Lago, Roberto Ferraz e Gaspar Silva.
Em cada escalão foram selecionados seis atletas para representar a Escola no Campeonato Distrital de Corta-Mato Escolar, após percorrer 3500
metros (masculinos) e 2500 metros (femininos). O
escalão de Juvenis masculinos foi o mais concorrido, com 70 atletas. Após a corrida, foi distribuído
um lanche a todos os atletas.
As medalhas aos três primeiros classificados
de cada escalão foram entregues no dia 29, no
auditório da Escola.

As melhores classificações foram:
Juvenis masculino
1- Francisco Fernandes (T. Mec. Automóvel 1º ano)
2- André Silva (T. Elec 2º ano)
3- Ruben Vieira (T. Pad/past 2º ano)
Juvenis feminino
1- Joana Simões (T. D.G. 1º ano)
2- Iara Fonseca (T.D.G. 1º ano)
3- Sandrina soares (T. Pad/past 3º ano)
Juniores masculino
1- Diogo Cerqueira (T. Elec 3º ano)
2- Marcelo Saraiva (T. Pad/past 3º ano)
3- Luís Braga (T.M. Aut. 3º ano)
Juniores feminino
1- Sandrina Silva (T. Rest/coz 3º ano)
2- Andreia Vieira (T. Rest/coz 3º ano)
3- Diana Cerqueira (T. Rest/coz 3º ano)

Decorreu nos dias 26 e 27 de novembro, em Bruxelas, a primeira reunião do projeto Erasmus, na medida KA202, intitulado “Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education”, do qual a Escola Profissional Amar Terra
Verde (EPATV) é coordenadora – revelou a Prof. Sandra Monteiro.
De acordo com a Diretora Pedagógica da EPATV, fazem parte deste
projeto quatro parceiros portugueses: Escola Profissional Raul Dória, Escola
Profissional de Rio Maior, Grupo INSIGNARE, a Escola Profissional Amar
Terra Verde e três parceiros internacionais - a recetora da reunião EfVET
(Bruxelas), Koge Business College da Dinamarca e DIAVIMA da Grécia.
Este projeto tem como objetivo a “construção de um Intelectual Output (IO), ou seja, um referencial cientificamente testado para identificar
as mudanças a introduzir nas escolas e sugerir elementos de inovação
para construir uma escola do futuro - “Escola 4.0” – explicou Sandra Monteiro.
Esta ferramenta é construída em parceria transnacional, e conta com
a supervisão Centro de Estudos e Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa.
Espera-se que o produto e o processo resultantes do modelo adotado
para a produção deste IO causem impactos muito significativos em termos de “melhoria das aprendizagens, de inovação das práticas pedagógicas e efeitos transformativos nos modos de pensar e agir profissionais
dos parceiros mais diretamente envolvidos, mas também, nos diretores,
professores e formadores das escolas com ensino profissional, na etapa
da disseminação” – conclui a Diretora Pedagógica da EPATV, de Vila
Verde.
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A cidade do Porto foi palco de um
périplo cultural por parte dos cursos Técnico de Multimédia e Audiovisuais e do
CEF – Pintor de Construção Civil, acompanhados pelos professores, António Cunha,
Daniel Machado, Glória Lago e Rui Silva,
no dia 29 de novembro.
Durante a visita, os alunos foram sendo
contextualizados, histórica e culturalmente, pelo professor Daniel Machado, em
relação a cada um dos pontos culturais
assinalados, a saber: Torre dos Clérigos,
Estação de S. Bento, Sé do Porto, Palácio
da Bolsa e Igreja Conventual de S. Francisco de Assis.
Durante a manhã os alunos tiveram,
ainda, a oportunidade de visitar o Centro
Português de Fotografia, onde puderam
apreciar o espólio fotográfico ali presente,
e ainda quatro exposições muito interessantes, intituladas: “Grid Cities – Pombaline”; Prémio Estação Imagem | 2018
Coimbra; Bolsa Estação Imagem | 2017
Viana do Castelo,
“Minhotos de pele salgada”; e “Alma
mexicana em terras lusas”.
Após o repasto, o destino foi o Museu
de Arte Contemporânea de Serralves
e assistir in loco à obra de Anish Kapor,
“Obras, Pensamentos e Experiências”.
No final, os alunos foram brindados
com uma visita à foz, para um momento
mais lúdico e descontraído.
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Uma viagem
pela História
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No dia 29 de novembro o 2ºano do Curso Técnico de Restauração-Cozinha/Pastelaria, visitou o Cantinho das Aromáticas,
uma empresa que se dedica à produção de plantas aromáticas, medicinais e condimentares. Além de viveiro, realiza secagem e transformação de plantas. Este espaço pratica Agricultura Biológica e possui uma das maiores coleções privadas de
plantas da Península Ibérica. Os alunos tiveram oportunidade de
visitar as estufas, a plantação e a secagem das plantas. São 30
as espécies cultivadas, que são colhidas para secar e transformar em infusões, tisanas e condimentos. Em vaso, são mais de
180 as espécies disponíveis. Durante a visita, pelo caminho, os
alunos foram conhecendo algumas ervas: Tomilho Bela-Luz que
substitui o sal (conhecido como sal-puro); Perpétua Roxa boa
para cuidar da voz; Lima Kaffir, muito cheirosa e que é muito
usada na gastronomia tailandesa; Hortelã; Erva-do-caril; Limonete; Erva Príncipe.
Na parte da tarde os alunos visitaram a CERES, uma empresa
especializada na transformação e comercialização de cereais
e farinhas, fundada em 1915, pelos irmãos Figueiredo. Os seus
produtos vão desde a farinha simples às misturas enriquecidas
(Farinhas compostas de trigo, centeio, milho e arroz para panificação, confeitaria e pastelaria) sendo que a empresa está
equipada com a mais recente tecnologia. Os alunos tiveram
oportunidade de ver todo o processo de fabricação, desde a
chegada do trigo, em camiões, até ao produto final, passando
pelo embalamento e armazenamento. No final da visita, e por
cortesia da Ceres, tiveram oportunidade de experimentar alguns
dos produtos elaborados com algumas das suas farinhas e ver as
diferenças entre umas e outras no resultado final na elaboração
de pães, bolos, etc…

No passado dia 30 de novembro
de 2018, pelas 8h30, a turma do curso
CEF – Assistente Administrativo – 1º ano,
deslocou-se aos Hotéis do Bom Jesus do
Monte com o objetivo de observar técnicas de atendimento, acolhimento e
encaminhamento, bem como verificar
os fatores facilitadores do processo de
comunicação, nomeadamente com
estrangeiros. Após a visita aos vários
hotéis e percebido as suas características, os alunos foram almoçar. Da parte
da tarde, seguiram para as instalações
da Empresa MAN Camiões, onde lhes
foi permitido um contacto direto com
os responsáveis da empresa, observar os vários departamentos, a área
da mecânica bem como toda a sua
logística. Desta forma, consolidaram
conhecimentos adquiridos em sala de
aula, na componente técnica.
Verificou-se entusiasmo, interesse,
bem como muita curiosidade ao contactar com áreas profissionais tão distintas e onde um assistente administrativo
poderá desempenhar as suas funções.

Dia Eco-Escolas
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) hasteou no dia 5 de dezembro, a Bandeira Verde – Galardão Eco-Escolas, reconhecendo o trabalho de todos os
que contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia
da escola e da comunidade onde se insere.
A cerimónia do hastear da bandeira, com a presença da Vereadora Júlia Fernandes, da Câmara Municipal
de Vila Verde, encerrou uma manhã dedicada ao meio
ambiente.
João Luís Nogueira, Diretor Geral, destacou o facto
da Escola, pelo décimo primeiro ano consecutivo, merecer a honra de manter esta bandeira que “muito nos
orgulha e que simboliza o trabalho de todos em prol do
ambiente”.
Para isso contribuíram, ao longo do ano 2017-2018
vários projetos que a EPATV apresentou e pelos quais foi
distinguida com o 1.º lugar no Eco-Painel dos alimentos,
2.º lugar para uma Eco-Ementa inovadora e 2.º lugar nos
Eco-Cozinheiros, na temática da Alimentação Saudável
e Sustentável.
A este propósito, citou Epicuro quando este filósofo grego nos aconselha a “agir como se ninguém nos
estivesse a observar” e agradeceu o trabalho voluntário
dos professores do Eco-Escolas que desafia cada aluno a
querer saber o que “podem fazer pela escola, para que
ela vos possa ajudar”.
A EPATV inscreveu-se pela primeira vez no programa
Eco-Escolas no ano letivo 2007/2008 e desde essa data
foi sempre galardoada com a Bandeira Verde, reconhecida pelas boas práticas ambientais que tem adotado
com toda a comunidade escolar.
João Luís Nogueira lembrou que a EPATV é uma
escola pioneira em Vila Verde, enquanto Eco-escola e “ir

à frente é a nossa responsabilidade para ensinar outros,
em parceria com instituições credíveis”.
Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica, apresentou
o prof. António Cunha e a sua paixão pela fotografia e
pelo Parque da Peneda Gerês, através de uma mostra
de 16 fotografias subordinada à água no PNPG e seu impacto na paisagem. António Cunha mostra-nos imagens
de lagoas, rios, ribeiras e albufeiras.
António Cunha apresentou dois vídeos alusivos à
proteção do ambiente, um deles sobre a Mata da Albergaria no Parque Nacional realizado pelos alunos de
Multimédia, liderados por Fátima Silva e Luís Dias.
Sandra Monteiro apresentou o vídeo da atividade
Ciclofloresta-realizada no dia 15 de novembro para assinalar a importância da proteção da floresta pelos mais
novos, em várias escolas de Vila Verde, acompanhados
do Girito.
Seguiu-se uma excelente palestra por António Vivas,
Engenheiro Florestal, Chefe de Divisão dos Espaços Verdes da Câmara Municipal de Braga e ex-Coordenador
da Prevenção Estrutural do ICNF, onde realizava a ponte
entre os Municípios do distrito e a Proteção Civil.
António Vivas elucidou o auditório cheio sobre as ervas e plantas originárias da nossa terra, como castanheiro, sobreiro, azinheira, carvalho, urze, teixo, etc.
Vasco Ferreira, Biólogo Marinho, encerrou a manhã
com uma palestra sobre a biodiversidade marinha, no
Litoral Norte de Portugal. Este dinamizador de vários
projetos relacionados com o mar e consultor da Câmara Municipal de Esposende no âmbito do Observatório
Marinho de Esposende abordou os riscos de perda da
biodiversidade marítima num país em que 97% do seu
território é mar.
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Com o envolvimento ativo de uma centena
de pessoas de várias Instituições de Solidariedade Social de Vila Verde, a Semana do
Voluntariado da EPATV, decorreu de 3 a 10 de
dezembro e saldou-se num convívio inter-geracional de admiração mútua e de troca de experiências de vida entre os alunos e os idosos.
Ao longo de uma semana, iniciada no dia 3
de dezembro, alunos de três cursos Profissionais
estiveram envolvidos em ações que animaram
os tempos livres dos idosos nos lares de Santa
Casa de Misericórdia de Vila Verde, Atiães,
Freixo, Escariz e S. Salvador (Barbudo).
A Diretora Pedagógica, Prof. Sandra Monteiro fez um balanço “extremamente positivo.
Estou muito orgulhosa. Os nossos alunos mostraram ser extraordinários e portaram-se muitíssimo bem. Foi visível a enorme satisfação que os
alunos proporcionaram aos nossos idosos”.
A semana arrancou com o 3.º ano do Curso
Técnico Profissional de Padaria/ Pastelaria que
acolheu, um grupo de idosos do Centro de
Solidariedade da Sagrada Família de Atiães,
na cozinha da Quinta do Pico (Pico de Regalados, Vila Verde).
A manhã foi enriquecida com a confeção
de bolachas, cujas vendas revertem para a
Missão da Comarca do Caxito - Bairro do Mulondu, em Angola - uma ação humanitária da
Congregação Divina Providência e Sagrada
Família.
Curiosamente, esta atividade aconteceu
no Dia Mundial da Bolacha foi fabuloso o espírito de grupo entre os alunos, cheios brilho para
ensinar, e os idosos, com vontade para aprender e força para executar.
Na quarta-feira os alunos do 1.º e 2.º anos
do Curso Técnico Profissional de Esteticista estiveram no lar Casa Magalhães, em Freixo, para
alindar os idosos com maquilhagens.
As alunas do 2.º ano de esteticista voltaram, pelo segundo ano, ao Lar de Idosos da
Congregação da Sagrada Família, em Atiães,
para tratar as unhas aos 41 utentes, ao som da
concertina da Liliana e músicas populares dançadas pelas alunas que animaram os idosos.
Os alunos foram acompanhados pela
Sandra Monteiro (Diretora Pedagógica da
EPATV), Paula Costa e Maria José Falcão (Docentes na EPATV) e recebidas pela Dr. Sandra
Brandão, Diretora Técnica do Lar.
No âmbito do Voluntariado de Proximidade
e das comemorações do Dia Internacional,
alunos da EPATV encerraram a Semana com
o acolhimento de nove idosos da Santa Casa
da Misericórdia e de cinco idosos do lar de S.
Salvador de Barbudo que foram mimados com
cuidados de beleza e conheceram as oficinas
da Escola.
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Caldeira Cabral
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Caldeira Cabral na EPATV a
celebrar os 70 anos dos Direitos Humanos
O Professor Manuel Caldeira Cabral apadrinhou no dia 10 de dezembro, a sessão comemorativa dos 70
anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, na Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) com um
alerta a novas ameaças vindas dos
movimentos populistas.
“É um tema muito querido para
nós e há muitos anos a EPATV inclui a
cidadania e Voluntariado, o respeito
por todos numa experiência viva da
vossa capacidade de ser grandes
cidadãos” – começou por afirmar aos
alunos, o Diretor Geral da Escola.
Com “O Ensaio sobre a cegueira”
na mão, no vigésimo aniversário da
Entrega do Prémio Nobel da Literatura
a José Saramago, João Luís Nogueira lembrou aos alunos que a “nossa
maior arma, além de cidadãos competentes, é o voto. Tudo passa por aí
e é um dever” que muitos vão exercer
pela primeira vez no próximo ano.
“Em diversos países, assistimos ao
ressurgimento de movimentos populistas contra os Direitos Humanos,
semelhantes ao da década de 30 do
século passado e nos conduziram à
barbárie da II Guerra Mundial” – alertou Caldeira Cabral, na sua intervenção.
Depois de se mostrar, mais uma
vez, “impressionado com o projeto
da EPATV, a competência dos professores e o empenho dos alunos”, o
ex-ministro da Economia e deputado
eleito por Braga na Assembleia da

República felicitou a Escola pela “sua
responsabilidade social e uma visão
de formação que vai para além das
competências técnicas”.
Os Direitos Humanos são consensuais entre nós mas “ainda não o são
em outras regiões do planeta, como
são os casos do acesso à saúde ou às
pensões e instrução gratuita”.
A celebração dos Direitos Humanos é pertinente numa altura em que
surgem movimentos “populistas e extremistas um pouco por todo o lado.
Eles andam por aí, a defender a pena
de morte, a contestar o direito de
asilo, etc. São movimentos contra os
direitos dos seres humanos. Devemos
estar atentos”.
A sessão começou com a saudação da Prof. Sandra Monteiro, Diretora
Pedagógica da EPATV, a apresentar
a Brochura sobre os Direitos Humanos,
editada pela EPATV e um painel sobre
os Direitos Humanos construído pelo
Clube Europa que faz dela Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.
O advogado António Barbosa,
presidente da Delegação de Braga
da Ordem, historiou um pouco a
origem dos Direitos Humanos e a sua
consagração há 70 anos, alertando o
auditório para as suas novas violações
através das novas tecnologias da
Informação e investigações biotecnológicas.
Entre as novas violações digitais,
António Barbosa destacou a difamação, a devassa privada, o uso ilícito

de fotos, a presunção da inocência, o
segredo de justiça.
Também a inteligência artificial cria
novas violações dos Direitos Humanos,
como a manipulação genética de
bebés, ou a atribuição de personalidade legal a um robot – Sophia –
numa Arábia que nega praticamente
todos os direitos às mulheres sauditas.
Face a novas ameaças, o presidente da Delegação de Braga da
Ordem dos Advogados defendeu a
urgência na sua “efetivação para que
não fiquem no papel”, pedindo aos
alunos da EPATV que sejam “cidadãos
ativos na defesa dos direitos porque a
sua promoção é um dever de todos “.
João Luís Nogueira deu especial
ênfase ao art. 26, segundo o qual a
formação profissional deve ser generalizada e citou o programa 2020 que
prevê a sua frequência por metade
dos alunos do ensino secundário.
A EPATV ajuda a “concretizar os Direitos Humanos quando 84% dos seus
alunos têm emprego com descontos
para IRS (73%) ou seguem estudos
superiores (11%). O futuro é vosso” –
concluiu o Diretor Geral.
Maria João Couto, do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Vila
Verde, e a representante da Câmara
Municipal de Vila Verde, Alexandrina
Cerqueira encerraram as intervenções
com um pequeno vídeo alusivo aos 70
anos da Declaração aprovada pela
ONU, em 10 de dezembro de 1948.
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“Todos os adultos podem inalar óleos e todos os óleos
podem ser inalados e não têm os efeitos secundários dos
fármacos”. A afirmação foi proferida pela Dra. Raquel
Costa, pós graduada em Medicina Tradicional Chinesa,
investigadora e Presidente da APA-Associação Portuguesa de Aromaterapia.
Num auditório com aroma cítrico, que acalmou os
alunos, ao longo de mais de hora e meia com palavras e
experiências, a EPATV acolheu uma sessão sobre os efeitos positivos dos aromas na saúde humana que deliciou
os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Esteticista,
Geriatria, Design Gráfico e Cozinha.
Esta professora universitária explicou que os óleos e
aromas “dão impulsos ao cérebro (limbo, na sua parte
mais primitiva), os quais geram estímulos para que o corpo
possa responder e repor o seu equilíbrio. O corpo liberta
endorfinas e entra em homeostasia, sem dependências,
como acontece com os fármacos, seja por massagem ou
por inalação.
Raquel Costa começou por alargar o leque de utilização dos aromas à culinária, para além da estética e da
saúde, focando-se mais nos aromas usados na terapêutica de problemas de saúde, desde dores de cabeça a
dores musculares, passando por massagens, com óleos
essenciais.
Por entre as noções, Raquel Costa animou a sessão
com algumas experiências interativas com os alunos que
aprenderam a apreciar e usar corretamente os aromas:
inalar profundamente, suspender o ar no abdómen e
libertar pela boca, referindo assim a importância de
aprendermos a respirar corretamente.
A oradora deu o exemplo do limão, pela sua acidez,
aroma fresco com muitas propriedades medicinais no
combate ao colesterol, e no aclararamento da pele
(com manchas) e de outros óleos essenciais importantes
para o sistema nervoso que evitam o recurso a fármacos.
É o caso do aroma da laranja doce (extraído da casca
através de prensagem e não de destilação como se faz
nos óleos extraídos de plantas) que tranquiliza e ajuda a
dormir. Por sua vez, a laranja amarga é boa para o emagrecimento e o combate à celulite.
Para uma dor de cabeça parece não haver melhor –e
mais rápida - que Hortelã-pimenta, enquanto as dores nas
costas e outras partes do corpo se aconselham massagens com óleos específicos.
Estes podem relaxar (óleo essencial de laranja doce
com lavanda ou outro óleo como Sésamo misturado sempre numa taça de vidro ou cerâmica vidrada), acalmar,
sedar e é bom para os hiperativos, ansiosos ou pessoas
com perturbações do sistema nervoso.
Também existem aromas para estimular funções imunitárias e neurológicas, a partir de óleos essenciais destilados ou então variantes para combater micoses das unhas
(devem ser tratadas por dentro e não por fora), como é o
caso do afamado óleo essencial de arvore de chá.
Foi um momento altamente criativo que captou a
atenção de todos/as os presentes e alargará os horizontes
dos jovens a nível de aprendizagens de novas competências, habilidades e conhecimentos.

António Barbosa
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A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) acolheu, no dia 13 de dezembro, uma ação de formação
sobre carne de coelho, dirigida pelo Chefe Hélio Loureiro, para os alunos dos Cursos Técnicos de Restauração-Cozinha/Pastelaria e Restauração-Restaurante/Bar.
A sessão foi iniciada com uma parte teórica que
abordou nutrição pela voz de Helena Real (Associação
Portuguesa de Nutrição). A parte prática abordou as
caraterísticas do coelho e com a ajuda dos alunos, o
Chefe Hélio Loureiro confecionou três receitas: pernas
de coelho com molho de iogurte; espetadas de coelho
com pimentos pádron, cebolinhas e molho chimichurri e
Coelho guisado com batatas e cogumelos.
Com esta formação, a EPATV adere a uma campanha lançada este ano, em junho, para sensibilizar os
consumidores para os benefícios do consumo da Carne
de Coelho.
A campanha “Carne de Coelho, como a vai cozinhar hoje?” é promovida pela ASPOC, com o apoio
da União Europeia terá uma duração de 3 anos com
diversas atividades.
Uma das vertentes da campanha traduz-se em formações para alunos das Escolas de Hotelaria pois são os
futuros profissionais a promover o consumo da carne de
coelho e criar valor para esta categoria.
Este projeto tem contribuição de fundos comunitários
que considerou este trabalho muito relevante, sendo
até, à data, a única proteína animal a conseguir tal
apoio. A carne de coelho tem excecionais características nutricionais.

Cabazes de Natal
da EPATV
O Natal, para além de uma data festiva, é uma época moralmente significativa, enaltecendo valores tão importantes como a
partilha, a compaixão ou a família.
É uma época solidária por excelência. Assim, ao longo do mês de
dezembro, o Grupo de Voluntariado da Escola Profissional Amar Terra
Verde organizou diversas iniciativas de índole solidário que culminaram com a recolha de alimentos para a elaboração de cabazes de
Natal.
Deste modo, o Grupo de Voluntariado, graças ao extraordinário
contributo dos alunos, sob a orientação dos diretores de turma, elaborou 43 cabazes de Natal, que foram distribuídos, nos dias 19 e 20
de dezembro, por 37 famílias carenciadas dos concelhos de Amares,
Terras de Bouro e Vila Verde.
A EPATV associou-se a este espírito solidário com a habitual oferta
do bacalhau para o cabaz. Bem hajam pela vossa solidariedade!

“A igualdade de género é um bom tema de
Natal” foi o lema da festa que encheu no dia 14 de
dezembro, por duas vezes, o auditório da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) com teatro, música
e danças e gestos solidários.
Integrado na Estratégia de Educação de Cidadania da Escola, o domínio de Igualdade de Género,
trabalhado na componente de cidadania e desenvolvimento, foi apresentado sob uma peça de teatro
que enalteceu as diferenças de género, reforçando
que é necessário valorizar a diferença de cada um,
num mundo de direitos iguais para todos.
Entre as diferentes atuações foram entoadas frases
alusivas à igualdade de género demonstrando a
sensibilização dos nossos alunos para temáticas tão
atuais e que demonstram competências de cidadania que têm vindo a adquirir ao longo dos anos.
Foi uma manhã cheia protagonizada pelas turmas
de Geriatria, Estética e Audiovisuais e o grupo EPAdança, ao qual se associou o Grupo de Voluntariado.
Os 700 alunos foram divididos em dois turnos de modo
que o espetáculo atingisse toda a comunidade educativa com uma peça de teatro sobre a igualdade
de oportunidades, porque “o futebol não é apenas
para rapazes e a dança não é só para raparigas”.

Seguiram-se várias canções, uma delas ao piano com Daniela Brito (que entoou várias melodias),
uma delas sobre a temática da violência doméstica.
Quem também mostrou talento vocal foi a Martinha
Braga que cantou o “Natal por Todo o Lado”. O espetáculo foi apresentado por Natália e Fátima, do Curso
de Técnico de Audiovisuais, as quais lembraram “as
pessoas com direitos iguais para serem diferentes”.
O sarau terminou com mais de 60 alunos em palco
a agradecer aos docentes Sónia Vilas Boas, Ana
Cadete, Carla Veloso, Vítor Machado, Lúcia Lopes,
Paula Costa, Maria José Falcão e Glória Lago, cujos
nomes eram sublinhados com palmas dos alunos, à
medida que eram anunciados.
De parabéns está a aluna Natália Abreu, do Curso
Técnico de Audiovisuais, que venceu o Concurso de
Postais de Natal, com uma árvore de Natal preenchida com o logótipo dos 25 anos que a EPATV está a
celebrar.
No hall de entrada da EPATV estavam os cabazes
que vão ser distribuídos por 37 famílias dos alunos mais
carenciados.
A manhã encerrou com um almoço oferecido
pela Escola a todos os professores, colaboradores e
alunos.
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Quarenta alunas do Curso Técnico Profissional de Esteticista EPATV mimaram, dia 12 de dezembro, os idosos do
Centro Social Vale do Homem, (Lar de Lanhas e Sequeiros)
em mais uma ação da Semana do Voluntariado que encerrou no dia 13.
A alegria foi tanta, ao longo de quase duas horas, de
conversas e mimos, que uma das idosas comentou: “esta
gente toda, no dia de Natal, é que era bom!”.
Acompanhadas pelas Prof. Paula Costa e Teresa Falcão,
ao ritmo das canções acompanhadas pela concertina da
Liliana e um quarteto de dançarinas, as alunas cuidaram
das mãos e pintaram as unhas aos idosos.
No final, o Lar do Centro Social do Vale do Homem
ofereceu um lanche a todos (idosos e alunas da EPATV)
que contou com a presença de João Luís Nogueira, Diretor
Geral da Escola Profissional.
Durante a tarde, a EPATV acolheu vinte idosos dos dois
lares (Lanhas e Sequeiros) para lhes proporcionar uma tarde
diferente e conhecer como funciona uma escola. Os dois
lares estiveram representados pelas suas Diretoras Técnicas,
Andreia Costa e Zélia Lopes, respetivamente.

Festa de Natal
da EPATV
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Quem vem no Natal
à EPATV?
- o coelho e o
Chefe Hélio Loureiro!
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Pelo quarto ano consecutivo as famílias do ISAVE e
da EPATV uniram-se na Ceia de Natal cujos momentos
altos foram a troca de 120 prendas e o baile animado
durante horas, no dia 17 de dezembro, no Hotel Meliã,
em Braga.
Alegria até dizer chega, convívio até às tantas e
o sorteio de dois fins-de-semana no Hotel Meliã Braga
(Albino Ferreira e Anabela Silva foram os sortudos) coroaram mais um jantar de Natal da Escola Profissional
Amar terra Verde (EPATV) e Instituto Superior de Saúde
(ISAVE). Afinal, o apelo do Diretor Geral — “Nunca se
arrependam de pensar positivo” — foi devidamente
celebrado.
A jornada festiva iniciou-se com a saudação do
Diretor Geral do Grupo TER (que gere a EPATV e ISAVE), João Luís Nogueira, classificando este “encontro
como diferenciador, de ano para ano”.
O jantar foi animado por um grupo de baile e um
trio de ópera que irrompeu pela sala a entoar árias
bem conhecidas.
Cumprimentou efusivamente o presidente da
Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo e
o Autarca respondeu, de seguida, colocando o seu
concelho ao dispor do Grupo Amar Terra Verde para
ali instalar uma Escola Superior - “Estou ao serviço do
meu Município e para respeitar os professores e alunos
de Terras de Bouro”
João Luís Nogueira destacou a “presença massiva do ISAVE, que nos engrandece porque é o irmão
mais novo que a EPATV tem. Temos que o acarinhar
e elogiar e só temos elogios para dar nestes três anos
de vida”.
“Vale a pena trabalhar convosco porque vós dizeis
sempre «presente»” - prosseguiu o Diretor Geral, destacando o trabalho de “forma diferente, pensando
diferente, fazendo equipa e quero prestar tributo aos
nossos professores e colaboradores”.
João Luís Nogueira destacou a atividade do Grupo
de Voluntariado da EPATV, responsável pela angariação de 43 cabazes para 37 famílias carenciados. “É
trabalho que vos sai do corpo” — acrescentou João
Luís Nogueira, realçando a “grande equipa do Centro
Qualifica, com profissionais competentes, capazes
e cheios de credibilidade”. Também não esqueceu
outros clubes como o EcoEscolas e anunciou o estudo
de um mecanismo que “valorize o trabalho dos professores que fazem mais para além das suas funções”.
O Diretor Geral não esqueceu a Revista TER, agora
com duas capas, uma para o ISAVE e outra para a
EPATV, que é “vital para a nossa imagem e credibilidade, além de ser um meio de divulgação científica
dos trabalhos de investigação. Ela é bem a imagem
da vossa competência, dedicação à educação e à
ciência”.
“Estamos a crescer por causa dessa nossa atitude.
Espero que esta sala seja pequena em 2019. Nunca se
arrependam de pensar positivo” - concluiu o Diretor
Geral da EPATV e do ISAVE.
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Grupo Amar
Terra Verde
em Ceia de Natal

As fundações da cidadania assentam
nas raízes civilizacionais greco-romanas e,
aqui, o cidadão ateniense foi o gérmen do
estatuto que detemos no seio do nosso país
e da mais abrangente União Europeia, o de
Cidadão Europeu.
Segundo a Enciclopédia Filosófica de
Stanford, a autoregulação cívica da sociedade ateniense permitia que o cidadão
participasse ativamente, se assim o desejasse, podendo governar e ser governado
sucessiva e alternadamente.Já então, o
cidadão tinha deveres e direitos, o que se
mantém até aos dias de hoje como assumpção de base para uma sociedade de
funcionamento equilibrado e “higiénico”.

eclodiu do primeiro conflito mundial e que
completa, como tal, o seu primeiro século
de existência este ano - em que devido à
(co)existência de diversas etnias ao longo
da sua história, o documento nacional de
identidade postula nacionalidade e cidadania, sendo que a última é sempre romena e
a primeira está ligada à etnia do visado.

Este princípio foi e ainda hoje é basilar,
se bem que embora os deveres pequem
por não serem encarados da mesma forma
que os direitos, por vezes. Contudo, é-nos
diariamente veiculada a mensagem que os
sucessos (ou insucessos) coletivos de uma
sociedade dependem da ação de cidadania individual que, aqui, tal como um mosaico no pavimento, estruturam, compõem e
conferem a resiliência do conjunto.

Daqui se entende que o conceito de
cidadania é mais abrangente que o de
nacionalidade, tal sucede, ainda que informalmente, em muitos países, como o nosso,
em que a cidadania é algo que se sobrepõe à etnia ou origem. Podemos dizer, com
orgulho, que como primeira superpotência
global da história do mundo, e detendo (no
passado) territórios em que o sol nunca se
punha, nos habituamos há muito a ter cidadãos de outras proveniências que não a de
“costela lusitana”. A história contemporânea
tem vindo a espelhar a não-exclusividade
da etnia autóctone como única detentora
de estatuto de cidadania absoluta, estendendo-o a outras proveniências étnico-culturais, mesmo se alheias à esfera europeia,
indo bastante mais além, hoje em dia, como
se sabe.

Se concentrarmos o foco na realidade
europeia e atentarmos a Meehan (2000)
que salienta “cidadania e nacionalidade
continuam a ser pensadas como sinónimos...”, mas hoje “são relativamente distintos, tanto linguisticamente como politicamente em vários...regimes nacionais e na
União Europeia”. Tal verifica-se em países
europeus como a Roménia - país que

Contudo, a cidadania ao conceder
direitos, também confere obrigações pelo
que conseguir o equilíbrio entre ambas tem
sido o segredo de uma cidadania completa
e de uma integração integral, ainda que
nem sempre fácil de atingir. Cabe-nos cumprir os nossos deveres e fazer valer os nossos
direitos, observando uns e outros. Sejamos
pois...Cidadãos por inteiro!!•

Pedro Lançós
Técnico Erasmus+ EPATV

51

50

MOBILIDADE

cidadania europeia

A EPATV esteve presente na reunião do projeto Erasmus+
“Refugees and migrants seeking for their future in united
Europe: past, present, future” que decorreu na escola Colegiul National Preparandia Dimitrie Tichindeal em Arad, na
Roménia, entre 7 e 13 de Outubro.
No decurso da reunião tiveram lugar vários workshops:
- O intitulado“Formas de fazer os refugiados/requerentes
de asilo úteis às comunidades locais” versou sobre as formas de integrar refugiados tornando-os úteis à sociedade
de acolhimento. Deu lugar a um debate acerca das estratégias empreendidas e a empreender, no sentido de tornar
mais efetiva a integração de refugiados e requerentes de
asilo e esteve a cargo da equipa eslovaca.
- Quanto aos “Estudo do impacto da migração e
desenraízamento nos jovens migrantes” e “Integração de
crianças migrantes”, a cargo do Inspetorado da Educação
da região de Arad, os preletores relataram vários casos de
desenraízamento de jovens refugiados desacompanhados,
os mecanismos que o estado romeno detém e as estratégias utilizadas para os integrar no distrito de Arad. As questões colocadas pelos assistentes enriqueceram um debate
acerca do tema que se lhe seguiu.
- No tocante ao workshop “A situação dos refugiados e
requerentes de asilo na Roménia”, proferida por um Inspetor da Inspeção-Geral da Imigração Romena, foi bastante
interessante poder comparar a situação na Roménia com
a dos outros países representados, assim como, a oportunidade de colocar questões e debater o tema com um
Inspetor de imigração.
- A visita incialmente prevista ao campo de refugiados de Timisoara não se realizou, uma vez que o Ministério
romeno do Interior não a autorizou. Contudo, o Inspetor da
imigração presente nesta reunião descreveu o modus operandii do campo, assim como diversas especificações, quer
processuais quer quanto à sua capacidade.
Visitou-se, ainda, a escola secundária bilingue Josef
Gregor Tajovski, na cidade de Nadlác, em que se usa o
romeno e o eslovaco para as aulas, uma vez que existe
na localidade uma forte comunidade eslovaca, tendo-se
debatido as formas de integração e multiculturalidade da
Roménia e as boas práticas empreendidas.
Já na escola anfitriã, os parceiros tiveram oportunidade
de assistir a aulas e presenciar as boas práticas da escola
romena no que respeita à integração de alunos com diferente origem.
No final da reunião, houve lugar a uma mesa redonda
perspetivando o habitual balanço das atividades realizadas e a realizar, assim como o agendamento da próxima
reunião que decorrerá em Itália, entre 18 e 24 de Março de
2019. e 24 de Março de 2019.

MOBILIDADE

EPATV na senda dos Refugiados

EPATV trabalha sustentabilidade ambiental e futuro em
projeto Erasmus+

A reunião, a quarta deste projeto ERASMUS + do
qual a EPATV faz parte, centrou-se na identificação de
casos de sucesso na modalidade de formação dual
em formação profissional entre as escolas e centros de
formação que participam do projeto.
A Landkreis Osnabrück, localizada no distrito de
Osnabrück, no sudoeste da Baixa Saxónia, na Alemanha, reuniu os parceiros dos sete países diferentes que
fazem parte do projeto europeu EROVET. Este projecto,
co-financiado pelo Programa Erasmus + da União Europeia, centra a sua atividade na partilha de experiências, metodologias e programas para melhorar as
oportunidades de acesso ao mercado de trabalho
para os estudantes de formação profissional, seja
como trabalhadores por conta de outrem ou como
empresários em nome individual.
Esta reunião de trabalho, que aconteceu entre os
dias 22 e 25 de outubro, contou com a participação
de um grupo de 21 professores representando os diferentes países que fazem parte do projeto. O objetivo
era desenvolver atividades de capacitação, intercambiar boas práticas e identificar casos de sucesso
nos sistemas educativos baseados em formação em
contexto de trabalho. Cada escola contribuiu com a
experiência do seu país de origem.
Nos dias 25 e 26 de outubro, houve também uma
reunião da coordenação do projeto, que envolveu
representantes das oito entidades participantes. Nesta
reunião, foi apresentado o Livro Branco de Orientação Vocacional – documento cujo desenvolvimento
coube à EPATV e a Rede de Mobilidade Erovet para
os alunos, para a qual a EPATV contribuiu com experiências decorrentes de anteriores projetos europeus. O

grupo trabalhou neste material nas reuniões realizadas
anteriormente em Portugal e na Turquia e pode ser
consultado através do site do projeto: www.erovet.eu
No caso da rede de mobilidade, embora esta
tenha sido originalmente destinada a estudantes dos
centros de EFP que participam do projeto, ela está
também aberta a todos os centros/ escolas interessadas em participar da iniciativa, desde que cumpram
os critérios de qualidade que podem ser observados
na Carta de Mobilidade disponível no website do
projeto. Relativamente ao Livro Branco de Orientação,
este é também um documento público que poderá
interessar, em particular, aos técnicos de orientação
vocacional de jovens e adultos das escolas e/ ou dos
Centros Qualifica.
Na reunião da equipa de coordenação, também
houve uma atualização sobre a evolução e o estado
atual do projeto, e uma série de diretrizes foi estabelecida para o trabalho ainda não iniciado. Isso incluirá
definir e preparar atividades pelas quais os professores
possam trocar experiências, incidindo o foco no trabalho para o último período de formação de docentes
que acontecerá em Lleida, em fevereiro, cujo tema
será o empreendedorismo.
O projeto EROVET funciona através de uma rede
que envolve os seguintes parceiros: INS Escola del
Treball de Lleida (Spain), Dieythynsi Deyterobathmias
Ekpaideysis N.Rodopis (Greece), Escola Profissional
Amar Terra Verde, Lda (Portugal), Landkreis Osnabrück
Fachdienst Bildung (Germany), i.i.s.s des ambrois (Italy),
Ortakoy 80. Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey),
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla (Lithuania)
and GLOBALleida (Spain).

MOBILIDADE

EPATV na Alemanha:
Programa para alunos de Cursos Profissionais em toda a Europa
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Entre os passados dias 12 e 16 de novembro, uma equipa da EPATV participou
na reunião Transnacional da parceria Erasmus+ “Boost Your Green”, que decorreu
em Kartal, Istambul, Turquia. Nesta, analisaram-se os trabalhos realizados em cada
escola, preparou-se o próximo ano de projeto e as reuniões subsequentes e ainda
houve oportunidade de visitar uma empresa de reciclagem de resíduos em Kartal.
Os resultados foram bastante satisfatórios e promissores face ao último ano do
projeto.
Aproveitou-se a estadia na Turquia para visitar a escola parceira ANTALYA
MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI, escola profissional com a qual tivemos parcerias, recebemos professores e alunos em estágio de diversos cursos. O objetivo da
visita foi o de estreitar laços no sentido de preparar uma relação de cooperação
duradoura e frutífera para ambas as instituições já a partir do próximo ano, sobretudo no envio de professores e alunos das áreas da Metalomecânica, Mecatrónica e
Mecânica Automóveis, quer para a realização de estágios quer de jobshadowing.

“Portugal fez grandes esforços no desenvolvimento da educação e formação de adultos nos
últimos 40 anos, mas ainda assim o número de
adultos no país com baixo ou nenhum nível de
literacia é ainda considerável, comprometendo o
país no seu desenvolvimento e os cidadãos na sua
integração e desenvolvimento profissionais, no seu
envolvimento cívico e obstando à sua participação plena na sociedade.
A participação de adultos em formação de
competências básicas é, geralmente, muito baixa
e esta falta de participação aumenta significativamente a probabilidade destes adultos não
serem envolvidos em percursos de Aprendizagem
ao Longo da Vida (ALV), perpetuando a sua
exclusão, quer do mercado de trabalho, quer
socialmente. A Estratégia Europa 2020 estabelece o valor de referência de 15% dos adultos que
participam em atividades de ALV até 2020. Em
Portugal, a taxa de participação média da ALV é
atualmente de 10%, mas permanece em apenas
4% para adultos com baixos níveis de literacia. Esta
“armadilha” das baixas qualificações da população adulta afeta negativamente as perspetivas
de crescimento da economia portuguesa e, em
particular, o seu nível de inclusão social.”
Foi este o mote para que, desde 2015, o Governo Português tenha vindo a priorizar a educação
de adultos, a fim de melhorar os seus níveis de
qualificação - com ênfase nos muito pouco qualificados. Esta prioridade está refletida na adoção
dos Planos Nacionais de Reformas de 2015 a 2017
e no lançamento do Programa Qualifica em 2016,
no qual a EPATV participou e que visa promover a
capacitação e capacitação de adultos, coordenando melhor os programas de educação e
formação e melhorando o acesso à informação,
orientação para percursos de educação personalizados. No entanto, adultos com níveis muito baixos de literacia geralmente encontram diferentes
barreiras para conseguirem entrar nos percursos
disponíveis no Programa Qualifica. Esta realidade
tem sido sentida no Centro Qualifica da EPATV
que se encontra em funcionamento desde 2006,
sendo já um dos centros mais experientes do país.
Tal como foi já apontado por diversas vezes
pela EPATV, em reuniões nacionais, encontros,

trabalhos ao nível da rede local de Centros, entre
outros momentos, sabemos que “para alcançar
estes adultos, diferentes estratégias e diferentes
abordagens são necessárias para serem desenvolvidas e organizadas em redes locais, envolvendo
os níveis de base e comprometendo os atores da
sociedade civil.”
Depois do Governo ter solicitado o apoio
técnico da Comissão Europeia para que fosse
dado o suporte para a elaboração de um Plano
Nacional de Literacia de Adultos, foi apontada a
Associação Europeia para a Educação de Adultos
– EAEA, da qual a EPATV é associada desde 2015,
para proceder a esse mesmo suporte técnico,
coordenando uma equipa técnica e de investigação para o efeito, em parceria com o Governo
Português.
Tendo como objetivo último a conceção de
um Plano Nacional de Literacia de Adultos até
junho 2019, foi organizado na Casa dos Direitos Sociais, em Lisboa, a 9 e 10 de outubro, um workshop
internacional para partilha de práticas com outros
países europeus, para o qual a EPATV foi convidada a participar ativamente, tendo tido a oportunidade de partilhar práticas sobre o trabalho com
pessoas com muito baixos níveis de literacia.
Durante o workshop internacional, foram recolhidos contributos de todos os stakeholders para as
fases subsequentes deste projeto, foram partilhadas experiências de outros países, tendo neste
workshop participado cerca de 80 pessoas, das
quais 60 portuguesas e cerca de 20 estrangeiras.
A EPATV salienta o facto destas medidas serem
concebidas e testadas em colaboração estreita
com a sociedade civil, tendo oferecido a sua
experiência como contributo essencial para a
compreensão da realidade no norte do país, em
particular, na sua área de intervenção, um território de baixa densidade que necessita de uma
intervenção que garanta a sustentabilidade das
comunidades. A EPATV sublinhou que não será
possível, de todo, pensar qualquer política pública
de Educação (de jovens ou adultos) sem pensar
nas diferenças locais, sem respeitar a diversidade
e a necessidade de criar medidas que contribuam
para o desenvolvimento comunitário.•

QUALIFICAÇÕES

“Esta é a Escola, esta é a Europa e esta é a sociedade da cooperação, da tolerância e da diferença que a
EPATV quer construir convosco” – assegurou hoje o dr. João
Luís Nogueira, no encerramento da semana de intercâmbio que movimentou 25 alunos e professores da Turquia,
Polónia, Roménia e Portugal, no âmbito de um Projeto
Ação Chave 2 (KA2) do Programa Erasmus Mais.
Durante cinco dias, entre 26 e 30 de novembro, a Escola Profissional Amar Terra Verde acolheu a primeira reunião
do projeto cujo tema é “Our Culture Diference is wealth
of Humanity” (A nossa Diferença Cultural é a riqueza da
Humanidade).
O Diretor Geral da EPATV sustentou que “é com respeito
pelo património e heranças culturais que crescemos com
mais confiança para enfrentar o futuro e construímos uma
Europa da tolerância e da diversidade”.
“Esperamos ter correspondido às vossas expetativas e
que levem uma imagem positiva de Portugal, do Minho e
desta Escola” – concluiu João Luís Nogueira.
A sessão final abriu com várias danças (Chulas, Viras e
Canas Verdes) por um grupo de alunos da EPATV, constituído pelo David Vicente, Liliana (na concertina e voz),
Margarida, Vânia, Diogo, Francisco, Sandra e Martinha e
oriundos de vários cursos. Seguiu-se a exibição de folclore e
músicas pelas escolas romena, turca e polaca, com todos
os alunos presentes no palco num final multicultural bem
animado, ao qual aderiram também outros estudantes da
EPATV.
A Diretora Pedagógica, profª. Sandra Monteiro, e o prof.
Pedro Lançós entregaram os certificados de participação
a todos os alunos e professores vindos da Polónia, Turquia e
Roménia.
O projeto “Our Culture Diference is wealth of Humanity”
tem dois anos de duração, arrancou em Vila Verde e escolheu o logótipo e o lema, numa sessão final que contou
com uma exibição do folclore dos quatro países envolvidos.
Participaram neste encontro escolas de quatro países,
oriundas de Manisa (Turquia), Zamosc (Polónia), Petrosani
(Roménia) e a EPATV, Portugal.
A semana começou com a receção na Câmara Municipal de Vila Verde e almoço dos convidados na cantina
da EPATV. Após o almoço, seguiu-se uma sessão em que
cada delegação apresentou o seu país, as suas cidades
Património da UNESCO e a sua Escola, no prisma das heranças e tradições culturais que as diferenciam.
O prof. Pedro Lançós, responsável pelo Projeto Erasmus
+ na EPATV, foi depois o cicerone de uma visita a todas os
departamentos da EPATV, começando nas Oficinas, passando pelas salas de aula e terminando nas áreas administrativas.
O programa incluiu a visita às cidades património da
humanidade (classificadas pela UNESCO) do Porto (na
terça-feira) e Guimarães (na quinta-feira) para conhecer e
partilhar tradições e características patrimoniais, históricas
e etnográficas de cada país.

EPATV na elaboração do Plano
Nacional de Literacia de Adultos
um desígnio de todos!
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Projecto KA2 – Erasmus + na EPATV
“A nossa diferença cultural
é a riqueza da Humanidade”

Susana Oliveira
Embaixadora EPALE EPATV

Iniciou no dia 12 de novembro,
em Bruxelas, a primeira reunião do
projeto ERASMUS + “Melhoria das
Competências dos Profissionais de
Educação de Adultos na Europa
(UP AE-PRO)”, um projeto com a
duração de dois anos e coordenado pela Escola Profissional Amar
Terra Verde (EPATV).
Este projeto decorre da constatação de que muitos dos profissionais que trabalham em atividades
de educação de adultos não têm
a sua formação inicial nesta área,
não apenas em Portugal, como
em toda a Europa. Esta realidade
observada pela EPATV em contextos locais e nacionais foi também
notada por um conjunto de parceiros que identificaram a necessidade e interesse em aprender
mais sobre os desenvolvimentos
europeus na Educação de Adultos
e sobre os sistemas e inovações de
outros países neste setor.
Por um lado, os técnicos que
trabalham nestas áreas não têm
muitas oportunidades para experiências europeias ou globais, mas
como sabemos o conhecimento
e a cooperação entre as redes
internacionais será cada vez mais
importante no futuro do setor e
da sociedade em geral. Por outro
lado, existe também a necessidade de mais pessoas que, trabalhando neste setor, possam compreender as estratégias europeias

para a Educação de Adultos,
estando preparados para a implementação destas estratégias, para
a reflexão e crítica sobre elas.
Isto é particularmente importante para a iniciativa Upskilling
Pathways (UP), aprovada pelo
Conselho Europeu em Dezembro
de 2016 dentro da Nova Agenda
para as Competências. A iniciativa
visa combater a necessidade de
competências básicas e qualificação na Europa através de 3 etapas: Avaliação de competências;
Ofertas de formação à medida; e
Reconhecimento Validação e das
habilidades adquiridas. Os países
da EU têm estado a desenvolver
políticas públicas ou programas de
Educação de Adultos que respondam a este desafio da EU e, nesse
sentido o intercâmbio e capacitação dos educadores de adultos
torna-se ainda mais relevante.
O projeto “UP-AEPRO” permitirá, assim, criar um curso em regime
de b-learning em que os participantes do curso serão os profissionais deste setor, que se colocarão
na posição de aprendentes numa
fase inicial e, numa fase posterior,
passarão a formadores entre si, já
que a aprendizagem por pares à
distância será igualmente incentivada. Para além dos inúmeros
benefícios já apontados, o curso
a desenvolver permitirá também
introduzir ferramentas tecnológicas inovadoras que poderão ser,
posteriormente, utilizadas com
aprendentes de todas as idades,
esperando-se ainda que estes
profissionais fiquem mais sensíveis
para as questões ligadas à literacia digital.
Através dos intercâmbios

propostos pelo curso online e pela
atividade de aprendizagem entre
pares, os participantes também
aprenderão como trabalhar com
colegas de outros países, como
utilizar recursos, metodologias que
são utilizadas nos diferentes países
do consórcio; em última análise,
serão as organizações destes
profissionais que mais beneficiarão deste empoderamento dos
profissionais.
Para além do curso em plataforma de e-learning, os participantes terão ainda a oportunidade
de, em função das necessidades
identificadas nos seus países,
redigir um conjunto de recomendações para a sua melhor formação contínua, o que poderá ser
de extrema utilidade, quer para o
reconhecimento das suas carreiras
profissionais junto dos decisores
políticos.
O projeto agora iniciado é financiado pela União Europeia, no
âmbito do Programa ERASMUS + e
conta com os seguintes parceiros,
para além da EPATV: a European
Association for the Education
of Adults (EAEA), da Bélgica; o
National Learning & Work Institute,
do Reino Unido; a Finnish Lifelong
Learning Foundation, da Finlândia;
a Glokala Folkbildningsföreningen,
da Suécia e a Nordic Network for
Adult Learning, da Dinamarca,
contando com a experiência
diversificada de todos para a execução das atividades propostas.
Os parceiros do projeto irão
agora elaborar o currículo do
curso online e as inscrições para
todos os interessados abrirão em
fevereiro de 2019. Todos poderão
participar!•
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Dia 14 de outubro de 2018: uma comitiva portuguesa, constituída pela
ANQEP, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a Escola Profissional
Amar Terra Verde - EPATV e Etelberto Costa aterram em Budapeste para representar Portugal na conferência anual promovida pela Comissão Europeia sobre
a EPALE, levando na bagagem uma série de mensagens relativamente ao(s)
desenvolvimento(s) da Educação de Adultos.
Nesta conferência de dois dias, participaram cerca de 250 delegados de 37
países europeus, entre autoridades nacionais, serviços nacionais de suporte à
gestão da plataforma EPALE e alguns dos embaixadores de cada país para a
utilização desta plataforma.
Com cerca de quase 43500 utilizadores, esta plataforma é utilizada sobretudo pelos profissionais que trabalham em educação de adultos e por professores
e estudantes de ensino superior nestas áreas. A EPALE é hoje valorizada por ser
uma fonte primordial de informação única, pela qualidade dos recursos disponíveis e pelo caráter multilingue que a caracteriza, permitindo a utilizadores de
todos os países procurarem informação na sua língua materna ou noutras que
desejem.
Contudo, os conferencistas apontaram algumas necessidades desta plataforma: maior dinâmica e interação entre os participantes, a criação e disseminação de campanhas promotoras da educação de adultos nos diferentes
países de forma a que a EPALE se possa tornar um espaço de partilha e aprendizagem por excelência.
Para além da EPALE enquanto plataforma, foram ainda debatidos os
principais desafios para a Educação de Adultos ao nível europeu: a provável
evolução do Programa ERASMUS + e a possibilidade de se renovar a Agenda
Europeia para a Educação de Adultos. Lisette Schermer, da Direção Geral da
Educação, Audiovisual e Cultura da Comissão Europeia destacou que o novo
programa ERASMUS +, que irá vigorar entre 2020 e 2027 será uma “evolução e
não uma revolução”: tenderá a ser mais inclusivo e mais focado em desenvolver o espírito da cidadania europeia, mais simples e mais articulado com outros
programas europeus existentes. A mobilidade de aprendentes em contexto de
Educação de Adultos voltará a ser uma possibilidade, facto com que os conferencistas se regozijaram. O orçamento total disponível para o programa passará
de 14,7 biliões de euros para mais de 30 biliões de euros, o dobro quando comparados os números disponíveis. A responsável da Comissão Europeia destacou
ainda a simplificação de processos e a redução da carga administrativa na
gestão dos projetos.
Importa sublinhar que a EPALE em Portugal é gerida pela ANQEP e tem oito
embaixadores nacionais, entre os quais, a EPATV.
Caso pretenda consultá-la, pode encontrar esta plataforma em:
https://ec.europa.eu/epale •

EPATV coordena
projeto para a
melhoria da
formação contínua
dos profissionais
de Educação de
Adultos
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EPATV EMBAIXADORA da Plataforma Eletrónica
para a Educação de Adultos (EPALE) em Budapeste
a convite da ANQEP

As notícias que nos movem no
Centro Qualifica
Próximos do final do ano, parece hábito refletir. A equipa do
Centro Qualifica tem realizado esta tarefa ao longo do ano e partilha convosco algum do trabalho desenvolvido.
Em setembro de 2018 findou um projeto do Centro Qualifica e
em outubro iniciou mais uma etapa de 27 meses, até dezembro de
2020.
Fruto da vasta experiência da EPATV - enquanto entidade promotora - e da equipa que integra o Centro Qualifica, as estratégias
de trabalho têm-se diversificado ao longo dos anos.
Focado em responder às necessidades de qualificação dos
Portugueses, com especial incidência aos habitantes da NUT III
Cávado, o Centro Qualifica tem criado estratégias que motivem e
incentivem a população nesta missão.
Entre estas, tem promovido uma parceria estreita com diversas
empresas que consideram a qualificação dos seus recursos humanos uma mais-valia, quer para o colaborador, quer para o know-how coletivo.
O Centro Qualifica promove, em parceria com as entidades
empregadoras, diferentes modalidades de formação/qualificação
que permitem aos colaboradores apostar na educação ao longo
da vida, em estreita conciliação entre os horários da vida familiar e
profissional.
O desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação
e certificação escolar e profissional é uma das possibilidades mais
abraçadas pelos candidatos e que lhes permite o aumento das
qualificações escolares e profissionais.
Partilhamos convosco alguns dos NOSSOS momentos!•
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No dia 6 de dezembro o Centro Qualifica
da EPATV realizou mais um júri de Reconhecimento de Competências Profissionais na
área de Hotelaria e Restauração, com vista à
obtenção da qualificação de Técnico/a de
Cozinha/Pastelaria.
Os formandos confecionaram diferentes
receitas de acordo com as orientações prestadas pelos formadores que foram posteriormente degustadas pelos elementos do júri.
Entre os elementos do júri destacamos a
APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria,
Restauração e Turismo - é a Associação Nacional representativa da Hotelaria, do Alojamento
Local, do Turismo no Espaço Rural e da Restauração e Bebidas, e do Sindicato de Hotelaria
do Norte em representação dos Trabalhadores
da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes
e Similares.
Os três formandos executaram com
precisão as tarefas propostas e obtiveram a
certificação profissional nas áreas a que se
proponham.
No final da sessão o júri elogiou dos formandos que desempenham funções nesta área há
muitos anos, mas na procuram constante da
melhoria das suas qualificações se submeteram a esta prova, que lhe atribui uma qualificação profissional.
Esta valência do Centro Qualifica representa uma oportunidade para trabalhadores que
desempenham uma profissão há muitos anos,
mas não possuem a qualificação profissional
reconhecida através de um diploma.•
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A EPATV tem sido uma das entidades
formadoras que tem apoiado a Comunidade
Intermunicipal de Cávado no desenvolvimento do seu plano de formação.
O Plano de Formação desta entidade
é dirigido aos colaboradores das diferentes
autarquias da NUT III Cávado: Amares, Braga,
Barcelos, Vila Verde, Terras de Bouro e Esposende.
No ano de 2018, a EPATV teve à sua responsabilidade seis ações de formação em
diferentes áreas, nomeadamente multiculturalidade, inglês, estratégias de comunicação e,
ainda, coaching.
Estas ações têm por objetivo a promoção
da formação contínua junto dos colaboradores dos diferentes municípios.
A avaliação deste projeto é muito favorável para a EPATV que presta um “serviço de
qualidade” segundo os formandos, e com
formadores com “motivação e empenho, nas
funções desempenhadas”.
Assim, a EPATV congratula-se pela confiança depositada nos seus serviços e na qualidade dos seus recursos humanos.
A formação à medida é um serviço prestado pela EPATV e pretende responder às
necessidades especificas das empresas para
a melhoria continua do desempenho profissional dos seus colaboradores, assim como dos
serviços prestados. •

nossos dias, já falamos de literacias.
De acordo com Ana Benavente (et
al,1996, p.3), “o conceito de literacia centra-se no uso de competências e não na sua
obtenção, pelo que se torna mais clara a
distinção entre níveis de literacia e níveis de
instrução formal que as pessoas obtêm (e
que podem traduzir-se ou não em competências reais)”.
Já em 1996 se escrevia “num mundo em
que a informação e o conhecimento estão
a constituir-se em factores decisivamente estruturantes da vida social, a todos os
níveis, e em que variadíssimos problemas e
inter-relacionamentos humanos tendem a
estabelecer-se, de modos muito concretos
e imediatos, à escala planetária, a capacidade de usar informação escrita, de forma
generalizada, tornou-se - passe o paradoxo
aparente da expressão - banalmente vital”
(Beavente et al, 1996, p. 396).
Avassalados pela denominada sociedade do conhecimento e da informação, em
que a produção de conhecimento se centra
nas tecnologias, emerge a necessidade de
regular o poder dos meios de comunicação.
Esta proposta centra-se no «poder do cidadão» e no exercício da cidadania. “Todavia,
a cidadania necessária à constituição do
Quinto Poder terá que passar necessariamente por (…) questões essenciais, sob pena
de se criar um novo poder de elite, só para
aqueles que estão esclarecidos e capacitados para uma efectiva participação, remetendo, deste modo, para novas formas de
exclusão.” (Macedo, 2005, p.334)
“Assim, este novo poder, o «Poder dos
Cidadãos» deverá apelar a um processo
de transformação, através da evolução
do exercício de uma cidadania cada vez
mais participativa e esclarecida, capaz de

Benavente, Ana et al (1996). A literacia em Portugal. Resultados de uma pesquisa extensiva e monográfica. Lisboa Fundação Calouste
Gulbenkian
Macedo, Lurdes (2005). Educação e Literacia Para os Media na Promoção da Cidadania [Em linha] in LIVRO DE ACTAS 4º Congresso da
Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, 4º SOPCOM, Aveiro, Comissão Editorial da Universidade de Aveiro. Disponível em
WWW: http://www.bocc.ubi.pt/pag/macedo-lurdes-esducacao-literacia-para-media-promocao-cidadania.pdf

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica da EPATV
Manninem, Jyri (2017). The role of adult education in the society –
should it be reactive or a change oriented pratice? 3ª Conference
of the ESRA Network on Policy Studies in Adult Education.
Melo, Alberto (2017). Educação de adultos, ontem como hoje, um
campo de valores Comunicação realizada no Workshop Internacional do Projecto FinAL - Financing Adult Learning in Europe.
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revolução da imprensa no século
XV, impulsionada por Johannes
Gutenberg, foi uma das maiores contribuições para o mundo
moderno, no que concerne à
divulgação do conhecimento, que se iniciou
neste século.
Falar da divulgação do conhecimento
desperta o pensamento para a importância
da alfabetização, na medida em que só
podemos ter acesso ao conhecimento de
forma autêntica se formos alfabetizados.
Gutenberg referia-se ao alfabeto como um
“exército de 26 soldados de chumbo com
os quais se poderá conquistar o mundo”. A
conquista do mundo pelos homens e mulheres passa pelo exercício da cidadania e esta
está, inevitavelmente, vinculada à alfabetização e, num espectro mais alargado, à
educação permanente de todos os seres
humanos.
A educação é a base para a Cidadania e para Democracia e, de acordo com
Alberto Melo (2017, p.2), ainda a propósito
da invenção da imprensa e das atividades
de alfabetização que se seguiram, essencialmente promovidas pelas «novas igrejas»,
“estavam, assim, lançadas, no Norte da
Europa, as sementes da Literacia universal e
da Democracia, valores e práticas”.
Atualmente, no que concerne à Educação de Adultos, fala-se muito mais em
literacia do que em alfabetização, sendo
que o conceito de literacia tem contido, na
sua essência, a alfabetização. A adoção
do conceito de literacia resulta da construção histórica e reuniu no seu conceito muito
mais que a capacidade de ler e escrever e
remete-nos para o uso destas habilidades no
quotidiano em interação com o contexto,
numa explicitação redutora, sendo que, nos

produzir melhorias na qualidade das democracias modernas (Becker, 2003)” (in Macedo, 2005, p.334).
“As solicitações e as expectativas sociais
de literacia incidem agora, de maneira
muito mais vasta, sobre a generalidade da
população e, de maneira muito mais prática
do que estatutária, sobre as capacidades
de uso efectivo de informação escrita, nas
dimensões profissionais e culturais, cívicas e
pessoais da vida quotidiana” (Benavente et
al, 1996, p. 397).
A participação plena em sociedade é,
atualmente, mais exigente, na medida em
que estamos num espaço globalizado; no
entanto, no espaço local esta participação
é também fundamental. “A participação
cívica e política nos espaços de relacionamento social actuais, a escalas mais circunscritas ou mais amplas, em intervenções
de carácter local ou associativo, na acção
política regional ou nacional, nas redes ou
fóruns internacionais requer, como condição
crescentemente indispensável, níveis suficientes de literacia.” (Benavente et al, 1996,
p. 405)
Reconhece-se que a educação permanente é essencial para a capacidade de
acesso ao emprego, à cultura e participação e é a base para o exercício da cidadania efetiva e da participação consciente.
A EPATV, consciente desta problemática
e da necessidade do trabalho em educação de adultos, tem em desenvolvimento
um projeto – Future Lab for adult education- que pretende construir ferramentas
que apoiem o trabalho dos profissionais
nesta área. Cada vez mais é fundamental
trabalhar com os adultos numa perspetiva
de “mudança orientada” em que se pretende “apoiar a criação de conhecimento e
competências que são condição necessária
para que qualquer mudança e desenvolvimento aconteçam” (Manninen, 1998).•
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A EDUCAÇÃO É O ALICERCE DA CIDADANIA

romeu ribeiro

Quando é que tomou a decisão de terminar o
12ºano?
Decidi há cerca de 4 anos atrás. Com o passar
da carreira, vamo-nos apercebendo de que o
futebol não dura para sempre e faz-nos falta ter
formação. Isto para que um dia mais tarde possamos seguir outra carreira ou, mesmo ligados
ao futebol, precisamos sempre do 12º ano, por
isso é essencial.
Agora que concluiu o 12º ano, tem algum projeto para o futuro?
Sim, passa sempre por ficar ligado ao futebol.
Para treinador é essencial, para uma carreira
de “scouting”, ou mesmo para aprofundar a
vertente de diretor desportivo - é algo que realmente me interessa e tem esse mínimo requisito
de formação base.
Tem algum conselho para motivar os jovens da
EPATV?
Que não deixem isto para trás, porque depois
retomar será muito mais difícil. Eu senti essa dificuldade, em voltar aos estudos, em recomeçar,
talvez por isso tenha demorado mais um pouco.
Ainda assim, mesmo que demore mais, é sempre melhor terminar do que deixar para trás.
Eu fiquei 10 anos sem estudar. Terminei o 9º ano
- era o mínimo obrigatório - na altura tinha 16
anos e ainda tentei fazer algumas disciplinas do
10º ano, mas muito pouco, porque em paralelo
já tinha o futebol.
Portanto, mais vale fazer um esforço suplementar e terminar o percurso escolar e depois
pensar no futuro. Deixar para trás é a última
hipótese!•
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De que forma a dedicação ao futebol contribui
para que os estudos ficassem para segundo
plano?
Na altura só pensamos no futebol e deixamos
isso para trás. Como só pensamos no nosso
sonho e em concretiza-lo, deixamos de lado a
parte académica.
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- 29 anos, Jogador de Futebol
(no Benfica, Penafiel, entre outros)
- concluiu o 12º ano no Centro Qualifica da EPATV

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía.
Luís de Camões

Sentirás falta das minhas rimas;
Tocam-te na alma,
Dizes que que são obras-primas.
Sentirás falta das minhas piadas,
Brincadeiras, gargalhadas
E das tardes bem passadas.
Sentirás falta da minha companhia,
Dos momentos que passamos,
Momentos de alegria.
Sentirás simplesmente a minha falta,
Dizes que sou especial,
Diferente de toda essa malta.
Sentirás falta da minha voz,
Palavras sussurradas ao teu ouvido,
Segredos entre nós.
Sentirás falta dos momentos passados,
Sorrisos e olhares
Entre ambos trocados.
Sentirás falta de me ter na tua vida;
Será que te sou importante
Ou sou mais uma alma esquecida?
Sentirás falta do meu look
E das centenas de mensagens
Trocadas no Facebook.
Sentirás falta do que sou,
Aquele puto humilde
Que nunca mudou.

Para além da poesia, comecei a aprofundar o meu talento nas artes e entrei no mundo da pintura. Certo dia, as
enfermeiras, que me faziam a fisioterapia, repararam nos meus
desenhos, telas e poemas e fizeram-me um convite para uma
exposição de arte e poesia no Centro de Saúde de Vila Verde.
Nessa altura, andava ligado a um ventilador e para sair de
casa tinha de levar comigo uma garrafa de oxigénio. Passei
muito sem sair de casa, pois tinha vergonha daquela situação.
Mas com muito apoio consegui ultrapassar e realizar a exposição.
Chegou o dia da mudança…
No dia 15 de setembro de 2016, fui chamado para um
transplante bi-pulmonar (aos dois pulmões), foi um dia inesquecível. Chegara a hora de entrar no bloco operatório, para
enfrentar uma cirurgia que durou 15 horas. O momento mais
comovente e marcante foi ver os meus pais chorarem e eu ser
forte e sorrir, porque, se algo corresse mal, eles teriam ficado
com o meu sorriso imortalizado. O meu sorriso que, apesar de
todos os maus momentos, dores, tristezas, desilusões e internamentos consecutivos, nunca foi perdido.
Mas graças a Deus correu tudo bem, com o apoio incondicional dos meus pais, que passaram todo o tempo lá comigo,
da minha namorada e da minha família, renasci das cinzas
como a Fénix. Foi um mês e meio, em Lisboa, até que voltei
para casa. O transplante trouxe uma enorme mudança para a
minha vida.
Hoje em dia, apesar de certas limitações, tenho uma vida
completamente diferente. Tirei a carta de condução, voltei à
escola, criei um pequeno negócio com os meus desenhos e
telas, pratico desporto, corro, salto… coisas simples que, antes,
não tinha capacidade para fazer.
O sorriso mantém-se, apesar de tudo o que já aconteceu,
porque não há nada melhor do que ter motivos para o fazer.
Muitos pensam, então como é que ele sorria com tanta
coisa a acontecer na vida?
É simples! Mesmo estando a chegar aos meus últimos degraus, eu ainda tinha uma irmã para ver crescer e uns pais que
sempre lutaram por mim. Não os podia abandonar.
Foi esta a minha experiência pessoal com a mudança. A
mudança que me trouxe vida!•
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Sentirás a falta do meu olhar,
Daquele brilho
Que faz o teu sorriso despertar.
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Mário Ferreira
Aluno 1º ano do Curso Técnico de Design Gráfico

A propósito do soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades”, abordado na aula de português, o professor Marco
Alves propôs a realização de um texto onde falasse sobre a
“mudança”, uma temática que está muito ligada à minha
vida.
Para quem não sabe, nasci com um problema crónico
pulmonar.
Passei uma boa infância, mas sempre soube que não era
como as outras crianças. Até aos meus onze anos, acreditava
que tinha uma asma mais grave. Era isso que os meus pais me
diziam. Hoje em dia, sei que tudo foi para me proteger e me
dar uma infância como a das outras crianças, porque, por
vezes, estas conseguem ser muito cruéis.
Fiquei a saber realmente da minha doença quando, em
2010, fiquei internado devido a uma infeção respiratória. Foi aí
que soube da sua gravidade. O médico disse-me que a minha
doença era como uma escada, por cada degrau partido, o
que queria dizer que a cada infeção seria um agravamento
irreversível no meu estado clínico.
No entanto, fui vivendo…
Tive de mudar de casa, vindo viver para Vila Verde, para
estar mais perto do Centro de Saúde, onde fiz, durante sete
anos, fisioterapias para ajudar a estabilizar a minha saúde, até
que…
Até que a minha saúde começou a cair por terra. Foi aí que
se começou a pensar na palavra “MUDANÇA”.
Mas que mudança! Seria uma mudança gigantesca. Voltei
à minha terra natal, tive de deixar a escola, ainda tentei ter
aulas vias Skype, mas não consegui.
Não tinha paciência, nem vontade para aquela forma de
assistir às aulas. Mas não foi só isso! As pessoas que pensava ter
como amigas, desapareceram como o fumo no ar. Poucas ou
quase nenhumas ficaram. Ficou uma amiga que, na altura, era
colega de turma, no curso de Artes Visuais. Foi por sua causa,
pelo seu apoio, que comecei a escrever poesia. Trocávamos
centenas de mensagens no Facebook, até que, um dia, numas das nossas conversas, ela me desabafou que tinha medo
de me perder, devido ao agravamento da minha saúde, até
que surgiu a mensagem: “Tenho medo que morras…”.
Foi dessa conversa que nasceu o poema “Sentirás a minha
falta?”.

A Educação Física é uma disciplina que visa o aperfeiçoamento, controlo e manutenção da saúde do corpo e da mente do ser
humano.
A Educação Física contribui diretamente para a formação do
caráter de um indivíduo. Ela está relacionada com o desenvolvimento físico, social e emocional da pessoa.
SERÁ QUE A SOCIEDADE TEM ESSA CONSCIÊNCIA?
O desporto é uma das atividades onde existem grandes possibilidades na integração dos nossos jovens com sucesso, e consigam posteriormente uma maior motivação e interesse pelas atividades da
vida ativa, acreditando que serão capazes de viver com sucesso.
- Crescer num ambiente competitivo, faz com que percebam que
tudo se aprende.. ! Tudo se treina.. Tudo se melhora!
- Saber ser e estar é fundamental para qualquer ser humano.
- A oposição é um fator de progresso, o erro um meio de aprendizagem e o insucesso o verdadeiro caminho para o sucesso.
- Alcançaremos o êxito que perseguimos se “treinarmos” quanto
baste e soubermos resistir à frustração que o insucesso provoca.
O DESPORTO É TUDO ISTO! E ENSINA TUDO ISTO!
Para ultrapassar as novas exigências da sociedade contemporânea, é necessária a formação de cidadãos participativos,
críticos, reflexivos, intervenientes e responsáveis.
Através do desporto, os jovens conseguem criar “hábitos de excelência”, e ficar “à altura” para sobreviverem à competitividade
do mundo atual.
Através do desporto, conseguimos intervir em áreas como a
liderança, dinâmica de grupos, trabalho em equipa, motivação,
superação e coaching, proporcionando aos alunos/cidadãos
experiências reais, capazes de promover a aquisição de conhecimentos, otimizando o processo de transferência dos mesmos para
a vida adulta.
Através do desporto conseguimos criar um clima de incentivo
à necessidade de revelarem atitudes positivas perante a vida e as
suas cada vez maiores exigências.

DESPORTO

GANHAR OU PERDER… NÃO.
CRESCER - É ESTE O DESAFIO!

O DESPORTO É UM CAMPO DE TREINO ONDE O
ADOLESCENTE APRENDE A PRATICAR OS PAPEIS
QUE TERÁ DE ASSUMIR NO FUTURO.
A aula de Educação Física é um veículo muito válido de transmissão de valores e
comportamentos. Comportamentos como a
cooperação, camaradagem, fair play, interação pessoal, formação da identidade e
comportamento social, podem ser apropriados
no desporto e podem ser úteis nas situações da
vida quotidiana.
É uma “socialização” através do desporto.
Através do jogo, o aluno pode vivenciar e experimentar atitudes que mais tarde lhes vão ser
úteis na integração na vida profissional ativa.
A escola, os pais, os treinadores, os professores são os responsáveis pela preparação do
aluno para a vida adulta, para a vida ativa.
E cada vez mais sabemos que o mercado de
trabalho é mais exigente, mais competitivo,
e obriga a que o jovem quando integra este
novo meio, venha já munido de capacidades
e competências capazes e que o tornem eficientes no mercado de trabalho.
Queremos que os nossos alunos pensem
e intervenham cada vez mais, melhorem as
competências e se tornem mais criativos e
inovadores.
Só assim conseguirão sobreviver e participar
na competição que hoje em dia a sociedade
é!
Ganhar ou perder…Não, CRESCER. É este o
desfio!
A superação de obstáculos, das dificuldades, superar-se a si mesmo.
Estas tentativas assumem-se como uma
motivação que será transferida para a competição na sociedade, como uma oportunidade
de avaliação das suas capacidades, na comparação consigo e com os outros, na criação
de uma boa imagem social e de aquisição e
desenvolvimento de valores para uma vida em
sociedade.
O desporto educa!!! O corpo e a mente...•
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Glória Lago
Docente da EPATV

“Num sentido amplo, a cidadania é reconhecida como o «direito a ter direitos». Por isso, há quem a
entenda como um estatuto que confere um leque de
direitos constitucionalmente previstos.
Embora a Constituição da República Portuguesa
não o defina, a cidadania pode ser compreendida
como um direito fundamental ligado a uma nacionalidade: o «direito a ser membro da República Portuguesa». Exige, portanto, um vínculo ou conexão relevante
a Portugal — ter nascido em território português, ser
filho ou neto de portugueses, casar‑se com um cidadão
português — que justifique tal estatuto de inclusão/pertença à comunidade política e jurídica portuguesa.”
Indo um pouco mais além, ser cidadão implica
“praticar cidadania”. Mas o que é isso? Será ir à escola
e voltar para casa diariamente? Será terminar o meu
curso profissional e ir procurar um emprego ou continuar
a estudar? Será apoiar a minha família naquilo que
ela precisar? Será ir votar quando tiver idade e houver
eleições?
Sim, é isso... mas é muito mais. É o direito a ter direitos
e o direito a ter deveres.
Provavelmente, tens ouvido na escola que tens de
ser responsável, autónomo/a, solidário/a, conhecer e
exercer os teus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista,
crítico e criativo. Mas o que significa isto na prática?
Na realidade, ser cidadão é um atributo cada vez
mais exigente. E o mercado de trabalho vai procurar
saber até que ponto és “cidadão”. Isto é, até que
ponto te informas acerca do que se passa à tua volta,
até que ponto “sais do sofá” ou “detrás do ecrã do teu
computador” para lutar pelos teus direitos ou pelos direitos dos outros. Um cidadão um ser livre que está pronto a participar ativamente na procura de soluções para
A cidadania é uma invenção coletiva. Cidadania é
uma forma de visão do mundo. Paulo Freire

os problemas da sociedade, do mundo à sua volta, não
apenas aquele que o critica.
Ser cidadão é, ainda, tolerar o outro. Porque é de
outro clube de futebol, mas também porque é de
outra religião, porque não tem as mesmas preferências
sexuais que tu, porque tem outra cor de pele, etc. E,
acredita, a sociedade está cada vez mais cheia de
pessoas que incentivam ao ódio precisamente pela
falta de tolerância. Enquanto cidadão ativo e participativo, cabe-te fazer a diferença. Hoje és filho/a, “amanhã“ serás pai ou mãe e vais precisar de educar para
a cidadania. Respeitando os princípios que acabámos
de enumerar.
Exercermos os nossos direitos enquanto cidadãos
significa, ainda, sabermos trabalhar em equipa, nas
mais diferentes situações. Já o fazes na escola, com
certeza. Sabes que esta é uma das competências que
os empregadores mais procuram nos seus trabalhadores? Ninguém quer trabalhar com alguém que se isola,
que gera conflitos, que não facilita o trabalho do outro.
Repartir em vez de guardar para si é a chave para o sucesso pessoal, mas também profissional. E acredita que
te vais sentir melhor num ambiente onde predomina o
trabalho em grupo.
Portanto, quando dizemos que somos cidadãos,
não estamos apenas a referir-nos à consciência de que
temos direitos e deveres, expressão muito comum, aliás.
Estamos a dizer e a assumir que nada vai acontecer sozinho, sem que “eu, cidadão” seja ativo. Nesse sentido,
o exercício da cidadania é um desafio para todos nós,
um mundo em permanente (des)construção.
Finalmente, ser cidadão é reconhecer que vais estar
em constante aprendizagem. Nunca pararás de aprender, nem de ensinar; ensinas aprendendo, aprendes,
ensinando.•

Susana Oliveira
Observatório de Empregabilidade da EPATV

SABOR

para além dos direitos e deveres,
no trabalho e na vida

vinho tinto
com maçã assada

tapioca
de natal

Olga Martins
Docente da EPATV

Chefe José Vinagre
Docente da EPATV

Ingredientes:
1 garrafa de vinho verde tinto
2 colheres de sopa de açúcar mascavado
2 paus de canela
2 maçãs assadas

Ingredientes:
250gr de tapioca
1,2l de leite
30gr de manteiga
250gr de açúcar
3 gemas
1 pau de canela
1 casca de limão
1 pitada de sal

Preparação:
Num jarro de vidro colocar as maçãs
assadas, o açúcar, a canela e o vinho.
Mexer tudo com um ferro quente.
Para aquecer a noite de Natal, proponho uma receita que era usual na
minha família enquanto se aguardava
pela chegada do Pai Natal à volta da
lareira proporcionando o convívio e a
partilha entre todos.•

Preparação:
Colocar a tapioca de molho 2 a 3 horas
(o ideal é de um dia para o outro) e
escorrer.
Levar ao lume parte do leite com a casca de limão, o pau de canela e uma pitada de sal. Assim que levantar fervura,
colocar o açúcar e a tapioca.
Depois de absolver o leite, colocar a
restante porção até obter o ponto desejado. E, de seguida, ligar com as gemas
e deixar levantar fervura.
Colocar num recipiente e porvilhar com
canela, na hora de servir.•
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Nós, cidadãos…

O respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor
que podemos ou não conceder
uns aos outros (…) Paulo Freire

Marco Alves
Docente da EPATV
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A amante do governador
José Rodrigues dos Santos
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Cada suspiro teu
Nicholas Sparks

Estar vivo aleija
Ricardo Araújo Pereira
Da crítica ao império dos telemóveis
e das redes sociais ao elogio do silêncio, passando pela acérrima defesa da
liberdade de expressão e pela metafísica
do pecado, estes textos tanto falam de
Cristiano Ronaldo como de Kierkegaard
ou do Candy Crush.
Pelo caminho, desmonta-se o mito da
autoajuda, discutem-se eternos problemas de linguagem que só a RAP apoquentam, questionam-se intolerâncias
alimentares e o complexo de Édipo, e
levantam-se questões prementes para
os casais da sociedade atual, como a
escolha entre ter filhos ou ser feliz para
sempre.

O acaso juntou duas pessoas numa
praia.
Ela é Hope Anderson, nascida e criada na Carolina do Norte.
Ele é Tru Walls, guia de safaris no Zimbabué, onde nasceu.
Hope está a viver um momento difícil.
A relação com o namorado já não a
faz feliz e o pai acaba de receber um
diagnóstico terrível. Sunset Beach é o
local ideal para encontrar a paz de que
necessita para refletir sobre a sua vida.
Tru está perante um momento revelador. Cresceu em África e nunca conheceu o pai. Em Sunset Beach, prepara-se
para o encontrar pela primeira vez.
Quando os caminhos de Hope e Tru
se cruzam, a magia acontece. Mas, por
muito intensos que sejam os seus sentimentos, ambos sabem que terão de
fazer uma escolha dilacerante.
A praia que os uniu, vê-os, agora,
partir. A areia cobre-lhes os passos, as
marés seguem o seu ritmo ancestral… e
uma carta resistirá ao tempo para ditar,
um dia, o seu futuro adiado.
Inspirado numa história real, “Cada
Suspiro Teu” fala-nos de um encontro
que fica gravado a fogo no coração e
na memória de duas pessoas de mundos
opostos, transcendendo o tempo, os
continentes, e o toque – por vezes agridoce – do Destino…

Depois de atacarem Pearl Harbor
e invadirem Hong Kong, os japoneses
cercam Macau. Com o inimigo às portas,
o novo governador, Artur Teixeira, tem
de enfrentar a maior ameaça ao império
português durante a Segunda Guerra
Mundial. Diante dele está o coronel
Sawa, o violento chefe do Kempeitai,
que ameaça invadir a colónia portuguesa na China.
Para salvar Macau, o governador
conta apenas com o seu engenho – e
a ajuda de um punhado de homens e
mulheres, incluindo a própria concubina
do coronel Sawa, a chinesa Lian hua.
Tudo se complica, no entanto, quando
se apaixona por ela.
Amor e guerra no choque de impérios.
A Macau dos juncos e das sampanas,
dos casinos e do ópio, do Leal Senado
e da Praia Grande, do Fat Siu Lao, do
Grémio Militar e do Clube de Macau, do
Porto Interior e da Porta do Cerco, dos
riquexós, dos contrabandistas chineses
e das dançarinas russas, do mahjong e
da corrupção, do patois, das canções
de Art Carneiro e dos jogos de hóquei
na Caixa Escolar; e dos refugiados, dos
bombardeamentos e da fome.
Baseado em acontecimentos verídicos, “A Amante do Governador” resgata
os dias de Macau sob cerco japonês e
mostra como Portugal manteve a única
bandeira ocidental hasteada no Extremo
Oriente durante toda a Segunda Guerra
Mundial.•
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tiraro a leinha. Assim a modos de
ber o qu’ele dezia. É o dizes! Ficou
calado que nem um peto! Disse-lhe p’ra me lubar ò chefe deles. E
o garoto lá me lubou. Que fogueiraça eles lá tinho, home!
Ó chigar, um home birou-se pra
mim e proguntou-m’o’q’habia. Eu
contei-lho. Combidou-me pra comer o dianho do home! Eu era lá
home d’aceitar! Homessa! Tá bem,
tá! Dixe p’r’aí qu’eles desinterro os
bichos e qu’os come!
Bom, como estaba sozinho fichei o bico! O galo canta de galo
na sua capoeira! Eles assim como
vinhero também foro. Inda lá estibe uns tempitos despois disso. Bai,
bim a Portugal passar as minhas
vacances.
Num sábedo de feira do Pico,
foi c’a minha patroua pra môde
cumprar uns sapatitos. Corremos
umas poucas de tendas e nada.
Uns proqu’ero caros, outros proque
num m’agradabo, num habia
meio de cumprar o raça dos
sapatos!
Bai, parámos numa tenda de
ciganos. Costumo dizer pr’aí qu’o
caurçado deles num presta. Num
é bem assim. E fica mais em conta!
Estábamos a ber uns sapatos e
sai-se uma boz de lá a dizer que
podia escolher à buntade e q’os
sapatos ero de graça. Eu deu-m’um ar daquela cara… mas, são
tantas qu’a gente já biu, qu’eu
sabia lá. E como hoije ninguém
dá nada a ninguém, quês saber o
que se taba a passar. Num fosse
ele estar a mangar comigo. Foi
então qu’o diacho do cigano me
lumbrou do qu’acunteceu em
Fraunça. Ó rapazes, com’este
mundo é piqueno, carago!
Ora essa, disse-lh’eu. O que lá
bai, lá bai, home! O cigano, cum
raio, num se esqueceu da minha
cara! Olhai s’eu lh’aprontasse uma
patifaria!? Num sou uma raça
toum fraca como se diz, home!
E assim, o Silva terminou a sua
historieta.
- Isso é raça chifruda! Eu num
posso ber essa gente! – exclamou
o Mendonça.
- Que rica pinga, Sirba! – saboreava o Pipa a limpar com as
costas das mãos o bigode verde
carrascão.
- É uma gente diferente! – retorquiu Ele.
O aperitivo estava aperitivo.
Saíam do quintal e o Silva:
- Homessa! Sempr’à’j’ordes!
Inté logo!•
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Era domingo e o sol amarelo
amarelo. O Silva, Ele, o Mendonça
e o Pipa caminhavam calçada
acima, a passo domingueiro. Conversavam de tudo e de nada, em
voz alta em voz baixa.
Passavam em frente ao portão
do Silva, quando este:
- Bamos buber uma pinga?
O Mendonça que não. O Pipa
acusava a goela seca e Ele manteve-se calado.
- Bora, home! – insistiu o Silva.
Entraram no quintal.
Enquanto o Silva foi buscar o
vinho, o chouriço e a broa, eles
acomodaram-se à sombra da
parreira encostados a um muro de
pedra solta.
- No Santiago apint’òbago –
adagiava o Pipa de olhos fixos
nuns bagos roxos que apareciam
dispersos nos cachos ainda verdes.
Chegou o Silva. Comiam, bebiam e conversavam. A conversa
iniciou no fraco ano de binho e,
de repente, abalou numa carroça de ciganos até França. É que
o Silva começou a contar uma
historieta, dos seus tempos de
emigrante.
Contou assim:
- Num soum uma gente toum
fraca como se diz, home!
Uma bez, nos meus tempos de
Fraunça, aconteceu-m’uma boa.
Chegar’uns ciganos lá, à minha
porta, e roubaro-m’uma leinha
qu’eu lá tinha. Troixe o raio da
lenha d’uma obra. O incarregado
mandou botá-la fora e eu aprobeitei-a, ora essa! É qu’às bezes
a maurta juntaba-se p’ra comer
umas sardinhitas e buber uns copitos e a lenha fazia faurta. Sabe
como é, quem guarda belho tem
sempre o que lhe faz faurta.
Pois foi. Tinha lá um bô monte
dela, coberta c’um plastro. Ó
home, num restou uma cabaca,
carago. Ora eu binha do trabailho
e q’and’olho, o que beijo? Beijo
uns poucos de ciganos numa festa
graúda. Ma’j’ò que festa, home!
O Silva arregalava os olhos ao
lembrar a festa cigana. O colorido,
o frenesi, a pujança rítmica da
música, a quiromancia… Aquela
memória mostrava o Silva envolto
numa energia esfuziante. Que
festa! Que festa! Repetia.
Continuou o Silva:
- Aquilo, sim!... Ond’é qu’eu
ia? Ah! Estaba eu, no portoum do
meu barraco, e dou c’o’j’olhos
num ciganito. Birei-me p’ra ele e
proguntei-lhe se fôro eles que me

istorieta
do Silva

José de Barros
Docente da EPATV

Alicerces da Cidadania
Hoje e agora, num país civilizado, moderno e desenvolvido, a cidadania é tida como algo seguro, mas será assim tão
linear?
A cidadania emerge de um longo processo de afirmação
e consolidação de um regime democrático. A sua aplicação
é fundamental para construirmos uma sociedade melhor, mais
respeitadora e mais protetora para todos.
Mas será que todos os cidadãos têm o mesmo acesso a
essa sociedade melhor, respeitadora e protetora de todos?
Deixo à vossa consideração!!!
Na minha humilde opinião ... não ... porque se assim fosse
não existiria desigualdade, exclusão social e pobreza.
Nem todos têm os mesmos direitos, deveres e obrigações.
Continuam a existir cidadãos de primeira e cidadãos de segunda.
Torna-se imperativo a formação de cidadãos participativos,
críticos, reflexivos, intervenientes e responsáveis. É fundamental apelar a uma “+ cidadania”, porque só assim estaremos
perante uma sociedade mais justa e isto só será possível se
a cidadania albergar uma componente de solidariedade e
outra de civismo, mas este civismo terá que ser trabalhado,
construído e sustentado.
Se...
- Fizermos mais e melhor;
- Lutarmos pela igualdade;
- Apelarmos ao civismo;
- Praticarmos a solidariedade;
- Preocuparmo-nos com os outros;
- Combatermos a ideia de superioridade;
- Pensarmos que, apenas, somos mais um;
... seremos um autêntico cidadão.
Todos, sem exceção, são importantes. A vida é uma mera
passagem, na qual merecemos ser verdadeiramente felizes.
“Sozinhos vamos mais rápidos. Juntos vamos mais longe...”.

[cidadania]
= qualidade de cidadão.
= condição de quem possui direitos civis,
políticos e sociais, que garante a participação na vida política.
= é participar civicamente, porque somos
corresponsáveis pelos outros.

Seleção: Cláudia Marques
Fotografia: António Cunha
Docentes da EPATV

Manuel da Fonseca, in “Poemas Dispersos”
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Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV
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antes
que
seja
tarde

Amigo,
tu que choras uma angústia qualquer
e falas de coisas mansas como o luar
e paradas
como as águas de um lago adormecido,
acorda!
Deixa de vez
as margens do regato solitário
onde te miras
como se fosses a tua namorada.
Abandona o jardim sem flores
desse país inventado
onde tu és o único habitante.
Deixa os desejos sem rumo
de barco ao deus-dará
e esse ar de renúncia
às coisas do mundo.
Acorda, amigo,
liberta-te dessa paz podre de milagre
que existe
apenas na tua imaginação.
Abre os olhos e olha,
abre os braços e luta!
Amigo,
antes da morte vir
nasce de vez para a vida.

A cidadania
Muito prazer, sou a cidadania
Vim trazer luz à periferia
Para alegrar a noite e o dia
Com trabalho e muita poesia
Sou filha do esforço com a solidariedade
Sou irmã da mais doce e nobre paz
Ajudo quem sofre e possui humildade
Tirando as cinzas nuvens do céu lilás!
Quando alguém triste e solitário
Faz um bom serviço voluntário
Eu tiro um pouco de sua depressão e tristeza
Pois sou um remédio feito pela real natureza!
Sou o espírito que exerce os direitos
No corpo de quem cumpre os deveres
Sei que os destinos não são perfeitos
Porém trago coragem a vários seres!
Meus braços são feitos de cultura
Meu olhar é a mais pura empatia
Ajudo a todos com doçura e ternura
Pois quero um mundo com harmonia
Por isto o meu nome é cidadania.
(autor: L.R.M)•
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Rui Silva
Docente da EPATV

são envolvidos, além da inteligência
e do raciocínio, os sentimentos afetivo
e emocional, e os simples atos de
desenhar, pintar, dançar ou mesmo
apreciar manifestações artísticas
são absolutamente cruciais para um
desenvolvimento integral do corpo e
da mente.
A arte, em todas as suas nuances,
é um instrumento de desenvolvimento
da expressão artística do indivíduo,
e este consegue aumentar a sua
capacidade de resposta a estímulos sociais, valorizando a sua atitude
crítica. Assim, uma obra será mais
uma manifestação de uma emoção,
de um momento, de um estado de
espírito, de uma expressão…e sem a
expressão adequada, as emoções
tornam -se um factor de perturbação
na interpretacão artística, pelo que a
arte cumpre um papel essencial entre
todas as actividades humanas: o de
contribuir para o auto -conhecimento,
ao proporcionar um contacto especial com a ordem dos sentimentos e
das emoções.

TÃO ANTIGA QUANTO A PRÓPRIA ARTE É
A IDEIA DE QUE O ARTISTA NÃO OFERECE
UM COMENTÁRIO PRIVILEGIADO SOBRE
SUA PRÓPRIA OBRA, E AQUI RESIDE O SEGREDO DA ARTE, ELA SUGERE VÁRIOS ALICERCES, MAS CABE A CADA UM DE NÓS
FAZER A SUA PRÓRPRIA CONSTRUÇÃO.
Eu revejo-me neste pensamento e
na ideia de que a arte em todo o seu
esplendor é uma criação apenas na
medida em que significa, representa,
refere, ou simboliza de alguma forma e
é uma expressão para as emoções que
sofremos ou para evidenciar os trejeitos
de cada um.
È este o papel da arte no processo
de cidadania…promover a procura e o
esclarecimento que permita ao indivíduo, descobrir a verdadeira “arte”, num
mundo cada vez mais material e cinzento.
A arte pode não ser a única solução,
mas pode ser a alavanca para salvar a
ética das pessoas, dando-lhes esperança e nesse sentido pode salvar o mundo.•

M. C. Escher

É comum ouvir-se que não podemos encarar o futuro se não fizermos
o presente com as referências do
passado. Mas será o passado tão importante? Será que o reconhecemos
e o valorizamos? Somos gratos por
aquilo que temos? Somos justos com
o legado que nos deixaram? Poderá
ou deverá a arte ser um alicerce na
construção do indivíduo?
Quando observo o mundo que me
rodeia deparo-me com o uso (quase
leviano) da palavra cidadania, seja
nos média, na política, nas escolas
ou em instituições, porém, em contrapartida, verificamos que a sociedade
em geral é cada vez mais indelicada, violenta, pouco democrática e
intolerante, numa busca, errada mas
desenfreada, pela obtenção do prazer imediato, ultrapassando valores e
limites do respeito.
É nesta contradição social que a
arte pode, e deve desempenhar um
papel crucial na formação e maturação individual. No processo de
descoberta e conhecimento da arte

Blackbird, Tash Sultana
Com uma pitada de flamengo, estes nove minutos intensos são
transcritos na vibração de 12 cordas e no ranger de voz da australiana Tash Sultana - uma compositora multi-instrumental que
constrói fusões constantes de géneros.
Dream State, Son Lux
Uma peça de camadas, onde a percussão se mostra imperativa, os sintetizadores poderosos e as vozes dramáticas. Da imponência de um ser novo, à vulnerabilidade de um velho, a faixa
revela uma utopia de valentia e invencibilidade temporária.

15
de janeiro
Dia da compota
15
e 23 de Janeiro
Jornadas de Eletricidade, Eletrónica Automação e Energia

Cherry, Jungle
Um groove soul sensual que vibra num romantismo distorcido.
Este tema, vê-se como uma quebra de relação floreada com
melodias e falsettos hipnotizantes.
TER MÚSICA 34

Suspirium, Thom Yorke
Uma construção pura, mágica e fantasmagórica. Banda sonora para bailarinas sombrias, esta faixa soa de uma simples produção de piano, flauta e vocais que não necessitam de apresentação.
Bird of Paradise, Graveyard
Uma faixa com um vibrante riff floreado, que retine levemente
a blues, da banda sueca que renasceu com um novo baterista.
Uma sonoridade de voz crua que expande em amplitude no
hard rock psicadélico.
If The Car Beside You Moves Away, James Blake
Melodicamente bizarra, a arte eletrónica experimental de
James Blake traz um glitch do futuro que funde a melancolia e
a excitação num single só.
The Day I Day, ISLAND
Balance-se agora a cabeça num desvio horizontal, com o movimento repetido da guitarra de indie rock destes canadianos.
Aqui escuta-se um rosnar de emoções pesarosas em jeito de
prosa dramática.
PATTERNS, hevgeniks
Em passo acelerado distingue-se a ânsia do ritmo cruzado do
arrasto dos sintetizadores. Sentimentos catastróficos e padrões
traduzem uma visão muito própria deste artista luandês, que se
mudou para Braga.•

14
de Fevereiro
Comemoração do Dia dos Namorados

•Ementa especial do dia dos namorados
•Apresentação de produtos alusivos ao tema dos namorados
•Pequeno-almoço de S. Valentim.
•Concurso “um Poema de Amor”

TITLE

ARTIST

Blackbird

Tash Sultana

Dream State

Son Lux

Cherry

Jungle

State Line

Novo Amor

It Runs Through Me

Tom Misch, De La Soul

Suspirium

Thom Yorke

Bird of Paradise

Graveyard

If The Car Beside You...

James Blake

The Day I Die

ISLAND

PATTERNS

hevgeniks

Playlist
disponível
no Spotify:
Natércia Machado
Departamento de Comunicação e Imagem

8Comemoração
de Marçodo Dia da Mulher
20
de Março
Showcooking: Elaboração e decoração de bolos de casamento
20
de Março
Jornadas da Criatividade
15
de Março
Olimpíadas de Português”
21
de março
Comemoração do dia da árvore
4Festa
dedaAbril
Páscoa

• Missa Pascal
• Decoração da escola
• Almoço com sabores de Páscoa

Abril
Concurso: Pintar a Páscoa XI

AGENDA

It Runs Through Me, Tom Misch, De La Soul
Um beatmaker e produtor londrino que projeta uma voz esteticamente açucarada, numa faixa com cheiro de funk, soul e
R&B. Thomas sabe como oferecer uma musicalidade bem vincada pelo ritmo e pela guitarra, aqui também associada ao hip
hop.

12
de Fevereiro
Fotografa a tua sobremesa
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State Lines, Novo Amor
Um preenchimento ternurentamente belo. Trabalhada de forma artesanal, esta peça mostra as delimitações da incerteza.
Uma atmosfera melancólica, íntima e intrigante, tipicamente
única de Ali Lacey (a.k.a Novo Amor).

2. O Presidente organizou uma receção ao corpo
diplomático. Metade dos convidados são estrangeiros,
cuja língua oficial não é o português.
Todos os convidados dizem “Boa noite” ao Presidente em português e por delicadeza, cada um deles
diz “Boa noite” a cada um dos outros na língua oficial
da pessoa a quem se dirigem.
O Presidente responde “Seja bem-vindo” a cada
convidado.
No total disseram “Boa noite” setenta e oito vezes
em português. Qual o número de convidados.

CABEÇA

Coloque corretamente as letras do retângulo da
direita na grelha e completa a frase.

CABEÇA

1. Timóteo e Asdrúbal jogam com dois dados, mas não
utilizam os números. Pintaram algumas faces de vermelho e outras de azul. Lançam os dados ao mesmo
tempo.
Timóteo ganha sempre que as duas faces sejam da
mesma cor e Asdrúbal sempre que são de cor diferente. Deste modo, são iguais as oportunidades que cada
um tem de ganhar.
O primeiro dado tem cinco faces vermelhas e uma
azul.
Quantas faces vermelhas tem o segundo dado?

Descubra as seis diferenças nas imagens.
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Pedro Arantes
Docente da EPATV
Preencha os blocos destacados a negro com algarismos entre 1 e 6, obtendo o número indicado no canto
superior esquerdo de cada bloco, através da operação
matemática indicada. Cada coluna e cada linha deve
conter os algarismos de 1 a 6, sem repetições.

Soluções
TER 33

Pirâmide de Letras
1 – Interdisciplinaridade
2 – Inconstitucionalidade
Números Escondidos
1 – Número 11
2 – Número 10

José Carlos Dias
Docente da EPATV

TER Paradoxo
Ele deve cortar a primeira vez, de modo que o
primeiro pedaço deverá
ter 1/7 (um sétimo) da barra total. Em seguida, deve
cortar pela segunda e última vez, sendo que cada
parte deverá ter respetivamente 2/7 (dois sétimos)
e 4/7 (quatro sétimos) do

total da barra.
Então, o pagamento
deve ser feito da seguinte
forma:
1ª diária: paga com 1/7
da barra; 2ª diária: paga
com 2/7 da barra e recebe
o 1/7 da barra de volta; 3ª
diária: paga novamente
com 1/7 da barra; 4ª diária:

paga com 4/7 da barra
e recebe de volta 3/7 da
barra (sendo dois pedaços:
1/7 e 2/7 da barra); 5ª diária: paga com 1/7 da barra
novamente; 6ª diária: paga
com 2/7 da barra e recebe
1/7 da barra de volta e 7ª
diária: paga com 1/7 da
barra.
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escola profissional

amar terra verde
Telefone: 253 322 144
Email: centroqualifica@epatv.pt
UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

Morada: Praça das Comunidades Geminadas, 1
Apartado 40, 4731-909 Vila Verde
ARTES
Artes do Espectáculo
INFORMAÇÂO E JORNALISMO
Biblioteconomia, arquivo e documentação (BAD)
AGRICULTURA, SILVICULTURA E PÉSCAS
Produção agrícola e animal
Floricultura e jardinagem
SERVIÇOS PESSOAIS
Desporto
Cuidados de beleza

