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Viajamos cá dentro e lá fora, para ver, ouvir e sentir 
o desconhecido. Na bagagem levamos a curiosidade e 
trazemos vivências, experiências e diversidade. 

Ah, mas podemos viajar dentro da Escola e encontrar 
aí professores que podem abrir muitas janelas, infinitas 
paisagens para os jovens e eles escolhem as que querem. 
Viajar é conhecer e o conhecimento liberta, a cultura une 
e tudo isto deve acontecer dentro da escola.

Como? Sim. Marcelo Caetano afirmava que uma 
criança filha de um operário não tem para as ciências «a 
mesma preparação hereditária que tem para o ofício do 
seu pai e, por isso, não passará, nunca, de um medíocre 
intelectual».  E, chegados aqui, que vamos fazer? 
Continuamos com um professor, que exclui os alunos que 
não acompanham as aulas coletivas e são «atrasados»?

“Por um uso perverso da razão viemos dividindo a 
humanidade em categorias irredutíveis entre si, os ricos 
e os pobres, os senhores e os escravos, os poderosos e os 
débeis, os sábios e os ignorantes, e em cada uma dessas 
divisões fizemos novas divisões, de modo a podermos 
variar e multiplicar à vontade, incessantemente, os 
motivos para o desprezo, para a humilhação e a ofensa” 
— escreveu José Saramago, “Chiapas, Nome de Dor e de 
Esperança”, in Revista Visão, n.º 273, 1998.

Façamos, juntos, uma viagem ao interior de uma Escola 
In — na moda — em contraponto a um estabelecimento 
de ensino OUT — fora de tempo. Iniciemos um caminho de 
IN(clusão) daqueles que, há muitos anos, foram “atirados 
pela janela fora” e ficaram Out (excluídos, para trás), sem 
esquemas mentais redutores (com exames ou sem provas) 
e simplismos populistas: integrar, incluir ou incorporar é o 
caminho mais difícil, dá muito trabalho, mas é o único 
roteiro de sucesso educativo realizador da dimensão 
humana. Para deixar no chão, excluir, desintegrar basta 
a inércia. Nada fazer. Esta escola exclui, então, os que 
ignoram o conhecimento que ela valoriza. 

A escola inclusiva abrange, compreende, envolve, 
implica e deve afirmar-se — através do projeto, dos 
professores, dos funcionários e dos alunos — contra uma 
escola que quer pôr fora, pôr de parte, expulsar, omitir, 
tirar, excetuar, privar ou não deixar tomar parte (Out).

Os sistemas escolares estão montados a partir de um 

We travel in and out to see, hear and feel the 
unknown. In the luggage, we carry curiosity and 
bring along experiences and diversity.
But we can travel inside the school and find 
teachers there who can open many windows, 
endless landscapes for young people and they 
choose the ones they want. Traveling is knowing 
and knowledge sets you free, culture unites and all 
this must happen inside the school.
How? Yes. Marcelo Caetano affirmed that a child 
of a worker does not have for sciences “the same 
hereditary preparation as it has for the father´s 
craft, therefore, will never be more than a mediocre 
intellectual”. At this stage, what are we going to 
do? Do we continue with a teacher who excludes 
students who do not follow group classes and are 
“retarded”?
By a perverse use of reason, we have been dividing 
humanity into irreducible categories among 
themselves, the rich and the poor, the masters and 
slaves, the powerful and the weak, the wise and the 
ignorant, and in each of these divisions we have 
made new divisions, so that we may constantly vary 
and multiply the reasons for contempt, humiliation, 
and offense”, wrote José Saramago, “Chiapas, 
Nome de Dor e de Esperança, in Visão Magazine, 
nº273, 1998. 
Let’s take a trip together inside an In School- in 
fashion - as opposed to an OUT educational 
institution – old fashioned. Let´s begin a path of 
IN(clusion) of those who, many years ago, were 
“thrown out the window” and went OUT (excluded, 
left behind), without limited mental schemes (with 
examinations or without evidence) and simplistic 
populisms: integrate, include or incorporate is 
the hardest way, it takes a lot of work, but it´s the 
only way of educational success to reach human 
dimension. Inertia is enough to let someone down, 
to exclude, not to integrate. Do nothing. This school 
disregards, then, those who ignore the knowledge 
it values.
Inclusive school embraces, understands, involves, 
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pensamento que recorta a realidade, que permite dividir 
os alunos em “normais” e “deficientes” ou “difíceis”, 
as modalidades de ensino em regular e especial, os 
professores em especialistas nesta e naquela manifestação 
das diferenças ou dificuldades. 

A lógica dessa organização está marcada por uma 
visão determinista, mecanicista, formalista, reducionista, 
própria do pensamento científico moderno, que ignora 
o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não 
conseguimos romper com o velho modelo escolar para 
produzir a reviravolta que a inclusão impõe.Chegamos 
a um impasse, como nos afirma Edgar Morin, pois, para 
se reformar a escola, temos de reformar as mentes, mas 
não se pode reformar as mentes sem uma prévia reforma 
das escolas. Temos de pontapear este círculo vicioso 
(cf. MORIN. E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, 
reformar o pensamento, 4ª ed., Rio de Janeiro, Bertrand 
Brasil, 2001). 

O objetivo In é fazer com que os alunos atinjam o 
seu potencial máximo, em doses adequadas às suas 
necessidades e sonhos, através da criação de uma rede 
de autoajuda entre todos os elementos da Escola.

É preciso agir, mas como se faz isto? Mudando os 
papéis e as responsabilidades dos professores e da 
equipa diretiva. Os professores têm de estar mais próximos 
dos alunos, na captação dos seus desejos, capacidades 
manuais e projetos de vida. Para isso, a Direção da Escola 
deve criar, gradualmente, uma rede de suporte para 
superar as dificuldades, em parceria com os pais e em 
ambiente flexível que envolva o ensino e a aprendizagem 
dos alunos.

Devem estabelecer-se novas formas de avaliação: os 
critérios atuais devem atender às necessidades de alunos 
especiais e após a saída da escola, os alunos devem 
continuar a ser avaliados na evolução no mercado de 
trabalho.

Nesta perspetiva, as escolas profissionais constituem os 
“meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, 
criando comunidades acolhedoras, construindo uma 
sociedade inclusiva e alcançando a educação”. 

Mas esta viagem In tem uma etapa essencial: 
professores que destacam a importância do significado; 
estabelecem tarefas que são realistas e constituem um 
desafio para os alunos; asseguram-se de que os alunos 
progridem; proporcionam-lhes variedade de experiências 
de aprendizagem; dão-lhes possibilidades de escolha; 
criam uma atmosfera positiva; reconhecem os esforços 
dos alunos e os resultados que estes conseguem 
alcançar; organizam os recursos de modo a facilitar a 
aprendizagem; incentivam os alunos a trabalhar em 
cooperação; orientam os seus progressos e proporcionam 
feedback regular. 

A escola inclusiva não se constrói por decreto, mas 
sem o empenhamento e a cooperação entre professores, 
auxiliares da ação educativa, alunos, pais e comunidade, 
as orientações não passam de um conjunto de boas 
intenções, com que todos concordam. 

O professor é o principal protagonista desta mudança, 
cabendo-lhe o principal papel como ponte sobre as 
margens de um rio onde as águas da colaboração devem 
substituir a competição e o isolamento. 

O professor numa escola Inclusiva tem de conhecer 

suggests and must affirm itself - through the project, 
teachers, non-teaching staff and students - against 
a school that wants to set aside, expel, omit, 
eliminate, dismiss, deprive or not letting take part 
(Out).
School systems are set up from a reality-based 
thinking, which allows students to be divided into 
“regular” pupils and “handicapped” or “difficult” 
pupils, the categories of teaching divided into 
regular teaching and special educational needs, 
the teachers are specialized in distinctive areas, 
each of them with its differences or difficulties.
The logic of this organization is settled by a 
deterministic, mechanistic, formalist, reductionist 
view, characteristic of the modern scientific thinking, 
which ignores the subjective, the affective, the 
creator, without which we can not break with the 
old school model to produce the twist that inclusion 
compels.
We have come to an impasse, as Edgar Morin refers, 
because to reform the school we have to reform 
the minds, but you can not reform the minds without 
a prior reform of the schools. We have to kick this 
vicious circle (cf. MORIN. E., A cabeça bem feita: 
repensar a reforma, reformar o pensamento, 4ª ed., 
Rio de Janeiro, Bertrand Brazil, 2001).
The In goal is to make students reach their maximum 
potential, according to their needs and dreams, by 
creating a self-help network among all elements of 
the school.
It takes action, but how to do it? By changing 
the roles and responsibilities of teachers and the 
leadership team. Teachers need to be closer to 
students, understanding their desires, manual 
skills and life projects. Therefore, the School Board 
should gradually establish a support network to 
overcome difficulties, in partnership with parents 
and in a flexible environment that involves students´ 
teaching and learning.
New forms of assessment should be established: 
current criteria should meet the needs of special 
students and after leaving school students should 
continue to be evaluated regarding its progress in 
the labor market.
From this perspective, vocational schools are the 
“most effective means of fighting discriminatory 
attitudes, creating hospitable communities, building 
an inclusive society and achieving education”.
But this In journey has an essential step: teachers 
who emphasize the importance of meaning; set 
tasks that are realistic and challenging for students; 
ensure students´ progress; provide them with a 
variety of learning experiences; give them the 
possibility to choose; recognize students’ efforts and 
the results they can achieve; organize resources 
to facilitate learning; encourage students to work 
cooperatively; guide their progress and provide 
regular feedback.
The inclusive school is not built by decree, but 
without the commitment and cooperation between 
teachers, educational assistants, students, parents 
and the community, the guidelines are just a set of 

os alunos e alunas, mas conhecer mesmo: onde moram? 
Com quem? Quem cuida deles? Trabalham? Trabalho 
doméstico ou externo? Como é o ambiente da casa 
de cada um? Trata-se de uma profissão em que lida 
com pessoas todo o tempo, e precisa de aliar o saber 
académico à delicadeza, afetividade, curiosidade.

Finalmente, mas não em último lugar. 
Face a esta situação, urge perguntar se uma escola 

Inclusiva pode ser construída sem orientação vocacional 
entre o sétimo e o nono anos de escolaridade. É nesta 
altura do crescimento juvenil que se descobre se o jovem 
pode enveredar por vias mais tecnológicas e produtivas e 
mais integradoras no mercado de trabalho que o espera, 
uns anos depois. 

Se não o fizer, a Escola está a deixar para trás — fica 
Out na vida de um jovem. Uma escola inclusiva não 
pode deixar ficar ninguém para trás, Out, fora do futuro. 
Se existisse um serviço de orientação vocacional, muitos 
jovens que terminam a escolaridade obrigatória, não 
ficavam Out, na vida, podiam ter sido encaminhados, 
na hora certa, para excelentes empregos, através da 
aprendizagem das tecnologias, nas áreas produtivas, etc. 

Todos os anos, muitos jovens enfrentam a necessidade 
de tomar decisões, para a escolha da área do ensino 
secundário, do curso ou profissão a seguir depois. Estas 
decisões são difíceis, são as primeiras na vida dos jovens, 
são encaradas como tendo grande impacto nos seus 
futuros e percursos pessoais e profissionais. Surge também, 
frequentemente, a ideia de que é preciso ter certezas para 
poder decidir, o que provoca muitas vezes sentimentos de 
dúvida, ansiedade e insegurança. 

Neste sentido, conceder um apoio especializado ajuda 
os jovens a construir um projeto de vida que favoreça a sua 
identidade pessoal e uma maior autonomia e segurança 
na tomada de decisão e na sua relação com o mundo 
do trabalho. 

É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que 
precisam de certezas para tomar a decisão certa.  

O fundamental - em fases da vida em que é necessário 
fazer escolhas - é entender que o percurso que se lhes 
segue é dinâmico e ajustável e que, se for pensado e 
planeado, a probabilidade de corresponder aos objetivos 
é muito maior. 

Para isso, é urgente que se mobilizem os recursos 
internos e externos para que os jovens tenham a 
possibilidade de refletir sobre si próprios e sobre o mundo 
que os rodeia, conjugando diferentes dimensões, desde 
os seus interesses, competências, influências e valores, às 
oportunidades de formação e/ou trabalho. 

A Orientação Vocacional pode ser uma excelente 
ajuda.

É neste contexto de responsabilidade Social, que 
a EPATV vai construindo uma ESCOLA de PROJETOS e 
AFETOS.•

good intentions, which everyone agrees on.
The teacher is the main protagonist of this change, 
having the main role as a bridge over the banks 
of a river where the waters of collaboration must 
replace competition and isolation.
In an Inclusive school, the teacher has to know all 
students, but actually know: where they live? With 
whom? Who takes care of them? Do they work? 
Domestic or external work? How is the environment 
of each one’s home like? It is a job that implies 
dealing with people all the time, and you need 
to combine academic knowledge with delicacy, 
affection, curiosity.
Finally, but not last.
According to this situation, it is crucial to ask if an 
Inclusive school can be built without vocational 
guidance between the seventh and ninth grade. 
It is at this time of youth growth that it is found 
out whether young people can go throw more 
technological and productive ways and more 
inclusive in the labor market that expects them a 
few years later.
Otherwise, the School is leaving behind – it is out in 
a young person´s life. An inclusive school cannot 
let anyone to be left behind, Out, out of the future. 
If there was a vocational guidance service, many 
young people who finish compulsory education 
wouldn´t be out in life, could have been sent, at 
the right time, to excellent jobs through technology 
learning, productive areas, etc.
Every year, many young people face the need to 
make decisions about their choice in secondary 
school, about the course or job to follow later. 
These decisions are difficult, they are the first in 
young people’s lives, they are seen as having a 
major impact on their future as well as their personal 
and professional paths. There is also the idea that 
one must be certain in order to be able to decide, 
which often causes feelings of doubt, anxiety and 
insecurity.
In this sense, providing specialized support helps 
young people to build a life project that favors their 
personal identity, autonomy and security in decision 
making as well as their relationship with the world of 
work.
We often hear people say that they need certainty 
to make the right decision.
The most important – at certain stages of life in 
which choices need to be made – is to understand 
that the path that follows is dynamic and adjustable 
and, if it is well thought and planned, the probability 
of reaching the goals is much higher.
Thus, it is urgent to mobilize internal and external 
resources so that young people have the possibility 
to reflect on themselves and the world around 
them, combining different dimensions, such as, their 
interests, skills, influences and values, with training 
and / or work opportunities.
Vocational Guidance can be a great help.
It is in this circumstance of social responsibility that 
EPATV is building a SCHOOL OF PROJECTS AND 
AFFECTIONS.•

Diretor Geral do Grupo
Amar Terra Verde
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Mas, foquemo-nos no setor 
Educação de Adultos do Programa 
Erasmus+.

A promoção da mobilidade 
noutros países Europeus, sobretudo 
para fins de aprendizagem e 
formação de pessoal ligado à 
educação de Adultos, no âmbito 
da Ação-Chave 1 (mobilidade 
de indivíduos para fins de 
aprendizagem), tem conduzido a 
resultados muito positivos para o 
setor e para a interação entre os seus 
pares. Os profissionais da Educação 
de Adultos têm conseguido, através 
das mobilidades realizadas, adquirir 
novas competências, conhecido 
novos métodos de ensino e criado 
várias redes transnacionais de 
contactos, que lhes permite uma 
convivência frequente entre si, 
estando estes cada vez mais 
próximos, ora presencialmente, ora 
através das redes virtuais.

Os projetos Erasmus+ deste 
setor têm desenvolvido atividades 
de mobilidade outgoing para os 
profissionais, como missões de ensino 
ou formação, cursos estruturados ou 
outros eventos de formação, bem 
como períodos de observação. Os 
projetos abrangem instituições que 
integram atividades no domínio do 
ensino formal, não formal e informal, 
como associações e ONG que se 
dedicam à Educação de Adultos, 
a autoridades regionais e locais e a 
organismos de extensão científica, 
que igualmente desenvolvem ações 
neste setor, procurando contribuir 
para uma maior literacia e afirmação 
da cidadania dos cidadãos 
adultos.  Consequentemente, 
o facto de os profissionais 
deste setor participarem em 
atividades outgoing pela Europa 
fora, tem contribuído para a 
existência de um maior compromisso 
e reforço da capacitação por 

parte destas instituições. Existe um 
investimento substancial e relevante 
em termos de tempo e de outros 
recursos por parte dos profissionais e 
das instituições, que são, em parte, 
os grandes responsáveis pelo sucesso 
dos projetos de mobilidade.

A Ação-Chave 2, que integra, 
entre outras iniciativas, as Parcerias 
Estratégicas, as quais apresentam 
um enorme potencial para a 
modernização e maior afirmação do 
setor Educação de Adultos, também, 
através da participação das 
instituições e dos seus profissionais. 
Os projetos que são desenvolvidos 
neste âmbito visam, igualmente, 
melhorar o setor da Educação 
de Adultos. Estes são projetos de 
cooperação entre, pelo menos, três 
instituições de três países diferentes 
e que podem abranger parcerias 
de apoio à inovação e parceiras 
de apoio ao intercâmbio de boas 
práticas. Estes projetos podem 
também incluir atividades “outgoing 
e incoming” entre os parceiros, 
podendo integrar atividades de 
aprendizagem, ensino ou formação, 
quer para os profissionais, quer para 
os aprendentes.

Desta forma, é possível que 
as instituições de vários países 
colaborem entre si em prol 
da educação, de uma forma 
cada vez mais estreita, que 
lhes permite conhecerem-se 
mutuamente e conhecerem 
práticas de trabalho diferentes, 
garantindo o desenvolvimento ou 
a transferência de abordagens 
inovadoras e uma mobilização 
dos diferentes stakeholders, 
envolvendo também por esta via as 
comunidades que os rodeiam.

Em resposta ao desígnio da 
internacionalização dos diversos 
tipos de instituições de Educação de 
Adultos, o Programa poderá também 

oferecer, quase de forma mecânica, 
uma preparação para as instituições 
virem a assumir esse passo. Através 
do Programa Erasmus+ e dos seus 
diversos projetos em que participem, 
as instituições são desafiadas a 
reforçar as suas relações com outros 
povos, regiões e países da Europa, e 
também com países parceiros não 
europeus, com os quais Portugal 
estabelece ou pretende estabelecer 
ligações. Desta forma, é importante 
dizer que o Programa Erasmus+ 
permite o confronto entre realidades 
de diferentes origens que, para além 
do nível de proximidade atingido 
entre os profissionais e aprendentes, 
tem permitido abrir novos horizontes 
e identificar ideias inovadoras 
para o setor, para a adoção de 
novos projetos e de novas práticas 
educativas nas instituições. 

Para as organizações que ainda 
não tiveram a oportunidade de 
participar no Programa Erasmus+ 
e beneficiar da experiência que 
promove relações de proximidade 
e de conhecimento com 
outros Europeus, recomenda-se 
vigorosamente que o façam e 
venham, assim, também contribuir 
para o aumento das “Famílias 
Erasmus”. Para saber mais, e 
tomar conhecimento do trabalho 
desenvolvido ao longo de vários 
anos, consulte a plataforma europeia 
dos resultados dos projetos Erasmus+, 
e inspire-se para uma eventual 
ideia de projeto Erasmus+: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/.

Erasmus+, a mudar vidas e a abrir 
horizontes.•

Agência Nacional Erasmus+
EF/Educação de Adultos

O Programa Europeu para 
a Educação e Formação, 
nas suas várias gerações, tem 
demonstrado ao longo de mais 
30 anos de existência um enorme 
contributo para aumentar a 
proximidade entre os cidadãos 
europeus de nações diferentes, 
originando inclusivamente o que 
alguns chamam de “Famílias 
Erasmus”.  Com esta realidade 
temos assistido a um período de 
maior tranquilidade e tolerância, 
evitando cenários de outrora de 
ódio e de guerra, entre os povos 
europeus. Por ventura, nos dias 
que correm, não deveria ser este 
Programa uma referência para o 
mundo em que vivemos?  

Este Programa europeu, bem 

alicerçado e firme, tem levado a 
Europa a apostar na educação 
e formação das suas gentes, 
conduzindo a sociedades mais 
democráticas, mais instruídas e 
pacíficas. A troca de saberes e 
de conhecimento, bem como o 
despertar para curiosidades que 
espreitam realidades diferentes, 
têm constituído motivos suficientes 
para aumentar a participação dos 
Europeus no programa Erasmus+. 
Cada vez mais verificamos que 
estes cidadãos aceitam sair da sua 
zona de conforto e, através da sua 
própria experiência, são capazes 
de perceber o valor inestimável 
de fazer parte desta Europa. Hoje 
em dia, isto continua a ser possível 
através do Programa Erasmus+.
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O Retrovisor é um espaço onde, além de cabelos, preten-
demos que se faça arte. Que se valorize a identidade de cada 
pessoa que lá entre. Que os limites e julgamentos da pressão 
social não existam e que cada qual possa ser igual a si próprio. 
Daí surge também a expressão artística e a visão sobre “os ca-
belos” como elemento de identidade, como uma peça de autor 
que adquirimos para melhorar a nossa imagem e o nosso visual. 
É nesta base que trabalhamos diariamente, não queremos fazer 
trabalhos em série, queremos oferecer trabalhos fora de série! 
Apesar de nos encontrarmos em Viana do Castelo, queremos 
que a nossa voz e o nosso trabalho chegue mais longe. Trabalha-
mos não só para os nossos clientes, mas também para pessoas 
que de alguma forma possam vir buscar inspiração naquilo que 
fazemos. Que o nosso modo de estar e de trabalhar possa tocar 
mais gente e, de certa forma, mudar alguma coisa (seja um 
profissional que veio buscar inspiração, seja alguém que ganhou 
coragem de mudar o visual, são alguns exemplos…), foi mais um 
pequeno passo naquilo que acreditamos ser uma missão.

Há 9 anos demos os primeiros passos a nível local (e talvez 
nacional) na área dos cabelos coloridos, que é hoje uma das 
grandes tendências. Apesar de oferecermos todo o tipo de ser-
viços, é, talvez, aquele que mais nos caracteriza e que se tornou 
no nosso “cartão de visita”!

Desde há quatro anos que, uma vez por ano, eu lanço uma 
coleção. A coleção é definida por 3 ou 4 visuais caracterizados 
por penteado, corte e, sobretudo, cor. Este ano surgiu a possibi-
lidade de concretizar uma ideia antiga. Homenagear a riqueza 
da tradição Vianense. Os lenços dos trajes minhotos deram 
lugar aos cabelos que foram coloridos inspirados em toda a cor 
presente no linho que compõe esses trajes. Não sabemos traba-
lhar o ouro, nem tão pouco sabemos trabalhar o sal (que enche 
as ruas em dia de procissão) então esta foi a melhor forma de 
podermos criar uma visão artística sobre o tema e criamos “Own 
Tradition”.

Em anos anteriores tentamos, pela altura da Romaria da 
Nossa Senhora D´Agonia, celebrar e homenagear de algumas 
formas: recriamos os tapetes em sal, criamos cabeçudos. Mas 
logo percebemos que não poderíamos ir por esse caminho, e é 
nesse momento que fica decidido que teríamos de trabalhar os 
cabelos. As cores ricas, alegres e vivas dos lenços passam a estar 
presentes nos cabelos, de forma harmoniosa com os trajes. Só 
existindo um grande respeito e admiração pela tradição é que 
fazemos dela um ponto de partida e uma inspiração para po-
dermos fazer qualquer tipo de arte. Foi um trabalho gratificante 
e que me enche de orgulho desde o inicio da sua execução. O 
seu impacto foi super positivo, tendo destaque em jornais locais 
e nacionais (destaque no Jn em dia posterior à romaria) e que 
me proporcionou a oportunidade de fazer apresentações em 
Escolas para turmas de Marketing, Marketing Digital e de Cabe-
leireiro. •

Joana Pires 
Directora Criativa e fundadora do Retrovisor - Atelier de Imagem

own
Tradition
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Vivemos numa época única! Decor-
rente dos últimos avanços tecnológicos, 
temos toda a informação disponível de 
forma instantânea à distância da ponta 
dos dedos. Podemos em poucos segundos 
carregar textos, fotos e vídeos dos lugares 
mais longínquos e inexplorados. Através 
das mais variadas publicações que são 
partilhadas na internet, nomeadamente, 
“sites” e redes sociais, reunimos sem muito 
esforço, o trabalho e testemunho de deze-
nas de aventureiros sobre os destinos mais 
incríveis. Para além disso, hoje em dia voar 
já não é o luxo de outrora, conseguindo-
-se com alguma pesquisa e antecipação 
preços bastante simpáticos para todo o 
tipo de lugares. 

Isto tudo para dizer que viajar é cada 
vez mais fácil, barato e apetecível. O 
paradigma de vida mudou para grande 
parte das pessoas e agora não interessa 

só sobreviver, mas principalmente, viver e 
aproveitar o que de bom a vida nos dá. 
Como seres humanos curiosos que somos, 
devemos procurar aprender sempre mais, 
cultivarmo-nos e atingir um nível de sa-
piência superior. E uma das maneiras mais 
práticas e eficientes de conseguir tal efeito, 
são as viagens. De uma maneira prática 
e divertida assimilamos a cultura de um 
povo, a língua, práticas e costumes. Com-
preendemos na experiência e na vivência 
do dia-a-dia, como são e como funcionam 
as coisas em outras pátrias que não as nos-
sas. Constatamos ao vivo e a cores o que 
pela TV nos parece tão diferente da nossa 
realidade, mas que “in loco” se mostra mui-
to semelhante. E principalmente, que todos 
os perigos propagandeados sobre este ou 
aquele país são na verdade muito empo-
lados e que não fazem justiça para com as 
pessoas que habitam esses locais.

1.Egito  2.Indonésia  
3.Vietname  4.Malásia  
5.Cambodja 6.Filipinas

Pedro Martins é engenheiro 
electrotécnico e o seu trabalho já 
o fez residir em vários cantos do 
mundo.

Liz Resende nasceu em Angola 
e trabalha atualmente como 
tradutora/consultora freelancer.

Ambos são melómanos. Entre 
o prazer da leitura e o cinema 
variado partilham o gosto por 
causas sociais e direitos humanos. 
Declaram-se completamente 
adictos por grandes viagens! 

Em conjunto visitaram mais de 
45 países.

1 2

3 4

5 6

-nos com muitas mais parecenças que discrepâncias, 
e os valores de solidariedade e fraternidade sairão 
reforçados.

Mas a pergunta poderia ser feita ao contrário: Como 
não viajar? Como não sair para um mundo que está a 
nossa espera e nos recebe de braços abertos?

Sem querer ser “spoiller”, podem-se já adiantar algu-
mas coisas que vais encontrar nas tuas viagens:

- Embora todos os países tenham as suas próprias 
características identitárias, há coisas iguais em todo o 
mundo, tais como os transportes, mercados, alojamen-
tos, etc. Paridades essas que te vão facilitar a aquisição 
de serviços e produtos.

- A generosidade humana não tem limites e vais 
poder comprovar pela tua própria experiência como 
podem ser extremamente hospitaleiros povos cuja fama 
aparentemente não agoirava nada de bom.

- A ansiedade e o stress (quase) só existem no 
mundo ocidental. O resto do mundo, mesmo com a 
pobreza e todas as dificuldades, tem uma vida muito 
tranquila e feliz.

Toda a jornada pressupõe algum tipo de prepara-
ção. Por vezes física, mas sobretudo mental. Não há 
nenhuma certificação de “bom viajante” mas existem 
algumas regras básicas que te podem ajudar a superar 
com mais tranquilidade os teus desafios, tais como:

- Organiza a tua viagem antecipadamente recorren-
do aos vários meios que tens à tua disposição. Con-
tacta outros viajantes, faz perguntas, investiga. Saber é 
poder! 

- Vai preparado com o plano A, B e C. À partida 
tudo vai correr bem, mas se alguma coisa sair fora do 
combinado é mais simples recorrer ao programa de 
contingência, previamente estudado, do que elaborar 
uma alternativa em cima do joelho.

 - Espírito aberto, flexibilidade nos horários para tomar 
as refeições e predisposição para experimentar novos 
sabores são requisitos obrigatórios. 

E acima de tudo, procura divertir-te! Mesmo nos 
momentos mais desconfortáveis em autocarros por 
trajetos sinuosos; nas dificuldades de comunicação que 
eventualmente serás obrigado a superar; num ou noutro 
incidente imponderável. Porque quanto mais atribulado 
for o caminho, mais satisfação te dará na chegada! 
E mais te sentirás seguro das tuas capacidades e das 
provações que soubeste conseguir ultrapassar!•

É óbvio que Portugal é fantástico! O sol radioso, as 
praias que já são de renome mundial, as montanhas e 
todo o seu bucolismo, a hospitalidade “tuga” e toda 
uma mescla de coisas imensamente repetidas nos 
jornais e anúncios de televisão. Mas a verdade é que 
nenhuma das 7 maravilhas fica em Portugal, nem todas 
as outras, menos conhecidas, mas igualmente admirá-
veis. E o mais interessante é isso mesmo, descobrir coisas 
novas, culturas, tradições, paisagens, sabores, pessoas e 
sobretudo, muitos sorrisos! 

Para isso necessitamos de por pés ao caminho e 
descobrir todo um mundo cheio de sensações, gastro-
nomias, hábitos e cores. Viajar é gratificante! A partilha 
do nosso saber com os conhecimentos dos outros, as 
maneiras de estar e de falar, as expressões corporais, 
as diferentes concepções arquitectónicas e urbanís-
ticas dos espaços, a humildade. A riqueza do mundo 
está nas pessoas e num tempo em que alguns ódios se 
levantam, nada como conhecer quem está do outro 
lado da barricada para se perceber melhor a sua his-
tória e aspirações. Pois nesse encontro, vamos deparar-

Pedro Martins, Liz Resende
(instagram: @bandazeninguem , @liz_resende)
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O amor pelas viagens corre no meu san-
gue desde que consigo me lembrar! Acho 
que é genético. Herança do meu pai, um 
grande entusiasta. Por isso a minha escolha 
de curso na universidade: Licenciatura em 
Turismo.

Após os estudos, a minha meta sempre foi 
trabalhar e poupar ao máximo, já a pensar 
no próximo destino a conhecer.

E foi uma destas viagens, em dezembro 
de 2016, que me levou a Portugal pela pri-
meira vez.

Na altura, minha irmã mais velha vivia em 
Coimbra a tirar o Mestrado. Acompanhada 
de uma amiga, fui ter com ela para passar-
mos juntas o Ano Novo e conhecer um pou-
quinho da terra dos meus avós maternos.

A conexão foi instantânea. Tudo naquele 
país, tão distinto do Brasil, me parecia fami-
liar. No sotaque chiado, ouvia com carinho o 
sotaque da querida avó Benvinda. As paisa-
gens e aldeias da Serra do Gerês me lembra-
vam as histórias por ela contadas na infância 
e o acolhimento da família e do povo portu-
guês fizeram sentir-me logo em casa.

Foram apenas duas breves semanas, mas 
nasceu em mim a vontade de voltar e, da 
próxima vez, ficar mais tempo. 

Esse desejo cresceu e amadureceu e, 
exatamente um ano após a primeira despe-
dida, embarquei para aquela que seria a 
maior e mais incrível viagem da minha vida. 
Troquei a gigante cidade de São Paulo, mi-
nha única residência até então, pela peque-
nina Braga.

A escolha da cidade foi fácil. O meu pro-
pósito era experimentar a independência, 
viver como se realmente vive em Portugal, 
longe dos centros turísticos, sempre cheios 

Em busca
das Raízes

Conexão
Brasil - Portugal

Débora Herschander

e tumultuados e, principalmente, estar perto 
da família que tão bem me tinha recebido da 
primeira vez. 

Em Braga encontrei o que buscava. Logo me 
habituei à vida tranquila da cidade, onde se vai 
facilmente a qualquer lado; onde não há inse-
gurança; onde as ruas são sempre floridas; onde 
as pessoas se cumprimentam ao cruzarem umas 
com as outras. Tudo aquilo era para mim novi-
dade. O oposto do que estava acostumada.

Os desafios também existiram, é claro. Adap-
tar-me a viver sozinha, com todo um oceano a 
separar-me daqueles que eu mais amava não 
foi tarefa fácil. Sorte a minha ter por perto gente 
tão querida!

O trabalho custou a aparecer. Meses se 
passaram sem que eu recebesse qualquer 
proposta. Já estava a pensar em voltar quando 
ela chegou. Mesmo já tendo esgotado o limite 
de tempo que tinha me proposto a ficar, resolvi 
estender a minha estadia e completar a minha 
experiencia.

Os amigos vieram e a rotina se tornou confor-
tável. Os planos de retorno foram sendo adiados 
para estar mais tempo com a família; havia sem-
pre mais coisas a aprender, mais lugares a serem 
visitados. Assim, seis meses se transformaram em 
um ano e meio.

Enfim chegou a hora de voltar a casa. A hora 
da difícil despedida daqueles que se tornaram 
tão importantes; do lugar que tanto significou 
para mim . 

Voltei ao Brasil uma pessoa diferente. Cresci. 
Aprendi a apreciar a simplicidade da vida. Co-
nheci a origem e a história dos meus antepassa-
dos. Mas acima de tudo, conheci o significado 
da palavra Saudades. Foi esse o sentimento que 
me acompanhou desde o início desta jornada e 
que permanecerá comigo para o resto da vida.

Continuo uma amante das viagens, sempre 
a poupar para a próxima. Mas, não importa 
qual o destino escolhido, terá sempre que pas-
sar pelo meu Portugal!•
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Na infância, os meus pais - ambos 
muito conservadores da nossa cultura e 
tradições -  incutiram-me a melhor edu-
cação segundo os seus ideais, baseada 
nas tradições, culturas e vivências. Desde 
muito novo ensinaram-me que a dita 
sociedade normal não compreendia a 
nossa cultura e tradições e que nunca 
nos aceitariam como somos. Assim sen-
do, cresci a achar que essas pessoas não 
eram as melhores para se conviver, nem 
para fazer parte da minha vida.

Com o tempo, inevitavelmente, 
comecei a conviver com essas “outras” 
pessoas, de nacionalidades e culturas 
diferentes, fui percebendo que começa-
va a gostar dessas mesmas pessoas, com 
quem convivia, e cheguei a uma con-
clusão: os seres humanos acham sempre 
estranho aquilo que desconhecem, 
temem e afastam-se, discriminando o 
que não está no seu conhecimento. Foi 
então que comecei a querer conviver 
com as pessoas que me eram mais agra-
dáveis, pessoas essas também “diferen-
tes” - maioritariamente descendentes de 
África, nomeadamente de Cabo Verde 
– e ao criar essa ligação comecei a sair 
um pouco do meu círculo de conforto, o 
que me dava um pouco de medo, mas 
ao mesmo tempo era satisfatório, porque 
aprendia coisas diferentes, que não 
aprenderia na minha etnia.

O despertar para o mundo lá fora 
passava a ser satisfatório, toda aquela 
diversidade de informação e a beleza 
da inteligência dos outros. Quis mais, quis 
aprender sobre tudo o que não aprendia 
no meu meio social. A cultura, a história, 
a música, a ciência, a arte e tudo mais fi-
zeram-me criar a minha própria persona-
lidade. Paralelamente a essa satisfação, 

chegava também a incompreensão da 
dita sociedade normal, em discriminar-
-me. Era um sentimento agridoce, mas, 
como a sabedoria sempre teve grande 
peso em mim, segui absorvendo essa 
amargura que sentia por ser discrimina-
do.

Cresci, ganhei alguma liberdade, 
comecei a sair do bairro e a conviver 
com pessoas caucasianas e aos pou-
cos tentava aprender e arranjar forma 
de me inserir, o que se mostrou muito 
difícil, porque essas pessoas queriam 
esconder-me dos pais ou até mesmo de 
determinados amigos especiais e eu não 
compreendia o porquê. Afinal, eu era 
uma pessoa normal, com boas atitudes 
e com educação. Nunca fui desagradá-
vel, porque sabia que ao ser mal educa-
do, essa atitude teria uma interpretação 
muito pior do que vinda duma pessoa 
que não fosse da minha etnia.

Era uma batalha invisível, mas sentida, 
uma vez que condicionava a minha vida 
e me entristecia. Eu era só um adoles-
cente que não compreendia a razão 
de me quererem condicionar e sujeitar 
a uma adolescência limitada cheia de 
diferenças. Batalhei dando-me a conhe-
cer e os mais “corajosos” começaram a 
aceitar-me e lidar comigo, intitulando-
-me de «cigano diferente» e distinguindo-
-me dos da minha etnia.

Com o passar dos anos, conhecia 
mais o mundo e o esplendor da sua 
diversidade, fora do círculo fechado da 
minha etnia, e no fio da navalha, su-
portava os danos colaterais das minhas 
escolhas e decisões, em querer viver em 
duas realidades diferentes.

Apesar deste emaranhado de 
emoções, continuei a minha aventura 

focado em fazer parte duma “socieda-
de normal”, ser parte deste país, deste 
povo, desta gente - algo que eu consi-
derava mágico e maravilhoso, algo tão 
simples como ter uma rotina, como qual-
quer outra pessoa, fazer parte de tudo, 
ser alguém normal, porque a sociedade 
nunca me via assim.

Era difícil viver 24 sobre 24h nesta 
amargura, todos os empregos que perdi 
por ser cigano, todos os olhares indiscre-
tos, todos os sussurros, que com o passar 
dos anos foram diminuindo. Hoje, tento 
ignorar todas as pessoas que veem a 
minoria como inferior. Trabalho num 
hipermercado, onde toda a gente sabe 
que sou cigano e ninguém me olha de 
maneira diferente. Ganhei o meu respei-
to e lugar como um membro ativo que 
sou na sociedade.

O meu testemunho vai para os que 
ainda não estão tão inseridos na socie-
dade: é fantástico todos os direitos que 
um cidadão tem, é saboroso os deve-
res que temos, porque nos fazem sentir 
iguais. O sentimento de dever cumprido 
é ótimo e vale a pena todo o esforço.

Aos que não se identificam com 
minorias étnicas, lembrem-se que quan-
do agirem erradamente com alguém 
diferente, seja pela cor ou cultura, não 
julguem, nem discriminem.  Não genera-
lizem, porque um não pode ser julgado 
pelos atos dos outros. Cada pessoa é úni-
ca e não representa uma comunidade, 
mas sim a si próprio. Um ato de discrimi-
nação estará provavelmente a magoar 
alguém que não merece, alguém que 
não fez nada de errado e isso mexe 
com os sentimentos dessa pessoa, deixa 
mazelas, cria tristeza e revolta e isso não 
gera inserção.

Júlio Catambas

Não vou dizer que sou um membro 
da comunidade cigana, sou um 
ser humano com uma cultura e 
uma tradição diferente, por ter a 
particularidade de herdar no meu 
gene a etnia cigana.

Deem uma chance à diferença. Não 
mudem o mundo, mudem o vosso 

mundo, porque isso leva as etnias, 
as culturas e as tradições a 

fazerem parte dum todo.
Todos diferentes, todos iguais. 

Diferentes na igualdade.•
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Cor
Azul

Comida
Bacalhau com Grão; Arroz 
de Sarrabulho; Tripas à 
Moda do Porto

Lema/Citação
“A felicidade não se 
resume na ausência 
de problemas, mas na 
capacidade de lidar com 
eles”, Albert Einstein

Desporto
Caminhar

Amor
Família

Ódio
Não tenho

Saudade
Momentos partilhados 
com alguns amigos

Palavra
Gratidão

Música
One, dos U2

Filme
A Vida é Bela, de Roberto 
Benigni

Livro
Bíblia

Objetivo de vida
Viver de forma tranquila e 
feliz junto das pessoas que 
mais amo

Autodefinição
Tenho dificuldade, mas 
julgo que uma das 
principais características é 
o altruísmo

Medo
De perder aqueles que 
mais amo

Tomar chá/café com
Amigos

Asneira favorita
Não tenho

Qual considera ser a sua 
maior conquista?
Uma boa parte do meu 
percurso de vida e 
profissional

Qual é o seu lema de 
vida?
Viver um dia de cada vez

Qual é o seu maior 
arrependimento?
Ter confiado, em demasia, 
em algumas pessoas.

Nome José António Pereira Dantas
Idade 50 anos
Cargo Professor
Na EPATV há 24 anos

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

Temos sede pela descoberta. O conhecimento é o 
combustível que nos move. Queremos conhecer o metro 
quadrado que nos rodeia até ao quilómetro mais distante.

Viajamos cá dentro e lá fora, para ver, ouvir e sentir o 
desconhecido. Na bagagem levamos a curiosidade e 
trazemos vivências, experiências e diversidade.

A cultura, gastronomia, música, artesanato, desporto, 
história, arquitetura, pintura, educação, etnias, religiões, 
costumes, missão, trabalho, climas e pessoas são o que nos 
leva a querer chegar a um lugar.

Existem transformações? O que vemos, molda-nos, por 
dentro e por fora!

Capa e Texto: Natércia Machado
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“Formar cidadãos melhores, competentes e com valores, 
é a marca de água que distingue a Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) e faz dela uma das mais prestigiadas 
de Portugal” – garantiu João Luís Nogueira aos 200 novos 
alunos.

O Diretor Geral da EPATV falava, no dia 10 de setembro, na sessão de aber-
tura do novo ano letivo, na receção aos novos alunos, que foram saudados 
pela Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, e estavam acompanhados dos 
pais e professores.

Sandra Monteiro revelou que a EPATV vai investir nas suas infraestruturas 
educativas — mobiliário e ferramentas pedagógicas — de forma a que estas 
permitam adotar “uma nova configuração dos espaços de aprendizagem de 
novos ambientes indutores de métodos ativos e de atividades experimentais”.

O investimento ao nível dos espaços oficinais inclui uma cozinha Master 
Chef, equipada com 15 postos de trabalho, que permite “nova aprendizagem 
centrada no aluno, incorporando as melhores práticas e experiências e a cres-
cente aproximação às necessidades e expetativas do mercado empresarial”.

João Luís Nogueira começou por pedir aos novos alunos: “tendes a respon-
sabilidade de não desiludir os vossos pais, que escolheram esta escola para vos 
ajudar a ter mais competências e valores para o vosso futuro”.

Depois de dar os “parabéns aos pais pela aposta que estão a fazer na 
formação, educação e qualificação dos filhos”, João Luís Nogueira sustentou 
que esta “é a melhor herança que qualquer pai pode deixar aos filhos e os filhos 
devem sentir-se orgulhosos desta aposta tão grande no vosso futuro”.

Ao lembrar que a EPATV foi a nona melhor entre 658 escolas, nos capítulos 
da conclusão escolar e empregabilidade, porque teve “excelentes alunos”, 
João Luís Nogueira salientou que “a escola não é nada sem os alunos. A escola 
sois vós”.

“Não há empresário que escolha um jovem, por muito competente que seja, 
se não for um bom cidadão” – prosseguiu João Luís Nogueira apelando aos 
novos alunos que participem na vida da Escola e dos seus projetos solidários, 
ambientais e sociais.

Isso passa também por “exigir da escola o que é melhor para vós, para criar 
comportamentos saudáveis, solidários e amigos do ambiente. Não tenham 
medo de falar, de participar e de questionar”.

As aulas começam amanhã para todos os 660 alunos que dão corpo e alma 
à Escola Profissional Amar Terra Verde no novo ano letivo.

Neste ano, a EPATV dá continuidade aos projetos ERASMUS+ que, no âm-
bito da medida KA1, possibilitam a mobilidade individual de 30 alunos, quatro 
ex-alunos/pós-graduados e doze Staff-pessoal docente e não docente. 

Paralelamente, a Escola dá continuidade aos projetos Eco-Escolas, Clube 
Europeu, Grupo de Voluntariado, Super-escola Solidária EDP, entre outros.

As formandas Juliana Azevedo 
e Ana Isabel Oliveira do Curso 
de Técnico de estética do 3º 
ano, realizaram, no dia 25 de 
setembro, provas práticas para 
o concurso WORLDSKILLS de 
Portugal.

As WorldSkills são competições dirigidas 
a jovens entre os 17 e os 25 anos, que 
concluíram ou se encontram a frequentar 
um percurso de qualificação, em 
modalidades de educação e formação 
profissional, e visam demonstrar o nível 
individual de competências, rigor e domínio 
de técnicas e de ferramentas para o 
exercício de cada profissão a concurso, 
através da realização de provas práticas de 
desempenho avaliadas segundo critérios 
exigentes e de acordo com prescrições 
técnicas estabelecidas internacionalmente 
por júri.

As formandas realizaram da parte de 
manhã uma epilação(meia perna, buço 
e axila com recurso a 2 tipos de cera) 
e pedicure (com verniz gel e nail art) e 
da parte de tarde uma manicure com 
aplicação de unhas postiças, verniz gel e 
nail art associada.

As provas decorreram no tempo exigido 
e todas foram concluídas com sucesso 
tendo sido cumpridas as normas de higiene 
e segurança.

Arrancou a 21 de setembro 
a Cimeira da Ação Climática 
e por isso, por todo o Mundo, 
ocorrem greves, marchas e 
manifestações naquele que 
é o maior protesto contra as 
alterações climáticas jamais 
organizado – a decorrer de 20 a 
27 de setembro.

A Associação Bandeira Azul e o 
Programa Eco-Escolas acreditam que os 
jovens serão parte da solução para a crise 
climática. Assim, convidam as Eco-Escolas a 
aderir à iniciativa #ecoescolasfazpeloclima.

A EPATV não pode deixar de se 
associar a estas iniciativas, pelo que 
no dia 27 de setembro, paralelamente 
às comemorações do 26º aniversário 
da EPATV, decorreu uma ação de 
sensibilização no âmbito da iniciativa 
#ecoescolasfazpeloclima .

A Bandeira Verde das Eco-escolas 
esteve a meia haste entre o dia 27 e o dia 
30 de setembro, como símbolo de pesar 
e de alerta para a urgência das medidas 
para inverter as alterações climáticas.

Todos os docentes promoveram a 
visualização do documentário “Before the 
flood” (“Antes do dilúvio”) e o discurso da 
jovem Greta Thunberg.

RECEÇÃO NOVOS ALUNOS:
Competências com valores são 
marca de água da EPATV

WORLDSKILLS:
Alunas de Estética à prova
em concurso mundial

#ECOESCOLASFAZPELOCLIMA
Bandeira eco-escolas
a meia haste
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A Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV), em Vila Verde, 
celebrou, no dia 27 de setembro, 
26 anos ao serviço da juventude 
do interior minhoto.

O dia abriu com uma sessão solene no 
auditório da escola, repleto de alunos que 
terminaram os seus cursos de Formação 
Profissional e Educação e Formação (CEF) 
no ano letivo transato, que foram saudados 
pela Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, 
na presença de Júlia Fernandes, vereadora 
da Educação da Câmara Municipal de Vila 
Verde, e de João Luís Nogueira, Diretor Geral 
da EPATV.

O momento alto foi a entrega de diplo-
mas, a começar pelos de mérito que foram 
entregues a Teresa Caridade, com a me-
lhor nota dos cursos técnicos profissionais 
e Inês Machado dos CEF’s. Em seguida, os 
diretores dos cursos distribuíram os diplomas 
aos finalistas de Restaurante/Bar, Cozinha/
Pastelaria, Pastelaria/Padaria, Eletrotecnia, 
Mecatrónica Automóvel, Mecatrónica, Ma-
nutenção Industrial, Produção Metalomecâ-
nica, Audiovisuais, Design Gráfico, Assistente 
Administrativo e Empregado Bar.

O Diretor Geral assegurou aos diploma-
dos que a “escola, os vossos professores e as 
vossas famílias estão orgulhosos de vós”, mas 
lembrou que o “diploma não fecha a carrei-
ra académica. Apenas permite começar um 
novo ciclo, como aconteceu após a escola 
primária, o segundo e terceiro ciclos, porque 
hoje somos desafiados a estudar toda a 
vida, a aprender todos os dias”.

“Não deixem de ser exigentes onde quer 
que seja, pedindo respeito e transparência, 
fundamentais para vencer muitos desafios 
que ides ter pela frente” — desafiou João 
Luís Nogueira, pedindo aos finalistas que 
“não desliguem da escola. Têm via verde 
para vir aqui, sempre que precisarem”.

A concluir, o Diretor Geral desejou que “a 
vida vos sorria para que tenha valido a pena 
a vossa passagem por cá. Sejam felizes”.

A Vereadora da Educação do Município 
de Vila Verde começou por dizer que “é um 
gosto vir a esta escola” onde deu aulas há 
26 anos, quando havia dois cursos. “Hoje — 
reconheceu — a EPATV tem 32 turmas. É um 
percurso notável com milhares de alunos a 

26º ANIVERSÁRIO:
Dia da EPATV

dar cartas no mercado de trabalho. Para-
béns a todos os que contribuem para que 
esta escola esteja no pelotão da frente em 
Portugal e construa uma história de sucesso. 
Guardem este diploma com carinho!”

Ao ritmo da ISATUNA — Tuna Académica 
do ISAVE — foram cantados os parabéns à 
Escola, o Diretor repartiu o bolo de aniversá-
rio, regado com champanhe, numa cerimó-
nia com o apoio dos alunos dos cursos de 
restauração.

Depois foi inaugurada a Expotécnica, na 
Casa do Conhecimento de Vila Verde, que 
exibe alguns trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos da EPATV, nas suas Provas de Aptidão 
Profissional, alguns deles premiados pela CIM 
Cávado e além-fronteiras.

Para finalizar o dia, o Solar das Bouças, 
em Amares, acolheu o jantar de beneficên-
cia —realizado pela décima primeira vez 
— que reverteu a favor da Associação YAY 
- Educação em Inclusão. Mantém-se assim a 
tradição de uma iniciativa solidária em prol 
de uma Instituição Particular de Solidarieda-
de Social da região.

A YAY — Educação em Inclusão resulta 
de uma parceria entre o Colégio Luso-In-
ternacional de Braga (CLIB) e o Núcleo da 
Associação Pais-Em-Rede de Braga, esta-
belecida em janeiro deste ano, para criar 
melhores condições para o dia a dia das 
crianças, jovens, adultos e famílias com filhos 
com deficiência/incapacidade, na cidade 
de Braga.

No mesmo jantar, estreitaram-se proto-
colos de cooperação entre os Bombeiros 
Voluntários de Vila Verde e os de Amares 
e o Grupo Amar Terra Verde. O desenvol-
vimento de “cooperação e atividades 
conjuntas com o objetivo de potenciar uma 
ação integrada e coordenada com vista à 
implementação de dinâmicas no âmbito da 
educação, da proteção civil e socorro e da 
solidariedade” constitui o alvo de um acordo 
de cooperação entre as duas Associações 
Humanitárias e o grupo detentor da EPATV e 
ISAVE.

O acordo possibilita o encaminhamento 
alunos e colaboradores dos Bombeiros para 
ofertas formativas do ISAVE e da EPATV, bem 
como a colaboração noutras atividades 
formativas, nomeadamente formação em 
contexto de trabalho e ações de formação 
na área da proteção civil, higiene e segu-
rança no trabalho.
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A 7 de outubro de 2019, a turma do 3º ano do 
Curso de Esteticista, recebeu a visita de Susana 
Andrade, especialista em manicure e estilismo 
de unhas.

Este workshop abordou temáticas como:
- A Nail Art (ou arte de unhas) é uma maneira criativa de 

pintar, decorar, realçar e embelezar as unhas. É um tipo de arte 
que pode ser feito nas unhas das mãos e dos pés, geralmente 
por nail artists ou manicuras. Um nail artist é o profissional que 
apara, dá forma, cuida e pinta as unhas de forma artística. 
Geralmente estes procedimentos também envolvem remover as 
cutículas e suavizar a pele em torno das unhas;

- A Nail Art emergiu primeiramente na Babilónia quando os 
homens maquilhavam as unhas com Kohl;

- A cor das unhas dava uma indicação clara de seu status;
- As Nail Artists começam com as mesmas técnicas da 

manicure, evoluindo depois para uma mais sofisticada forma 
de pintar as unhas, obtendo assim um resultado muito mais 
surpreendente e duradouro devido à evolução dos materiais: 
Acrílicos - uma mistura química de monómero líquido e pó de 
polímero que pode ser aplicada diretamente sobre as unhas 
ou sobre unhas artificiais, também chamadas de extensões de 
unhas ou tips; Gel de Unhas - uma combinação química seme-
lhante aos acrílicos;

A nail artist aplica diversas camadas nas unhas e deixa-as 
curar sob uma luz UV ou LED UV. Quando o gel é curado en-
durece as unhas. Também é comum usar-se o Verniz de Gel e, 
como outras formas de gel, também requer uma luz UV ou LED 
para curar. 

A diferença entre o acrílico e o gel é que o acrílico seca na-
turalmente, mas o gel necessita da luz UV para curar. Da mesma 
forma, o verniz normal seca naturalmente, já o Verniz de Gel 
necessita da exposição às lâmpadas UV para secar.

Foi um workshop muito interessante criativo, que mereceu a 
atenção e interação de todas as formandas.

No dia 3 de outubro, no âmbito da 
segurança e saúde escolar, duas professo-
ras responsáveis pela higiene e segurança 
e gestão qualidade, Magda Gomes e Ana 
Luís Nogueira, respetivamente, desloca-
ram-se a Lisboa, ao Pavilhão do Conheci-
mento, para o lançamento da campanha 
regresso às aulas 2019 - Boas Práticas no 
Presente. Promoção foi dirigida pra ACT 
- Autoridade para as condições de traba-
lho - parar dar a conhecer à comunidade 
escolar o mundo do trabalho, medidas de 
sensibilização com vista à interiorização 
dos princípios gerais de prevenção como 
valores de referência.

Esteticistas recebem 
Workshop de Nail Art

Boas Práticas no Presente
e Segurança no Futuro

A Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) participa na anima-
ção da Festa das Colheitas que 
decorreu em Vila Verde, entre 9 e 
13 de outubro, com um stand onde 
mostra a sua diversificada oferta de 
Formação Profissional e Educação 
para Adultos.

No stand organizado pelos alunos de Design 
Gráfico e Assistente Administrativo, além da 
informação variada sobre a Escola, incluindo 
a revista TER, existe uma tômbola que oferece 
aos visitantes prémios que vão desde telas a 
mochilas, passando por livros e outros brindes.

O certame pretende mostrar o melhor do 
mundo rural dos Vales do Homem e Cávado, 
justificando-se assim a presença da grande 
vencedora do Concurso de Ideias de Negócio 
Intermunicipal, relativo à 2.ª Edição do Projeto 
UP Cávado, com o projeto “Ilustrações Temáti-
cas” de Mariana Brito.

Mariana Brito inspira-se na vida e obra da 
pintora mexicana Frida Khalo para criar peças 
de roupa únicas com ilustrações originais, de 
forma personalizada e com recurso à reutili-
zação dos materiais. Num dos dias, a EPATV 
realizou ainda um Showcooking temático na 
Tenda de Conferências da Festa das Colheitas 
e cedeu as instalações para a realização do 1.º 
Concurso de Vinho Verde, da Sub-Região do 
Cávado.

Ao longo de cinco dias, a festa traz à sede 
do Concelho os produtos frescos do campo 
colhidos pelas mãos dos agricultores, recriações 
de práticas ancestrais, gastronomia, artesana-
to, música ao vivo e workshops, com ‘epicen-
tro’ na Praça das Comunidades Geminadas.

FESTA DAS COLHEITAS:
mostra de produtos, 
atividades e oferta formativa
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Uma emoção silenciosa encheu hoje o au-
ditório da Escola Profissional Amar Terra Verde 
com o testemunho de uma mãe e avó a quem 
há dois anos foi diagnosticado cancro da 
mama, que assinalou o Dia Mundial da Saúde 
da Mama e iniciou o Movimento EPATV Rosa 
que se prolonga até ao fim do mês de outubro.

Neste mês de outubro, a escola celebra o movimento EPATV 
Rosa, associando-se ao movimento nacional Onda Rosa criado 
pela Liga Portuguesa Contra o Cancro para incentivar a pre-
venção e diagnóstico precoce do Cancro da Mama.

Com intervenções de uma investigadora da Escola de Me-
dicina da Universidade do Minho, Marta Costa, uma psicóloga 
da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro, 
Joana Rodrigues, e o testemunho de Margarida Grego, mãe 
de dois filhos e avó de três netos, os alunos da EPATV ficaram 
a perceber que é importante falar-se do Cancro da Mama 
porque é o cancro mais comum na mulher portuguesa afetan-
do não só a pessoa diagnosticada, mas também a sua família 
e amigos. 

Nesta sessão, participaram os alunos do primeiro ano dos 
Cursos Técnicos de Esteticista, Produção Metalomecânica, 
Cozinha/Pastelaria, Eletrotecnia, Mecatrónica, Multimédia e 
Restaurante/Bar.

Foi deveras emocionante para estes jovens o testemunho 
de Margarida Grego a quem foi diagnosticado cancro tri-
plo negativo em Janeiro de 2017, dia em que “me tiraram o 
tapete” mas “hoje estou aqui e metade resulta de mim, a outra 
metade dos médicos”.

Margarida submeteu-se a quimioterapia e “enfrentei a mu-
dança com espírito positivo”, percebendo que é neste momen-
to que “os verdadeiros amigos ficam connosco, mas mesmo as-
sim precisei do apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Em 
determinado momento, nem o marido ou os filhos nos podem 
ajudar. O medo está sempre presente. Tive sorte porque o meu 
cancro foi detetado cedo, mas tenho dias em que o coração 
fica muito apertado”.

Esta mãe de dois filhos e avó de três netos, que trabalha nos 
recursos humanos de uma multinacional, recorda que “o re-
gresso ao trabalho é muito difícil porque nós mudamos muito”.

Aos jovens presentes pediu-lhes: “tenham paciência com 
um amigo ou familiar com cancro. Nós damos valor a outras 
coisas na vida e vivemos mais intensamente. Não adianta 
esconder-nos no buraco porque um dia vamos todos ter de sair 
do buraco. Ajudem”. Margarida Grego terminou o seu breve 
testemunho com o pedido de uma salva de palmas para todos 
os investigadores da doença do cancro pelos resultados que 
obtiveram nos últimos 50 anos, dos quais deu conta Marta Cos-
ta, da Universidade do Minho.

A sessão abriu com uma intervenção da prof. Joana Go-
mes, psicóloga da EPATV, a lembrar que a taxa de sobrevivên-
cia tem aumentado, contudo morreram no ano passado em 
Portugal 1.748 mulheres com Cancro da Mama.

Esclareceu que a cor rosa foi escolhida por ser considerada 
feminina nos países ocidentais modernos e a fita/laço cor de 
rosa é uma forma de evocar a solidariedade com as mulheres 
que lutam, atualmente, contra a doença, promovendo a cons-
ciencialização para este problema. 

No dia 15 de outubro, a Escola Profissional Amar Terra Ver-
de (EPATV) respondeu positiva e ativamente ao apelo da 
FAO, para celebrar o Dia Mundial da Alimentação (16 de 
outubro) através da promoção de uma alimentação “sau-
dável e sustentável disponível e acessível para todos”.

Foi uma jornada intensa e participada que abriu com uma palestra promo-
vida pelas nutricionistas Filipa Azevedo e Diana Picas com moderação de Sara 
Cardoso, da DecoJovem sobre a alimentação saudável, dentro e fora de casa, 
despertando os estudantes da EPATV para a roda dos alimentos e para a leitura 
atenta dos rótulos, para além dos índices de consumo de sal, gorduras e de 
açúcar.

Esta atividade  dirigiu-se especialmente aos alunos do primeiro ano dos Cur-
sos Técnicos da Escola Profissional Amar Terra Verde.

Entretanto, o Bar da Escola oferecia algumas iguarias, como pão de be-
terraba, pão de alfarroba, pão de cereais, bolo de maçã sem glúten, bolo de 
laranja e iogurte sem glúten, muffins de banana com pedaços de chocolate, 
queques de cenoura e coco, iogurte natural com granola e frutos vermelhos, 
água aromatizada com limão, gengibre e hortelã e sumo de laranja natural, 
confecionados e servidos pelos cursos Técnicos de Pastelaria/Padaria e Restau-
rante/Bar.

A manhã encerrou com um almoço temático, confecionado pelos alunos 
de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar coordenados pelo Chefe José Vinagre 
e a Prof. Olga Martins, com creme de alho francês e crocante de amêndoa, 
falafel no forno com juliana de legumes e bolo de chocolate de pera abacate 
com gelado de banana e canela. 

Antes, a dupla palestra sublinhara que todos os países, decisores políticos, 
empresas privadas, sociedade civil em conjunto com todos nós, podem tomar 
medidas para alcançar uma alimentação saudável e a fome zero.

Durante o dia, os professores informaram os seus alunos sobre esta iniciativa 
que promove alimentos diferentes e mais saudáveis, no bar da escola, durante 
todo o dia, e a ementa de almoço pedagógico mais apelativa e saudável.

As turmas que não tiveram oportunidade de estar no auditório puderam 
assistir a alguns vídeos de sensibilização para o excesso do consumo de açúcar, 
sal e gorduras, na sala de aula, seguidos de debate sobre o assunto, uma vez 
que esta temática se insere num dos domínios da Cidadania e Desenvolvimen-
to. 

No dia 16 de outubro, o 3.º ano do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria, saiu 
de portas e durante a manhã realizou um workshop na EB1 de Barbudo, promo-
vendo lanches mais saudáveis e apelativos aos seus alunos.

Foram feitos queques de aveia, maçã e banana; panquecas de aveia 
e banana; papas de aveia com maçã cozida, iogurte e mirtilos. Com estas 
sugestões, o Chefe Rodolfo Melendrez tinha como objetivo principal mostrar às 
crianças ofertas mais saudáveis, mas igualmente saborosas para os seus lan-
ches. Incluiu em todas as receitas frutas, um alimento que considera essencial 
nestas idades. A participação das crianças foi bastante ativa na elaboração da 
ementa e na sua degustação, tornando a atividade bastante enriquecedora.

Da parte da tarde, o grupo visitou o Lar de 3.ª Idade Vale do Homem, em 
Lanhas, onde a temática era igualmente a promoção de uma alimentação 
saudável e variada. Este grupo etário tem algumas dificuldades de mastigação 
e as papas de aveia são uma excelente opção. A fruta e os laticínios são tam-
bém essenciais nestas idades.

Uma alimentação saudável e equilibrada é uma das condições necessárias 
para que se viva uma vida com qualidade, principalmente à medida que a 
idade avança. A alimentação diária deve ser fracionada em várias refeições 
facilmente digeríveis. Os idosos participaram com bastante entusiasmo neste 
workshop e após a degustação ficaram motivados para a introdução destas 
novas sugestões na sua alimentação diária.

SENSIBILIZAÇÃO CANCRO DA MAMA
Testemunho emocionante
movimenta EPATV Rosa Alimentação “sustentável e saudável”

dentro e fora de portas

IMUNOTERAPIA
É A GRANDE DESCOBERTA
A “grande evolução foi conseguida há dois anos (imuno-

terapia) com a descoberta de James Allison e Tamku Hojo 
(que lhes valeu o Nobel da Medicina) de uma molécula 
que ajuda a combater as células cancerígenas. Contudo, 
acentua que a “prevenção — através de controlo de peso, 
alimentação saudável, não fumar, fazer exercício físico, não 
beber álcool, auto-exame e testes genéticos —seja a melhor 
receita para combater o cancro de mama”.

“Apesar de sabermos cada vez mais, de que os trata-
mentos são menos agressivos e mais eficazes, há ainda muito 
trabalho a fazer” — concluiu esta investigadora da Universida-
de do Minho.

Por sua vez, a psicóloga Joana Rodrigues abordou os di-
ferentes impactos da doença nas pessoas e nas suas famílias, 
em que as qualidades pessoais e suporte social são determi-
nantes para enfrentar o diagnóstico. 

A intervenção do psicólogo é “fundamental para a nor-
malização, a explicação da doença e tratamentos, acei-
tação das mudanças, prevenção de recaída e adoção de 
novos estilos de vida”, mas Joana Rodrigues insistiu na “des-
coberta precoce e na eficácia dos tratamentos como formas 
de aumentar a sobrevivência”.
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A Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) correspondeu ao 
apelo da FAO, através do Dia 
Mundial da Alimentação (16 
de outubro), para celebrar a 
promoção de uma alimentação 
saudável e sustentável disponível e 
acessível para todos, dentro e fora 
de portas.

Depois da Jornada na Escola, os alunos de 
Cozinha foram mostrar o que sabem no Centro 
Nova Arcada e no Hospital de Braga, depois 
de o terem feito na Escola EB 1 de Barbudo e 
no Centro Social de Lanhas.

Com estas experiências, professores e 
alunos desafiam todos — dentro e fora da 
Escola — a tomar medidas para alcançar uma 
alimentação saudável e a fome zero.

Hoje, dia 17 de outubro, o Chefe José Vina-
gre coordenou os alunos do segundo ano do 

Curso Técnico de Cozinha  num showcooking 
de alimentação no tratamento oncológico, 
numa parceria com o Hospital de Braga. 
Trata-se de um grupo especial, que precisa de 
cuidados diferenciados na alimentação diária.

Os utentes participaram com bastante entu-
siasmo neste workshop e, após a degustação, 
ficaram motivados para a introdução destas 
novas sugestões na sua alimentação diária. O 
apoio no serviço foi prestado pelos alunos do 
3.º ano do Curso Técnico de Restaurante/Bar.

A mesma equipa de estudantes de Cozinha. 
Liderados pelo Chefe José Vinagre participou 
também hoje num Showcooking no Shopping 
Nova Arcada em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Braga, subordinado ao tema Alimen-
tação Saudável “menos sal e mais saúde”.

Relembra-se que esta atividade dá corpo à 
componente de Cidadania e Desenvolvimen-
to, uma das prioridades da EPATV, escola que 
privilegia o aprender fazendo e partilha dos 
seus saberes.

Drogas — mitos e realidades foi o tema de uma sessão de 
esclarecimento realizada no dia 17 de outubro, no auditório 
da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), apresentado 
pela Pedopsiquiatra Mariana Lima Falcão, no âmbito de 
uma semana dedicada a comportamentos saudáveis, que 
envolveu também a alimentação.

A sessão abriu com uma breve saudação aos estudantes pela Diretora Peda-
gógica, Sandra Monteiro, que elogiou a escolha do tema que é importante para o 
futuro e a vida saudável de todos os jovens.

A Médica Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto enriqueceu os 
alunos com informações sobre álcool, tabaco e diversas drogas como ponto de 
partida para dizer não a estas, trabalhando a autoestima dos jovens de forma a 
ensiná-los a resistir às pressões do meio social envolvente.

Mariana Lima Falcão lembrou aos alunos da EPATV que “quanto mais tarde é o 
contacto com as drogas menor é a possibilidade da dependência delas” e avisou 
que a “toxicodependência não é apenas uma questão de vadios, mas de toda a 
gente” e, se houver alguma dependência genética, o risco é maior.

Na sessão informativa, Mariana Falcão dividiu as drogas (todas psicoativas 
porque atuam sobre o cérebro) em três categorias: depressoras, estimulantes e  
perturbadoras.

Na categoria das depressoras, incluiu o álcool, heroína (etapa posterior ao con-
sumo de cocaína), ketamina, GHB e Benzodiasepinas, enquanto as estimulantes 
são a nicotina, anfetaminas, cocaína e MDMA (ecstasy). Os cogumelos mágicos, 
a Mercalina, LSD, solventes voláteis e Cannabis pertencem ao grupo das perturba-
doras.

No jogo sobre mitos e realidades das drogas, muito participado pelos alunos, 
Mariana Falcão avisou, por exemplo, que um charro de cannabis equivale a oito 
cigarros (tabaco), gera mais dependência que o tabaco e também causa doen-
ças pulmonares.

A sessão terminou com a enunciação de algumas propostas de prevenção ao 
uso das drogas

As pessoas só consomem drogas quando têm problemas? É um mito porque os 
motivos relacionados com o consumo de droga variam de pessoa para pessoa e 
podem ser diversos, por exemplo: curiosidade, pressão dos amigos, desejo de viver 
novas experiências, desejo de questionar e transgredir regras.

No jogo, Mariana Falcão destruiu outro mito, segundo o qual os efeitos dos 
alucinogénios são muito imprevisíveis, podendo dar origem a experiências muito 
desagradáveis e até assustadoras (“Bad Trip”), com uma perda completa do con-
trolo, desorientação, agitação, estados de pânico, sensação de perseguição.

Mariana Falcão terminou desfazendo outro mito comum: a cannabis é uma 
droga legal. A lei descriminaliza o consumo, mas não o tráfico da cannabis e de 
outras substâncias psicotrópicas. Isso significa que a cannabis é ilegal embora o 
seu consumo não seja considerado um crime (punível). Se a pessoa tiver em sua 
posse uma quantidade limite consagrada na lei, é considerada consumidora (e 
não traficante), no entanto, pode ser penalizada com outro tipo de sanções que 
não a prisão.

HOSPITAL DE BRAGA E NOVA ARCADA
EPATV divulga alimentação saudável SENSIBILIZAÇÃO:

Mitos e realidades
das drogas
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A EPATV comemorou no 
dia 18 de outubro, o Dia das 
Bandeiras Verdes, no Multiusos de 
Guimarães, com a entrega das 
bandeiras a todas as Escolas do 
País.

A cerimónia do Galardão é maior even-
to da Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE). Neste dia, as escolas recebem o 
galardão Eco-Escolas como reconhecimento 
do trabalho desenvolvido no âmbito do pro-
grama ao longo do ano letivo, estimando-se 
a presença de mais de quatro mil crianças 
de escolas de todo o País.

O programa é coordenado a nível inter-
nacional, nacional, regional e de escola. Esta 
coordenação multinível permite a confluên-
cia para objetivos, metodologias e critérios 
comuns que respeitam a especificidade de 
cada escola relativamente aos seus alunos e 
caraterísticas do meio envolvente.

Depois da entrega dos prémios dos 
desafios 2018/19 e dos espetáculos no palco 
da Gala da Tarde, o dia terminou com a en-
trega da Bandeira Verde Eco-Escolas a cada 
uma das escolas presentes.

A EPATV relativamente às atividades 
2018-19 recebeu os prémios referentes ao 
3º lugar no Eco-Painel dos alimentos e ao 2º 
lugar para o Calendário do mar.

A EPATV contribuiu com 22 alunos, volun-
tários, na organização do evento, que tive-
ram funções na receção, nos insufláveis, nos 
jogos das Eco-Escolas e nas pinturas faciais. 

A EPATV inscreveu-se pela primeira vez 
no programa Eco-Escolas no ano letivo 
2007/2008 e, desde essa data, foi sempre ga-
lardoada com a Bandeira Verde, reconheci-
da pelas boas práticas ambientais que tem 
adotado com toda a comunidade escolar.

A 20 de outubro comemora-se o Dia 
Mundial de Combate ao Bullying, este 
ano com um maior enfoque dado pelo 
Ministério da Educação, que incentivou 
a criação de um “Plano Escola Sem 
Bullying. Escola Sem Violência” em 
todas as escolas.  Este plano configura-
se como um importante instrumento 
de sensibilização, prevenção e 
intervenção, destinado a toda a 
comunidade educativa, com vista à 
erradicação deste fenómeno.

Sabe-se que a violência escolar, onde se enqua-
dram o bullying e o ciberbullying, pode afetar se-
riamente a saúde e o bem-estar das crianças e dos 
adolescentes, com consequências negativas que 
podem persistir até à idade adulta. 

A EPATV realizou, neste sentido, na semana de 21 
a 25 de outubro, algumas atividades para alertar e 
sensibilizar a comunidade educativa sobre este tema. 

Ao longo da semana, os alunos expuseram car-
tazes com frases alusivas ao bullying e ciberbullying 
para promover a reflexão e sensibilização dos cole-
gas.

Foi lançado um Concurso “Um Texto sobre 
Bullying” para todos os alunos da escola, com o 
objetivo de criar um texto sobre uma experiência pes-
soal, opinião ou informação acerca da temática do 
Bullying ou Cyberbullying. O concurso contou com 82 
trabalhos e encontra-se ainda em fase de avaliação 
pelo júri do concurso. 

Para terminar a semana, as turmas assistiram no 
auditório ao filme “Desculpa! – Uma história sobre 
Bullying”, que abordou a temática de uma forma mui-
to real e fidedigna ao ambiente que se vive muitas 
vezes nas escolas.

Este tema irá continuar a ser trabalhado em con-
junto com os alunos, pois “Juntos podemos fazer a 
diferença!”.

As turmas do 2º ano 
do Curso Técnico de 
Restaurante/Bar e do 3º 
ano do Curso Técnico 
de Cozinha/Pastelaria 
visitaram, no dia 29 de 
outubro, as Caves da 
Murganheira, em Tarou-
ca, e o Museu do Espu-
mante, para conhecer 
a história e o processo 
de produção do vinho 
espumante.

As turmas do 2º ano do 
Curso Técnico Profissional 
de  Restaurante/Bar e 
do 3º ano de Cozinha/
Pastelaria da Escola 
Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) visitaram, 
no dia 22 de outubro, as 
Caves Cálem do Vinho 
do Porto, em Vila Nova 
de Gaia, e o Museu do 
Vinho do Porto.

Esta visita, coordenada pela 
Prof. Olga Martins, teve como 
principal objetivo conhecer 
melhor o vinho do Porto, a sua his-
tória e produção para, no futuro 
profissional, estes jovens poderem 
trabalhar com esta bebida tão 
apreciada.

Foi em1859 que António Alves 
Cálem decidiu produzir vinho 
de qualidade superior e criou 
esta marca com uma história de 
aventura bem-sucedida, que na 
génese tem a ligação ao Brasil: 
os vinhos eram exportados em 

frota própria a troco de madeiras 
exóticas. 

Compreende-se, assim, o sím-
bolo desta casa, a caravela dos 
Descobrimentos. As Caves Cálem 
são conhecidas, no último sécu-
lo, pelo lançamento, em 1934, 
da marca Velhotes que ocupa o 
primeiro lugar de vendas de Vinho 
do Porto em Portugal, com mais 
de 3 milhões de garrafas vendidas 
todos os anos.

BANDEIRAS VERDES:
EPATV galardoada

ESCOLA SEM BULLYING.
Escola Sem Violência

RESTAURAÇÃO:
Visita Vinícola

CAVES CALÉM:
Visita de Estudo

No dia 31 de outubro, um 
grupo de alunos voluntários 
da EPATV participou no 
Peditório Nacional da 
Liga Portuguesa contra o 
Cancro, através do seu 
parceiro Lions Clube de 
Braga.

Uma equipa de 26 alunos assegu-
rou o Peditório no centro comercial 
BragaParque, colaborando nesta 
que é uma iniciativa de grande 
importância para angariação de 
fundos e para a sensibilização da 
população para uma das principais 
causas de morte em Portugal!

Mais uma vez, os nossos alunos 
mostraram que são um exemplo de 
solidariedade e ajuda ao próximo. 
Porque na luta contra o cancro, 
todos contam!

LPCC:
Alunos Solidários em 
Peditório Nacional
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Entre os dias 4 e 8 de novembro, 
decorreu, na Dinamarca, o 3º 
encontro internacional do projeto 
Erasmus + “Schools 4.0 – Innovation 
in Vocational Education”.

Este Projeto é coordenado pela EPATV, de-
senvolvido por mais 3 escolas portuguesas,  In-
signare,  Escola Profissional Raul Dória,  Escola 
Profissional de Rio Maior e 3 entidades euro-
peias, Kentro Dia Viou Mathisis “diavima“- Gré-
cia; Køge Business College  - Dinamarca, e pelo 
EFVET enquanto organismo europeu responsá-
vel pela disseminação.

O projeto tem por objetivo a construção de 
um Intelectual Output (IO): Referencial de Ino-
vação Pedagógica do Ensino Profissional para 
o século XXI.  Pretende-se com o IO fazer uma 
reflecção sobre o que deve ser uma Escola 4.0. 
assumindo desde logo que a inovação tecno-
lógica está, indubitavelmente, a transformar o 
mundo e que essa transformação tem também 
de chegar a todos estabelecimentos de ensino.

Esta “nova escola” deverá fornecer co-
nhecimentos interdisciplinares com a máxima 
utilidade, e capacitar futuros adultos para os 
desafios de um Mundo e de uma Economia 
que funcionam, em rede e numa base digital, 
a uma velocidade estonteante. Durante os dias 
do encontro, os diversos oradores convidados 
apresentaram diversas temáticas: o tipo de 
aprendizagem do aluno Millenial; as formas de 
abordagem de diferentes ritmos da aprendi-
zagem; as várias ferramentas digitais que os 
professores têm à sua disposição para imple-
mentar em sala de aula. Foram dias de partilha 
de boas praticas e de grande produtividade. O 
próximo encontro será em maio em Kafalonia 
na Grécia.

No dia 12 de novembro, a turma 
do Curso de Educação Formação 
– Assistente Administrativo, 1º ano, 
realizou uma visita de estudo à 
Casa do Conhecimento, em Vila 
Verde, pelas 14h00.

Esta visita teve como objetivo promover nos 
formandos o conhecimento, a criatividade, e 
a inovação inerente às tecnologias digitais. Os 
mesmos foram orientados e conduzidos por um 
técnico que realizou um percurso já devida-
mente preparado para a exploração e con-
quista de novas aprendizagens.  Desta feita, 
verificaram e observaram questões de seguran-
ça associadas às tecnologias digitais, passando 
pela experimentação, exploração e reflexão. 
Um momento de partilha e de ação estratégi-
ca de acordo com o perfil profissional.

SCHOOLS 4.0:
EPATV em Encontro 
Internacional Erasmus+,
na Dinamarca

VISITA DE ESTUDO:
Casa do Conhecimento

A EPATV participou no Seminário 
Nacional JRA 2019 em Ílhavo, nos 
dias 8,9 e 10 de novembro.

O Seminário JRA é um encontro para estu-
dantes e professores de diversos ciclos de ensino 
que pretendam ser Jovens Repórteres para o 
Ambiente, realizado anualmente. A EPATV parti-
cipou com duas docentes e três alunos.

Os principais objetivos deste encontro são 
reunir alunos e professores coordenadores do 
Projeto Jovens Repórteres para o Ambiente, de 
forma a incentivar a comunicação, possibilitar 
uma partilha de objetivos comuns e troca de ex-
periências; implementar a metodologia inerente 
ao projeto Jovens Repórteres para o Ambiente, 
através da realização de workshops baseadas 
na investigação de um estudo de caso, elabo-
ração de artigos, 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 traba-
lho de campo). Os professores e alunos tiveram 
oportunidade de treinar a metodologia ineren-
te ao projeto, trabalhando em conjunto e em 
separado, sobre as diversas temáticas relacio-
nadas com os fóruns de trabalho, a partir de 
“estudos de caso”.

Os workshops tiveram o apoio de jornalistas, 
técnicos, monitores JRA e ABAE.

Os trabalhos realizados durante o Seminário 
serão divulgados no final e publicados na Inter-
net na página JRA (www.jra.abae.pt/portal).

Professores no 
Seminário JRA

A EPATV decorou-se a rigor no dia 31 de ou-
tubro, para comemorar o Dia das Bruxas.

A atividade principal surgiu do grupo discipli-
nar de Inglês, que criou um concurso para todas 
as turmas da EPATV criarem um chapéu único e 
original.

No mesmo dia, a lista B, presidida por Juliana 
Coelho, dinamizou uma Sala de Susto - uma  das 
ações de campanha de uma das duas listas 
que concorre à Associação de Estudantes da 
EPATV.

Happy
Halloween

1º Lugar

Joana Lopes;
Iara Sousa;

Érica Gomes;
Sara Abreu;

Margarida Correia

Curso Técnico de 
Estética 2º Ano

3º Lugar

Daniela Fernandes

Curso Técnico de 
Cozinha 1º Ano

2º Lugar

Ágata Rego; 
Carina Lopes;

Joana Macedo; 
Juliana Miranda; 

Vera Correia; 
Viviana Macedo

Curso Técnico de 
Estética 3º Ano

VENCEDORES CONCURSO HALLOWEEN
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https://www.facebook.com/rauldoria.pt/?__tn__=KH-R&eid=ARDd6jqA41vfkXjU--zbFjrmVvkmAAJKIoZUbCHWuvg_U2Grp33lc1v0-E8PolIocPEPYgZh7UmARBeS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDke561TA8G4Y_fcCt5atEmylc3s7tuNip6PZ3UcnRCJ05DBEACe5a6dcaipB1oQK6NUDzS1HoeleNtlS6f7MqKzrK8DjEOpytNHgJE0HhhOLbsNBCNY6-QBQ26MWNKJWcG82zQ1bNPhCZc7guP8d_YLcr9r51YjsGin13YSz5iOT7mHSTwDfwnHEjRcKZQp7hjy7NgCKvL04nzCf_l8Uj6Iq1bMfgRl7WmCwn8pD3cbD_Ho4LTcupFqZGnOYX-mKA6YrlzRUVDo-ngZ2BK1ydQQjxjBqy0IkNhuNsbuGJnxtbY9_HykNiQZ3dFHAMR7jpEC_wJcWZ2oYj5t6pdvjOfrImbglR_bAOFgODGBRv2kv_CBR8kdtyKvzuSINdjjNclPSsL6j9I_djQ8ufUgmxLfggqnMMVaa0Z9bOuKtWgm2jB7culJmbmWy5pPV7aKhS_ofmsu7bFo1u5P16ZIab16SEFYv-lgiHS5lv9XcUe1ORl
https://www.facebook.com/epriomaior/?__tn__=KH-R&eid=ARB6poROvum3om4zKwUtlYvQQplLvjNl_uL8M7Ij93R3k4V9gg_Z7idmMj1NmGmjL97HgYydCsEAiiiH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDke561TA8G4Y_fcCt5atEmylc3s7tuNip6PZ3UcnRCJ05DBEACe5a6dcaipB1oQK6NUDzS1HoeleNtlS6f7MqKzrK8DjEOpytNHgJE0HhhOLbsNBCNY6-QBQ26MWNKJWcG82zQ1bNPhCZc7guP8d_YLcr9r51YjsGin13YSz5iOT7mHSTwDfwnHEjRcKZQp7hjy7NgCKvL04nzCf_l8Uj6Iq1bMfgRl7WmCwn8pD3cbD_Ho4LTcupFqZGnOYX-mKA6YrlzRUVDo-ngZ2BK1ydQQjxjBqy0IkNhuNsbuGJnxtbY9_HykNiQZ3dFHAMR7jpEC_wJcWZ2oYj5t6pdvjOfrImbglR_bAOFgODGBRv2kv_CBR8kdtyKvzuSINdjjNclPSsL6j9I_djQ8ufUgmxLfggqnMMVaa0Z9bOuKtWgm2jB7culJmbmWy5pPV7aKhS_ofmsu7bFo1u5P16ZIab16SEFYv-lgiHS5lv9XcUe1ORl
https://www.facebook.com/epriomaior/?__tn__=KH-R&eid=ARB6poROvum3om4zKwUtlYvQQplLvjNl_uL8M7Ij93R3k4V9gg_Z7idmMj1NmGmjL97HgYydCsEAiiiH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDke561TA8G4Y_fcCt5atEmylc3s7tuNip6PZ3UcnRCJ05DBEACe5a6dcaipB1oQK6NUDzS1HoeleNtlS6f7MqKzrK8DjEOpytNHgJE0HhhOLbsNBCNY6-QBQ26MWNKJWcG82zQ1bNPhCZc7guP8d_YLcr9r51YjsGin13YSz5iOT7mHSTwDfwnHEjRcKZQp7hjy7NgCKvL04nzCf_l8Uj6Iq1bMfgRl7WmCwn8pD3cbD_Ho4LTcupFqZGnOYX-mKA6YrlzRUVDo-ngZ2BK1ydQQjxjBqy0IkNhuNsbuGJnxtbY9_HykNiQZ3dFHAMR7jpEC_wJcWZ2oYj5t6pdvjOfrImbglR_bAOFgODGBRv2kv_CBR8kdtyKvzuSINdjjNclPSsL6j9I_djQ8ufUgmxLfggqnMMVaa0Z9bOuKtWgm2jB7culJmbmWy5pPV7aKhS_ofmsu7bFo1u5P16ZIab16SEFYv-lgiHS5lv9XcUe1ORl
http://www.jra.abae.pt/portal


Foi no dia 14 de novembro que o Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM), 
entidade responsável pela implementação 
do Sistema Nacional de Emergência 
Médica em Portugal, promoveu para os 
jovens do 3º ano da Escola Profissional uma 
formação em Suporte Básico de Vida.

O objetivo desta formação foi ensinar, de uma forma 
prática, formas de atuação em situações de emergência, 
especificamente em casos de paragem cardiorespiratória, 
estados de inconsciência e obstrução da via aérea. Estive-
ram envolvidos nesta formação quatro técnicos do INEM, 
dois Bombeiros da corporação dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Verde, duas Enfermeiras do ACES Gerês/Cabreira, 
da Unidade de Cuidados na Comunidade, e três alunas 
estudantes de Enfermagem da Universidade do Minho. 

Tendo consciência que estas iniciativas são extrema-
mente importantes e podem salvar vidas humanas, o INEM 
defende que esta prática deve estar presente desde 
cedo na vida de cada cidadão e as escolas são um con-
texto privilegiado para a formação dos alunos nesta área.

Esta atividade será ainda complementada com 
sessões teóricas de Primeiros Socorros em sala de aula, 
realizadas pelas Enfermeiras da equipa de Saúde Escolar 
às turmas do 3º ano.

No dia 15 de novembro de 2019, 
na Escola Profissional Amar Terra 
Verde, foi realizado o exercício 
de prevenção do risco sísmico A 
Terra Treme, às 11h 15 min, com a 
duração de 1 minuto.

Este exercício pretendeu alertar e sensibilizar 
a comunidade escolar para agir antes, durante 
e depois da ocorrência de um sismo. Durante 
um minuto, toda a comunidade escolar prati-
cou os 3 gestos - Baixar, Proteger e Aguardar. 
Esta atividade, incluída na área da Educação 
para a Cidadania, tem ainda como finalidade 
desenvolver e reforçar uma cultura de seguran-
ça, promovendo desta forma uma cidadania 
ativa e participativa nos jovens.

O Chef Cozinheiro José Eduardo 
Vinagre, professor da Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV), foi eleito este 
fim-de-semana como Profissional de 
Turismo do Minho do ano, no Congresso da 
Associação dos profissionais de Turismo do 
Minho, que decorreu em Vieira do Minho.

O galardão recorda os “relevantes serviços presta-
dos em favor do desenvolvimento do Turismo do Minho, 
tendo-se destacado no setor da gastronomia e restaura-
ção como Chefe Cozinheiro ao serviço do Hotel Meliã, 
dos Hotéis do Bom Jesus, enquanto Cozinheiro Chefe do 
Sporting Clube de Braga e Professor da Escola Profissional 
Amar Terra Verde” —  destaca o diploma assinado por 
Abílio Vilaça, presidente da Assembleia Geral, e José Pe-
dro Ferreira, presidente da Direção da APROTURM.

A distinção foi aprovada pelo Conselho de Ética e 
Deontologia da Associação dos Profissionais de Turismo 
do Minho, por “unanimidade e aclamação” e entregue 
no Auditório Municipal de Vieira do Minho.

Durante este congresso, nos dias 15 e 16 de novem-
bro, — o primeiro da Associação fundada em Abril deste 
ano — o Chefe José Vinagre proferiu uma conferência 
sobre “Os profissionais de Restauração, desafios e as pro-
blemáticas da profissão”, integrado na temática geral do 
congresso sobre “Profissionais de Turismo do Minho, que 
futuro?”.

Na sua página do Facebook, o Chef agradece à 
“APROTURM mais uma responsabilidade acrescida” e à 
“Escola e aos grandes profissionais que nela trabalham, 
obrigado alunos pelas partilha, obrigado a todos por 
toda a caminhada desde 80 até este momento”. Tem 
também uma palavra de gratidão para a “família, a 
minha esposa e filhos que me acompanham na minha 
profissão, obrigado colegas diretos e indiretos que cola-
boram comigo diariamente”.

INEM:
Mass Training em 
Suporte Básico de Vida

QUANDO A TERRA TREME:
EPATV em Simulacro

PROFESSOR DA EPATV:
Chef Vinagre eleito
Profissional de Turismo do Minho

A EPATV celebrou, no dia 11 de 
novembro, o Dia de S. Martinho.

O Magusto, para toda a comunidade 
escolar, contou com mesas cheias de cas-
tanhas, brownies de chocolate, pão com 
chouriço e sumos - confecionados e servidos 
pelos alunos dos Cursos Técnicos de Restau-
rante/Bar e Cozinha/Pastelaria.

MAGUSTO:
Castanhas de
S. Martinho
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Meia centena de alunos, seis 
professores da EPATV (Escola 
Profissional Amar Terra Verde), 
e um pássaro, pedalaram, 
nos dias 15 e 18 de novembro, 
visitando sete Centros Escolares 
do concelho de Vila Verde, 
numa entusiástica e animada 
jornada em defesa do 
ambiente e das alterações 
climáticas que mereceu os 
maiores elogios dos diretores 
das escolas contempladas 
com uma peça de teatro e 
uma dança.

Esta atividade está inserida nas co-
memorações do Dia Internacional das 
Eco-Escolas, que terminará na quarta-
-feira com o hastear da Bandeira Verde 
das Eco-Escolas, atribuída pelo 12.º ano 
consecutivo.

No primeiro dia, manhã cedo, 40 es-
tudantes da EPATV iniciaram a pedalada 
que teve a primeira etapa no Centro Es-
colar de Turiz, tendo como lema “Pedalar 
por uma causa/Alterações Climáticas” 
com o objetivo de “sensibilizar os mais pe-
queninos sobre as alterações climáticas”. 
Nos dois dias, foram alcançadas com 
esta mensagem mais de 500 crianças do 
primeiro ciclo.

A pedalada só teve descanso na EPA-
TV (Escola Profissional Amar Terra Verde) 
em que esteve o vereador do ambiente 

da Câmara Municipal de Vila Verde, 
Patrício Araújo e a Diretora Pedagógica 
da escola, Sandra Monteiro. O vereador 
elogiou a postura gratificante e ambien-
talista da EPATV bem como a sua “dispo-
nibilidade para sair para fora dos seus mu-
ros para divulgar estes temas essenciais 
para o futuro do planeta”.

Em cada Escola, um grupo de alunos 
representou uma peça de teatro que 
abordava o aquecimento do planeta, 
os efeitos devastadores do consumo de 
combustíveis fosseis e alertava os mais pe-
quenos para “não ficar de braços cruza-
dos e começar a fazer alguma coisa”.

Entre os conselhos dados, estavam o 
“uso das energias renováveis, o uso de 
bicicleta e transportes públicos, a toma 
de duches mais rápidos, usar escadas e 
menos elevadores e desligar as luzes dos 
eletrodomésticos, sem esquecer a reci-
clagem e reutilização e o respeito pelo 
planeta, pelos animais, florestas e rios”.

“Foi extremamente positivo quer pelo 
envolvimento dos alunos da EPATV quer 
pela recetividade das muitas centenas 
de crianças que ouviram a nossa men-
sagem. Todos sabemos como eles vão 
interpelar os pais e familiares para novos 
comportamentos” — disse a prof. Paula 
Costa, após a dupla Jornada que termi-
nou no dia 18, no Centro Escolar de Ribei-
ra de Neiva. “Tivemos de limitar o número 
de alunos inscritos para fazer o percurso 
em bicicleta, por razões de segurança e 
logística” — destacou esta docente.

Este grupo de alunos e o Conselho 

Eco-Escolas continuaram a jornada no 
Centro Escolar de Prado num percurso 
de 40 Km, promovendo a mobilidade sus-
tentável utilizando um transporte amigo 
do ambiente e que passou depois pelos 
Centros Escolares da Lage, Moure, Mons. 
Elísio Araújo, Vila Verde e encerrou na 
EPATV.

A equipa de alunos e professores (que 
incluía José Dantas e Clara Sousa teve 
como reforços os prof. José Carlos Dias 
e Pedro Arantes que pedalaram todo o 
percurso) receberam os parabéns das es-
colas visitadas por todas estas atividades 
solidárias, ambientais e culturais, sempre 
na linha da frente.

No termo da peça de teatro e dança, 
todos os diretores escolares assinaram um 
Pergaminho que evoca o compromis-
so de todos para que pequenos gestos 
possam fazer grandes mudanças, e será 
afixado na Biblioteca Municipal. Numa 
animada jornada do Clube Eco-Escolas 
da EPATV, promove o exercício físico e 
sensibiliza para a mobilidade sustentável 
e para uma causa que é uma emergên-
cia mundial, o aquecimento global.

Este programa culmina na próxima 
quarta-feira, dia 20, com uma dupla pa-
lestra às 11 horas sobre fotografia de na-
tureza, com Carlos Rio e António Cunha, 
intercalada com uma intervenção do 
eng. Adelino Silva, sobre as alterações 
climáticas. A seguir é hasteada a Ban-
deira da Eco-Escola na EPATV, galardão 
atribuído pelo décimo segundo ano 
consecutivo.

O Curso Técnico de Restaurante/
Bar recebeu, no passado dia 18 de 
novembro, um workshop da marca 
Licor Beirão, pela voz de António 
Manuel Meneses.

O Licor Beirão nasceu em finais do século 
XIX, num mundo mágico de sentimentos doces 
e fórmulas secretas, que continuam a fascinar 
gerações, século após século.

A história d’ O Licor de Portugal nasce e 
assenta no pilar que move o Homem - o amor - 
revelou António, o brand educator da marca.

Os alunos absorveram toda a construção 
teórica do licor, sentiram os aromas que com-
põem a bebida e, por fim, na prática fizeram 
cocktails com este ingrediente principal - o 
Beirão.

Decorreu entre os dias 19 e 21 
de novembro, a fase regional 
do Campeonato das Profissões - 
Worldskills Portugal, para o biénio 
2019-2021, e a EPATV chega em 
fevereiro de 2020, a Setúbal para o 
Campeonato Nacional.

A Escola Profissional Amar Terra Verde levou 7 
alunos a concurso e 5 passaram à fase nacional: 
José Pedro Cardoso - Eletricidade de Instalações; 
Ana Isabel Oliveira- Esteticismo; Alice Daniela Egas 
- Pastelaria; Joana Gonçalves Teixeira - Serviço de 
Restaurante e Bar; João Dias Magalhães - Design 
Gráfico.

Estas competições são dirigidas a jovens entre 
os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se encon-
tram a frequentar um percurso de qualificação, 
em modalidades de educação e formação pro-
fissional, e visam demonstrar o nível individual de 
competências, rigor e domínio de técnicas e de 
ferramentas para o exercício de cada profissão a 
concurso, através da realização de provas práti-
cas de desempenho avaliadas segundo critérios 
exigentes e de acordo com prescrições técnicas 
estabelecidas internacionalmente por júris com-
postos de peritos altamente qualificados (forma-
dores, profissionais, empresários).

Os Campeonatos têm lugar de 2 em 2 anos e 
reúnem os classificados com as melhores pon-
tuações nas fases de pré-seleção, que disputam 
entre si o título de campeão nacional em cada 
profissão.

PEDALADA ECOLÓGICA:
EPATV animou sete 
centros escolares

WORKSHOP:
Licor Beirão - ação 
educativa da marca

WORLDSKILLS:
5 alunos da EPATV apurados 
no Campeonato das Profissões
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Após uma manhã de 
alertas climáticos — para 
mudar comportamentos 
e hábitos diários —, a 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) 
hasteou a Bandeira 
de Eco-Escola, pelo 
décimo segundo ano 
consecutivo, encerrando 
as comemorações do Dia 
Eco-Escolas, na presença 
do vereador do ambiente 
da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Patrício 
Araújo.

A sessão, com oradores apre-
sentados pela prof. Paula Costa, 
— encheu o auditório da Escola 
— iniciou com uma saudação de 
João Luís Nogueira, Diretor Geral 
da EPATV, e prosseguiu com uma 
palestra inolvidável do fotógrafo 
de natureza, Carlos Rio, de Espo-
sende, e o desafio lançado pelo 
eng. Adelino Silva: “teremos de ser 
a mudança que queremos ver” 
quanto ao futuro do Planeta Terra.

O Diretor da EPATV começou 
por lembrar que cada um de “nós 
tem perspetivas, pensamentos e 
valores diferentes”, mas essa diver-
sidade apenas nos deve estimular 
a “deitar mão do nosso futuro, 
com uma vida sustentável e uma 
pegada ecológica mais reduzida”.

Sabendo que “um terço dos 
bens produzidos no planeta é 
desperdiçado”, o primeiro passo 
é a poupança desses bens (água, 
energia, resíduos, florestas, mares 
e rios), através de “hábitos novos, 
pessoais e familiares” até porque 
a responsabilidade de salvar o 
Planeta Terra “é de cada um de 
nós. João Luís Nogueira deu os 
parabéns aos professores e alunos 
do clube Eco-Escolas pelo décimo 
segundo ano em que conquistam 
a bandeira Eco-Escolas para a 
EPATV.

O fotógrafo da natureza, Carlos 
Rio, vindo de Esposende, deliciou 
os estudantes da EPATV com uma 
coleção riquíssima de fotos de ani-

mais apesar “do fascínio que te-
nho pelas aves, porque voam (que 
inveja tenho delas!) e emigram. 
Depois de afirmar que observou e 
fotografou 157 espécies de aves 
no estuário do rio Cávado, Carlos 
Rio alertou que “sessenta por cen-
to dos vertebrados (aves, peixes e 
mamíferos) estão em declínio ou 
extinção, apenas nos últimos 44 
anos”.

Para ser fotógrafo de Natureza, 
Carlos Rio enuncia “muita paixão, 
muita paciência e perseverança”, 
além de conhecer bem os animais 
a fotografar, uma vez que 30 por 
cento do trabalho é feito no cam-
po e o resto em casa (pesquisa e 
tratamento de imagens).

Para o nosso território, Carlos 
Rio deu conta da importância do 
Gaio, que come bolotas: enterra-
-as e depois consegue descobrir 
onde estão cerca de 90 por cento 
para comer mais tarde. As restan-
tes dão carvalhos”.

Carlos Rio concluiu — após falar 
de muitas das suas experiências, 
como a de fotografar nos Pirenéus 
as danças do Galo Montês (que 
já existiu na Mata da Albergaria, 
no Gerês) — que a fotografia da 
natureza “é a caça dos anjos. Não 
mata, faz eternidade”.

Por sua vez, o eng. Adelino Silva 
abordou a produção de resíduos 
no planeta, com mais de duas mil 
milhões de toneladas por ano, en-
quanto Portugal produz cinco mi-
lhões de toneladas. Centrando-se 
neste tema. Abordou os ciclos da 
recolha seletiva, da reutilização e 
da reciclagem. Este técnico supe-
rior da Câmara de Vila Verde citou 
Leon Tolstói a pedir mais respeito 
pela natureza porque “muitos 
passam por um bosque e apenas 
veem lenha para uma fogueira”.

Apesar da chuva intensa que 
se fez sentir, os professores que 
dinamizam o grupo Eco-escola, 
acompanhados da Diretora pe-
dagógica, Sandra Monteiro e do 
vereador do ambiente, Patrício

 Araújo, hastearam a 12.ª 
bandeira do Programa Eco-escola 
atribuída à EPATV.

O Lisboa Games Week (LGW) 
é o maior evento de videojogos 
em Portugal, aquele que dá palco 
à indústria para a sua agenda 
de lançamentos e novidades. 
Antecipa em primeira-mão os títulos 
mais aguardados por um vasto 
público entusiasta dos videojogos e 
oferece inúmeras experiências aos 
mais de 63.000 visitantes do evento.

Os alunos de Técnico de Design Gráfico 
do 2º ano e Técnico de Multimédia do 3º ano, 
acompanhados pelos professores, Ana Luís 
Nogueira, Fátima Pimenta, António Cunha e 
Rui Silva, puderam visitar a feira e interagir nos 
vários stands existentes (exposições, workshops, 
auditórios, palcos gaming, realidade virtual 
e ainda um espaço reservado aos jogos de 
tabuleiro).

Todos os interessados e adeptos de jogos 
puderam participar nas novidades associadas à 
multimédia e audiovisuais mais recentes. 

No que diz respeito à área do Design 
Gráfico, permitiu perceber que o seu papel é 
fundamental no desenvolvimento da temática 
ou roteiro, produção de esboços e rascunhos 
da história e personagens, assim como modela-
ção 3D.

Nos dias 22 e 23 de novembro, 
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 
visitar a exposição sobre mecânica. Aqui os alu-
nos puderam 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, entre outras.

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, esclarecendo 
dúvidas sobre a reparação de motores, dado 
que esta efetua retificação e reparação de 
motores.

DIA ECO ESCOLAS:
EPATV iça bandeira

VISITA DE ESTUDO:
Lisbon Games Week

VISITA DE ESTUDO:
FIL-Expomecânica
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O grito de Carlos de 
Hita ecoou, no dia 27 de 
novembro, no auditório 
lotado da Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV) 
— “um povo culto não 
pode prescindir da sua 
relação com a Natureza”— 
onde o prof. António Cunha 
apresentou o seu livro de 
fotografias sobre o Parque 
Nacional da Peneda-Gerês, 
“Nomadismo da Alma”.

Com um título inspirado em Mi-
guel Torga, a apresentação do livro 
encerrou o programa do Dia Eco-Es-
colas e incluiu um debate sobre os 
efeitos da fotografia de lugares na 
sua promoção ou destruição, mode-
rado por Arnaldo Sousa. Antes, a Di-
retora Pedagógica, Sandra Monteiro, 
e a prof. Paula Costa procederam 
à entrega de diplomas aos alunos 
participantes na “Cicloclimáticas” 

que visitou sete centros escolares do 
concelho de Vila Verde com uma 
mensagem de proteção do Planeta 
Azul e um alerta para as alterações 
climáticas.

A divulgação de lugares pode 
contribuir para a sua promoção 
desde que haja regras, porque de 
outra forma pode acelerar a sua 
destruição — foi a conclusão do de-
bate, alicerçado em fotos de lugares 
e sítios que, sendo tão banalizados, 
acabaram por ser destruídos. As 
pessoas vão aos sítios não para os 
apreciar mas apenas para fotogra-
far. Hoje, a maioria das fotografias 
são tiradas por telemóvel e apenas  
uma minoria são feitas por câma-
ras fotográficas. Paradigmático é o 
exemplo dos turistas que arrancam 
tulipas dos jardins holandeses para 
tirar uma selfie ou os campos de la-
vanda de Provence que tiveram de 
ser vedados com redes elétricas.

Para António Cunha, nesta era 
tecnológica, um livro justifica-se por-

que fotografia impressa ganha outra 
dimensão e outro tempo, desper-
tando outros sentidos. Paramos para 
ver, para observar, para tocar…. em 
síntese: paramos para sentir”.

Assim, continuou afirmando que 
é necessário que, por vezes, inver-
tamos o processo e passemos do 
digital para o analógico, e uma for-
ma de o fazer é através dos livros. Os 
livros materializam conhecimentos, 
pensamentos, ideias, histórias, locais 
e momentos, tornando-os intempo-
rais e eternos.

Além disso, “fotografar a nature-
za é gravar momento com uma luz 
única e irrepetível” – acrescentou o 
prof. António Cunha sobre os milha-
res de fotos feitas ao “longo de mais 
de uma década”.

 “Nomadismo da Alma” – com 
título extraído do “Diário VIII”, de 
Miguel Torga – é um livro sobre a 
Natureza, com incidência na região 
do Parque Nacional da Peneda-Ge-
rês, composto por 142 fotografias, 
obtidas ao longo de uma década, 
e 43 textos/poesias de mais sete au-
tores, também eles “amantes desta 
região”.

António Cunha nasceu em Terras 
de Bouro em 1968 e é Mestre em 
Ensino de Informática e Pós-gradua-
do em Tecnologias de Informação e 
Comunicação, especialização em 
Multimédia.

É docente da Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV) há mais 
de 20 anos e um apaixonado pela 
Natureza e pelas caminhadas.

O facto de viver perto do cora-
ção do Parque Nacional da Pene-
da-Gerês (PNPG) desenvolveu-lhe a 
paixão pela fotografia, até porque 
“as paixões levam-nos a concretizar 
sonhos que, de outra forma, não 
conseguíamos”.

EPATV não prescinde da 
relação com natureza

No passado dia 25 de novembro, e 
ao longo da semana, a EPATV assinalou 
o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres.

O luto pelas 28 mulheres mortas no ano de 2019 
foi assinalado com faixas pretas à entrada do edifício 
da Escola, ação levada a cabo em conjunto com o 
Município de Vila Verde e outras instituições aderen-
tes. 

Foi exposto também na entrada da Escola um 
mural realizado pelos alunos dos cursos de Técnico 
de Design Gráfico e Técnico de Esteticista 2º ano, 
alusivo ao tema da violência contra as mulheres. Os 
desenhos e frases foram pensados e realizados pelos 
alunos para chamar à atenção da restante comuni-
dade escolar para uma realidade tão preocupante. 

Algumas turmas participaram ainda numa sessão 
de sensibilização dinamizada pelo Serviço de Psico-
logia e Orientação onde se refletiu sobre a temática 
da violência doméstica e violência no namoro atra-
vés do Jogo “Chega para aqui, Chega para lá”.

A turma do 2º ano do Curso 
de Pintor de Construção 
Civil realizou uma visita à 
Cervejaria Letra, em Vila 
Verde.

Conduzidos pelo responsável da pro-
dução, os formandos percorreram toda 
a zona da produção das várias cervejas, 
havendo um contacto direto com todos 
os riscos associados ao processo de 
produção, a sinalização de segurança 
e as possíveis causas de acidentes de 
trabalho. Para além disso, os alunos ob-
tiveram um maior conhecimento sobre 
a cultura cervejeira, as matérias-primas 
do fabrico e o método de produção 
artesanal. O desenvolvimento de novas 
receitas e experiências, muitas delas em 
parceria, são um desafio constante para 
esta empresa.

DE LUTO E EM LUTA
contra a Violência
contra as Mulheres

VISITA DE ESTUDO:
Cervejaria Letra
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A EPATV (Escola 
Profissional Amar Terra 
Verde) promoveu, na manhã 
de 4 de dezembro, uma 
gigantesca caminhada 
pelas ruas de Vila Verde, 
gerando uma “Onda Rosa” 
com mais de 900 alunos e 
professores — liderados pela 
Diretora pedagógica, Sandra 
Monteiro — a sensibilizar a 
população para o rastreio 
e combate ao Cancro da 
Mama.

A Vereadora da Educação da Câ-
mara Municipal de Vila Verde, cumpri-
mentou “todos os alunos e professores 
da EPATV por esta iniciativa com uma 
magnífica moldura humana. Estão mais 
uma vez de parabéns, embora seja já 
habitual a EPATV nos presentear com 
estas atividades de caráter solidário”.

Júlia Fernandes assegurou que os 
jovens da EPATV “acabaram por pôr a 
comunidade de Vila Verde a pergun-
tar, afinal, o que se passa aqui”, num 
brilhante incentivo aos rastreios e estilos 

de vida saudável para evitar uma 
doença que diz respeito a todos nós”. 
“Muito obrigado pelo vosso trabalho” 
— concluiu a Vereadora da Educação. 

A prof. Paula Costa justificou a es-
colha este dia, fora do mês de outubro, 
devido ao mau tempo verificado na 
data inicial.

A comunidade educativa da EPATV 
contou com a adesão de outras crian-
ças e adolescentes do Agrupamento 
Escolar de Vila Verde, saiu da Escola 
Profissional, percorreu algumas artérias 
de Vila Verde, passando por pontos 
de referência, entre eles, o Câmara 
Municipal, Centro Escolar, o Cento de 
Saúde e a Escola Secundária. A cami-
nhada, terminou em frente à Biblioteca 
Municipal Machado Vilela e ao Tribunal 
com um imenso laço humano cor de 
rosa. Ao longo do trajeto, alunos do 
Curso profissional de Pastelaria vende-
ram aos transeuntes a “Bolacha Solidá-
ria” confecionada no dia anterior com 
os idosos da Santa Casa de Misericór-
dia, com o objetivo de angariar fundos.

A inscrição de cada um dos parti-
cipantes, no valor de um euro, dava 
direito a uma t-shirt, uma garrafa de 
água e um laço rosa, com alfinete, sen-

do a receita posteriormente entregue 
à Liga Portuguesa contra o Cancro, 
que se fez representar por três elemen-
tos da Delegação de Braga.

No momento final da construção do 
Laço Rosa, antecedido de um espetá-
culo de dança, preparado pela pro-
fessora Glória Lago, usaram da palavra 
Sandra Monteiro e a vereadora Júlia 
Fernandes

A Diretora Pedagógica agradeceu 
a participação “tão elevada de pro-
fessores e alunos neste gesto solidário”. 
Sandra Monteiro teve uma palavra de 
especial carinho para os estudantes 
das outras escolas que aderiram a esta 
caminhada e agradeceu aos Bombei-
ros Voluntários de Vila Verde por dispo-
nibilizar um carro clássico para liderar 
a caminhada em todo o seu percurso, 
bem como à Liga Portuguesa Contra o 
Cancro. A psicóloga Carla Ribeiro, em 
representação da LPCC, agradeceu 
“do fundo do coração o empenho de 
professores e alunos da EPATV nesta 
jornada. É um imenso orgulho para nós 
ver gente tão jovem envolvida neste 
combate porque ajudai-nos a ganhar 
mais força e capacidade para apoiar 
as famílias e doentes”.

No âmbito 
das medidas de 
autoproteção, realizou-
se um simulacro de 
incêndio, com o 
objetivo de testar o 
plano de segurança 
interno da escola 
em parceria com os 
Bombeiros Voluntários 
de Vila Verde.

O alarme de incêndio dis-
parou no dia 5 de dezembro, 
pelas 15h32, na sequência de 
um incêndio nas oficinas de 
mecatrónica automóvel da 
Escola, tendo-se procedido à 
evacuação total do edifício.

Ao simulacro antecedeu-se 
uma formação teórico-prática 
de segurança no combate a 
incêndios, ministrada pelo Cor-
po de Bombeiros da Associa-
ção Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Vila Verde, onde 
os elementos da equipa de 
segurança relembraram apren-
dizagens sobre o fenómeno 
do fogo, meios de segurança 
instalados, conceitos gerais de 
autoproteção e práticas de 
combate a incêndios. 

A dinâmica permitiu testar 
a operacionalidade do plano 
de emergência interno e de 
evacuação, as comunicações 
entre os intervenientes internos 
e articulação com os meios ex-
ternos, reforçando a segurança 
na escola.

NA CAMINHADA CONTRA CANCRO DA MAMA:
EPATV sacode comunidade
de Vila Verde

SIMULACRO:
Segurança Interna
da EPATV
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CLASSIFICAÇÕES
Juvenis Masculino
1. Carlos Oliveira
2. Pedro Alves
3. Gonçalo Pereira
Seguem para o Campeonato Distrital André 
Ângelo, Rúben Vieira e Rafael Sousa

Juniores Masculino
1. André Silva
2. Francisco Cunha
3. Ricardo Magalhães
Seguem para o Campeonato distrital Nuno Pontes 
João Silva e David Carvalho e Hélder Cunha

Juniores/Juvenis Femininos
1. Filipa Oliveira
2. Beatriz Mota
3. Sara Santos/Andreia Costa (ex-aequo)
5. Lara Lisboa
6. Carina Gomes

Filipa Oliveira (1.º ano do Curso Técnico de 
Multimédia), o juvenil Carlos Oliveira (Mecatrónica, 1.º 
ano) e o júnior André Silva (Electrónica, 3.º ano) foram 
os grandes vencedores da prova de Corta Mato da 
Escola Profissional Amar Terra Verde, entre cento e 
vinte estudantes, realizada no dia 6 de dezembro, no 
Complexo Lazer Vila Verde.

Nesta prova foram ainda apurados os 18 melhores atletas (seis em 
cada categoria) para o Campeonato Distrital que se realiza em Guima-
rães, em fevereiro do próximo ano.

Divididos nos escalões de juvenis e de juniores, foram as alunas que 
iniciaram a prova, que teve o apoio administrativo dos alunos do Curso 
Técnico Profissional de Estética (2.º ano). O colégio de 27 juízes de pista 
foi constituído por alunos de dos Cursos Técnicos de Eletrotecnia e Clima-
tização e Frio, coordenados pelos professores de Educação Física Glória 
Lago, Ioana Cotiuga 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 Juve-
nis masculinos foi o mais concorrido, com 70 atletas. Após a corrida, foi 
distribuído um lanche a todos os atletas.

André Silva venceu hoje na categoria de Juniores, depois de no ano 
passado ter sido segundo na categoria de juvenis.

A EPATV tem grandes pergaminhos a defender no Campeonato 
Distrital Escolar de Corta Mato, uma vez que é detentora do título de 
campeã, por equipas, em juniores. Aos três primeiros classificados, são 
atribuídos na próxima semana certificados e a respetiva medalha, uma 
vez que as classificações têm de ser homologadas.

CORTA MATO ESCOLAR DA EPATV
leva 18 atletas à distrital

Ouvir uma idosa, com 
97 anos, cantarolar a 
canção “apita comboio, 
lá vai a apitar. Apita 
comboio, à beira do mar” 
é, provavelmente, a melhor 
recordação que as alunas 
do Curso Técnico de 
Esteticista, 3.º ano, na Escola 
Profissional Amar Terra verde 
(EPATV) levam da Semana 
do Voluntariado, que iniciou 
no dia 3 de dezembro e 
encerrou no dia 11, com a 
visita da APPACDM à EPATV, 
para um Workshop de 
Multimédia.

Nos Lares de idosos da Casa de 
Magalhães (Freixo), Sagrada família 
(Atiães), Centro social do Vale do 
Homem (Lanhas), e Santa Casa de 
Misericórdia, em Vila Verde, centena e 
meia de idosos foi mimada com trata-
mento, limpeza e pintura das mãos e a 
confeção da Bolacha Solidária.

Estas quatro etapas da Semana 
do Voluntariado contaram com a 
animação musical oferecida pelo 
Miguel Ribeiro e Filipe Esteves (Curso 
de Assistente Administrativo), Pedro 
Mendes (Cozinha/Pastelaria, 1.º ano) 
e Hugo Ribeiro (Eletrotecnia, 2.ºano) 
com as castanholas e melodias de 
concertinas.

No dia 3 de dezembro, o Dia Inter-

nacional das Pessoas com Deficiência, 
a EPATV colaborou numa exposição 
de Árvores de Natal na APPACDM de 
Vila Verde e de um conto protagoniza-
do por Cláudia e Elisabete.

Cláudia Silva - a contadora de es-
tórias que não sabe ler -, da APPACDM 
de Vila Verde, visitou a EPATV para 
contar a estória d’O Elmer aos alunos 
dos Cursos de Estética e Geriatria.

A peculiaridade desta interpre-
tação está no facto da jovem de 28 
anos ler a estória a partir de imagens - 
um projeto com o apoio da professora 
Emília Martins, que permite à Cláudia 
fazer o que tanto gosta, contar e en-
cantar com a sua boa disposição.

SEMANA DO VOLUNTARIADO:
EPATV mima idosos

40 41

ES
C

O
LA

ES
C

O
LA



A EPATV 
encerrou hoje, dia 
17 de dezembro, 
o primeiro período 
de aulas. O 
dia celebrou-
se com uma 
festa para toda 
a comunidade 
escolar e um 
almoço convívio 
com a atuação 
da Isatuna - Tuna 
Académica do 
ISAVE.

Para a manhã, os 
alunos preparam um 
espetáculo de dança 
e canto, dedicado aos 
Direitos Humanos e ao 
Natal. Ensaiados pela 
professora Glória Lago, a 
festa dividiu-se em duas 
sessões de exibição, para 
assistência de todas as 
turmas da EPATV.

De seguida, no res-
taurante pedagógico, 
as turmas de 2º e 3º ano 
do Curso Técnico de 
Restaurante/Bar, o 3º 
ano do Curso Técnico de 
Cozinha/Pastelaria e o 
3º ano do Curso Técnico 
de Padaria/Pastelaria 
preparam e serviram um 
almoço buffet tipicamen-
te natalício, ao som da 
Isatuna.

O Grupo de Voluntariado da Escola 
Profissional Amar Terra Verde procedeu, 
ao longo do dia 20 de dezembro, à 
entrega de 48 cabazes de Natal com 
alimentos para as famílias dos alunos mais 
carenciados desta instituição.

Esta distribuição foi possível graças ao contributo 
dos alunos das turmas da EPATV que efetuaram a re-
colha de alimentos para a elaboração de cabazes por 
turmas. Estes jovens tiveram a colaboração dos respeti-
vos diretores de turma que, com afeto e dedicação, os 
motivaram para esta causa.

Assim, pode considerar-se que, com o empenho 
de todos, algumas famílias ficaram mais felizes, neste 
Natal.

A EPATV, como já vem sendo habitual, juntou-se 
também ao espírito solidário com a tradicional oferta 
do bacalhau para o cabaz.

Um bem-haja a todos!

A Escola Profissional Amar Terra 
Verde recebeu,em dezembro, 
com enorme alegria e afeto um 
grupo de utentes da APPACDM de 
Vila Verde, para a participação 
num Workshop de multimédia, sob 
o lema “O meu ídolo é…”.

Ao longo de sensivelmente uma hora, os 
alunos do 3º ano do curso Técnico de Multi-
média, sob a orientação do Diretor de Curso, 
Professor António Cunha, fotografaram os dez 
utentes e trabalharam digitalmente as suas 
fotografias, produzindo cartazes, onde estes 
eram as estrelas principais. 

A admiração da identificação de um re-
trato seu num contexto diferente, relacionado 
com o seu ídolo, foi para estes utentes uma 
agradável e feliz surpresa.

FESTA
de Natal

GRUPO DE VOLUNTARIADO DA EPATV
distribui 48 Cabazes de Natal

APPACDM de Vila Verde:
“O meu ídolo é…”
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No dia 20 de 
dezembro, o Grupo 
Amar Terra Verde 
ofereceu aos 
colaboradores da 
EPATV e do ISAVE um 
Jantar de Natal, na 
Casa Fundevila, em 
Soutelo (Vila Verde).

O jantar buffet foi introdu-
zido por um serviço de cock-
tails, pelas mãos de 3 alunos 
do 3º ano do Curso Técnico 
de Restaurante/Bar da EPATV 
e animado pelo grupo musical 
cubano Union Salsera.

Durante a noite, a sala foi 
abrilhantada pelos GoGospel, 
que entoaram hits de Natal de 
modo encantador.

No final, todos os colabo-
radores trocaram prendas de 
Natal e fecharam a noite com 
um “pé de dança”.

JANTAR DE NATAL
do Grupo Amar 
Terra Verde

44 45

ES
C

O
LA

ES
C

O
LA



A viagem - seja geográfica, interior ou 
apenas uma nova experiência - remete-
-nos para um acréscimo, um crescimento, 
uma nova visão, uma aprendizagem...

Há viagens e viagens, também é 
verdade. Há viagens que nos conduzem 
por um caminho cintilante e flamejante 
de novas experiências e experiência de 
novas competências, que nos obrigam 
a adaptar e a agir, essas são as que nos 
fazem “crescer”.

Neste sentido, muitas vezes foi dito que 
o percurso escolar é uma viagem. É-o, de 
facto, no entanto, essa viagem é “aumen-
tada” e melhorada muito substancialmen-
te com um condimento muito especial, 
fruto da nossa integração europeia...o 
Programa Erasmus+.

As experiências vividas no âmbito da 
participação neste programa alargam 
horizontes, geram novas ideias, competên-
cias, opiniões, amizades, memórias. Este 
facto foi consubstanciado pelo testemu-
nho de algumas mães que afirmavam à 
Responsável Técnica dos Projetos “o meu 
filho voltou outro...”. Outro na autonomia, 
outro na tolerância, outro na visão de 
vida, outro na sede de conhecimento...
Vale a pena o atrevimento de sair, vale 
a pena o atrevimento de experimentar e 
de se expor na zona de desconforto. Caso 
para dizer que “estas viagens” não são 
daquelas que as pessoas fazem... são das 
que fazem a pessoa.•

Pedro Lançós
Técnico Erasmus+ EPATV

The journey - whether geogra-
phic, inboard or just a new experien-
ce - brings us to an addition, a grow-
th, a new vision, an apprenticeship...

There are trips and trips, it’s also 
true. There are journeys that take us 
on a sparkling and flaming path of 
new experiences and new skills that 
force us to adapt and act. These are 
what make us “grow up”.

In this sense, it has often been 
said that the school route is a jour-
ney. In fact, however, this trip has 
“increased” and improved very subs-
tantially with a very special flavor, 
the result of our European integration 
... the Erasmus + program.

The experiences of participating 
in this program broaden horizons; 
generate new ideas, skills, opinions, 
friendships, memories. This fact was 
substantiated by the testimony of 
some mothers who said to the Pro-
ject Manager “My son has returned 
another...”. Another in autonomy, 
another in tolerance, another in life 
vision, another in the thirst for know-
ledge... It is worth the boldness to 
go out, it is worth the boldness to try 
and expose yourself in the discomfort 
zone. I suppose I could say that “the-
se trips” aren’t the ones that people 
make ... they are the ones that make 
the person.•

John Steinbeck

A EPATV participou na segunda reunião trans-
nacional do projeto “VET New Methodologies” 
(2018-1-ES01-KA202-050482), que decorreu em Lecce, 
Itália, entre 2 e 5 de Setembro.

Na reunião avaliou-se o estado de desenvolvimen-
to do projeto em cada um dos parceiros (Portugal, 
Turquia, Itália e como coordenador Espanha). Este 
projeto envolve a impressão 3D de um braço robó-
tico, a sua programação, conexão via rede e uso 
de sensores óticos para coordenar o movimento do 
braço robótico. O projeto encontra-se na fase de 
programação do braço, tendo em vista a sua mo-
vimentação, e do desenvolvimento dos conteúdos 
programáticos acerca deste tema.

Neste sentido, prepararam-se as  seguintes mobi-
lidades (Portugal e Itália) em que alunos de cada es-
cola participarão em formações que os capacitarão, 
respetivamente, a programar o braço e a estabele-
cer conexões via rede podendo, a posteriori, passar 
este conhecimento aos seus pares.

Adicionalmente, avaliou-se a sanidade financeira 
do projeto e planearam-se, cuidadosamente, os pró-
ximos passos neste âmbito.

A equipa EPATV continua a desenvolver o seu 
trabalho, com afinco e dedicação, no sentido de 
proporcionar uma formação relevante e de excelên-
cia aos alunos que participarão nesta mobilidade, 
que decorrerá em Janeiro de 2020, prosseguindo a 
sua senda de inovação tecnológica no ensino.

EPATV participated in the second transna-
tional meeting of the “VET New Methodologies” 
project (2018-1-ES01-KA202-050482), which took 
place in Lecce, Italy, from 2 to 5 September.

The meeting evaluated the state of deve-
lopment of the project for each partner (Portu-
gal, Turkey, Italy and Spain as coordinator). This 
project involves the 3D printing of a robotic arm, 
its programming, network connection and the 
use of optical sensors to coordinate the move-
ment of the robotic arm. The project is at the 
programming of the arm phase, in view of its 
movement, and in development of the syllabus 
on this topic.

In this sense, two mobilities were prepared 
(Portugal and Italy), in which students from 
each school will participate in trainings that will 
enable them to program the arm and establish 
connections via network, so that they can later 
pass on this knowledge to their peers.

Additionally, the financial status of the pro-
ject was assessed and the following steps in this 
area were carefully planned. 

The EPATV team continues to develop its 
work with dedication, in order to provide rele-
vant training and excellence to students who 
participate in this mobility to be held in January 
2020, continuing its path of technological inno-
vation in education.

EPATV em Projeto Erasmus rumo à Inovação Tecnológica no ensino
EPATV in Erasmus Project towards Technological Innovation in Education
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No passado dia 9 de setembro, a convite do 
delegado regional da educação do Norte, a EPATV 
participou num evento promovido pela Embaixada 
Francesa em Portugal e que visou fomentar o estabe-
lecimento de parcerias entre escolas da Região Norte 
de Portugal e escolas francesas.   

Para tal, o evento contou com a presença de 
representantes da Embaixada e de duas Academias 
francesas (estas congregam escolas de uma região 
alargada) e representantes de escolas portuguesas 
interessadas no estabelecimento de parcerias e pro-
jetos bilaterais mas, também, incluindo mais países.

A EPATV encetou contactos que se espera virem a 
ser frutuosos e proveitosos num futuro a curto e médio 
prazo, no âmbito de parcerias, quer a nível escolar, 
quer a nível tecnológico. Aguardamos o desenvolvi-
mento dos contactos iniciados e das ideias discutidas, 
ainda neste ano letivo.

Last September 9, 2019, at the invitation of the 
regional delegate of education of the North, EPATV 
participated in an event promoted by the French 
Embassy in Portugal, which aimed to boost the es-
tablishment of partnerships between schools in the 
Northern Region of Portugal and schools of France.   

For this purpose, the event was attended by 
representatives of the Embassy and two French 
Academies (these bring together schools from an 
enlarged region) and representatives of Portuguese 
schools interested in establishing mutual partner-
ships and projects, but, also, including more coun-
tries.

EPATV has initiated contacts that are expected 
to be fruitful and profitable in the short and me-
dium-term future, regarding partnerships, both at 
school and technological level. We look forward to 
the development of the contacts initiated and the 
ideas discussed, during in this school year.

Parceria entre EPATV e Embaixada de França em Portugal
Partnership between EPATV and French Embassy in Portugal

A EPATV no período 2019-2020 esta-
rá envolvida em quatro novas parcerias 
Erasmus+. Todas são da tipologia parceria 
estratégica de educação escolar.

Sumariamente, as temáticas destes 
novos projetos são:

People Organising Redevolpment tech-
nology and Sustainability (PORTS) - Envolve 
Itália, Portugal, Estónia, Chipre, Grécia e 
Croácia. Este projeto procura abordar 
a importância dos portos comerciais na 
história de cada um dos países envolvidos, 
para o desenvolvimento das regiões envol-
ventes, a minimização do seu impacto 
ambiental e as perspetivas futuras de 
desenvolvimento que potenciam.

Transmitting our Cultural heritage to 
New generations - Envolve Portugal, Tur-
quia, Eslováquia, Letónia, Roménia e Itália.  
Nesta parceria pretende-se promover e 
sensibilizar os participantes para a neces-
sidade de preservar a herança cultural, 
trocar boas práticas e preparar cidadãos 
europeus mais conscientes e capazes.

Erasmus Model United Nations - envolve 
Portugal, Espanha, Turquia, Itália e Lituâ-
nia. Visa mediante o emprego do Modelo 
Nações Unidas promover a literacia e 
tomada de consciência e capacidade de 
discusão argumentativa dos alunos partici-
pantes face à atualidade, promovendo a 
cidadania ativa e informada.

Generative Applications to Manage 
Education - Portugal, Turquia, Croácia, 
Letónia, Grécia e Macedónia do Norte. O 
projeto visa promover a “gamificação” no 
currículo escolar, produzindo materiais e 
obter um maior sucesso escolar na comu-
nidade escolar.

A EPATV desenvolverá estas temáticas 
durante dois anos dando cumprimento ao 
seu Desenvolvimento Europeu e perspe-
tivando, como sempre, uma melhoria 
qualitativa do projeto educativo.

EPATV over the period 2019-2020 will 
be involved in four new Erasmus + part-
nerships. They’re all strategic partnership 
typology of school education. 

Briefly, the themes of these new projects 
are: 

People Organizing Redevolpment Tech-
nology and Sustainability (PORTS) – It invol-
ves the following countries: Italy, Portugal, 
Estonia, Cyprus, Greece and Croatia. This 
project seeks to address the importance 
of commercial ports in the history of each 
of the countries involved, for the develop-
ment of the surrounding regions, the mini-
mization of their environmental impact and 
the prospects for their development. 

Transmitting our Cultural Heritage to 
New Generations – It involves Portugal, 
Turkey, Slovakia, Latvia, Romania and Italy. 
The aim of this partnership is to promote 
and raise awareness among participants 
of the need to preserve cultural heritage, 
exchange good habits and prepare more 
aware and capable European citizens.

Erasmus Model United Nations – it 
involves Portugal, Spain, Turkey, Italy and 
Lithuania. It aims to use the United Nations 
Model to promote the literacy and awa-
reness and capacity for argumentative 
discussion of participating students in the 
present, promoting active and informed 
citizenship. 

Generative Applications to Manage 
Education – it involves Portugal, Turkey, 
Croatia, Latvia, Greece and Northern 
Macedonia. The project aims to promote 
“gamification” in the school curriculum by 
producing materials and achieving greater 
school success in the school community. 

EPATV will develop these themes for 
two years in compliance with its European 
Development and, as always, looking for a 
qualitative improvement of the educatio-
nal project.

EPATV começa novo ano letivo com novos projetos ERASMUS+
EPATV begins new school year with new ERASMUS + projects
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Durante uma semana, técnicas da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) tiveram a possibilidade de frequentar 
formação em Bruxelas, promovida pela Associação Europeia 
para a Educação de Adultos (EAEA). 

Esta formação foi subordinada aos temas das Políticas e 
Práticas Europeias de Educação de Adultos e Organismos 
Europeus de Cooperação Internacional. As colaboradoras do 
Centro Qualifica, tal como a psicóloga estagiária do Serviço de 
Psicologia e Orientação, tiveram oportunidade de conhecer 
práticas de 11 países europeus participantes na formação, 
assim como partilhar as suas experiências profissionais no que 
respeita às temáticas da formação. 

A semana de formação em Bruxelas possibilitou também 
a realização de visitas de estudo a diferentes iniciativas 
promotoras da Educação ao Longo da Vida e realizou-se 
a propósito das mobilidades oferecidas por dois projetos 
europeus coordenados pela EPATV, o UPAEPRO- Percursos de 
Melhoria de Competências para Profissionais de Educação 
e formação de Adultos; e o projeto LEAF – Laboratório da 
Educação de Adultos no Futuro, ambos financiados pelo 
Programa Erasmus +. Assim, as participantes puderam 
usufruir de momentos conjuntos de reflexão, mas também 
oportunidades individualizadas para a discussão de diferentes 
temáticas, de acordo com o seu perfil profissional. 

Ao longo da semana, existiu ainda espaço para uma 
reunião com a Direção Geral do Emprego da Comissão 
Europeia e a participação ativa na reunião do Grupo de 
Interesse do Parlamento Europeu dedicado à Educação 
ao Longo da Vida e cujas anfitriãs foram as eurodeputadas 
Julie Ward e Sirpa Pietikäinen, do Reino Unido e Finlândia, 
respetivamente. Nesta reunião, o aumento da cooperação 
entre os setores da educação formal, não formal e informal, sai 
como recomendação de destaque. Entre outras, fica também 
a sugestão do reconhecimento efetivo das aprendizagens 
não formais e informais, frequentemente relegadas para 
segundo plano. O futuro do Programa ERASMUS + foi 
também abordado, sabendo-se que está previsto o aumento 
exponencial do financiamento disponível para a Educação 
de Adultos. 

A semana de trabalho terminou com o planeamento 
da conferência internacional final do Projeto Percursos de 
Melhoria de Competências para Profissionais de Educação e 
formação de Adultos, que se realizará em Braga, a 8 e 9 de 
junho de 2020 e que prevê juntar cerca de 40 profissionais e 
dirigentes que farão o balanço da formação elearning que foi 
desenhada e tem sido implementada ao longo dos dois anos 
de duração do projeto; será ainda apresentado e lançado 
oficialmente um kit de materiais para as organizações que 
trabalham com Educação de Adultos, para a melhoria das 
competências dos profissionais e recomendações políticas.

Quanto ao Projeto Laboratório de Educação de Adultos do 
Futuro, este prevê ainda a realização de mais 22 mobilidades 
de pessoal no ano letivo corrente e constitui-se como um 
projeto para a capacitação de pessoal docente e não 
docente da EPATV em áreas específicas, depois de realizado 
um diagnóstico de necessidades de formação interna: 
Democracia e Digitalização, Metodologias para intervenção 
junto de trabalhadores mais velhos e Prioridades e Práticas nas 
Políticas Europeias de Educação e Formação de Adultos. 

For a week, technicians from the Amar Terra Verde Vocational 
School (EPATV) were able to attend training in Brussels, promoted by 
the European Association for Adult Education (EAEA).

This training was subordinated to the themes of European Policies 
and Practices of Adult Education and European Organizations for 
International Cooperation. The Qualifica Center collaborators, as 
well as the trainee psychologist of the Psychology and Guidance 
Service, had the opportunity to learn about practices from 11 
European countries participating in the training, so they can share 
their professional experiences with regard to training issues.

The training week in Brussels also made it possible to carry out 
field visits to different lifelong learning initiatives and took place with 
regard to the mobility offered by two European projects coordinated 
by EPATV, the UPAEPRO - Skills Improvement Pathways for Adult 
Education and Training Professionals; and the LEAF project - Adult 
Education in the Future, both funded by the Erasmus + Program. 
Thus, together, the participants were able to enjoy moments of 
reflection, but also individualized opportunities to discuss different 
themes, according to their professional profile.

Throughout the week, there was also room for a meeting with 
the European Commission’s Directorate-General for Employment 
and the active participation of European Parliament´s Interest 
Group on Lifelong Learning, oriented by the MEPs Julie Ward and 
Sirpa Pietikäinen, from the United Kingdom and Finland, respectively. 
At this meeting, the increased cooperation between the formal, 
non-formal and informal education areas, came as a prominent 
recommendation. Among others, there was also the suggestion of 
the effective recognition of non-formal and informal learning, often 
seen as secondary. The future of the ERASMUS+ program was also 
discussed, knowing that the financial support available for Adult 
Education is expected to increase exponentially.

The working week ended with the preparation of the ultimate 
international conference of the Project Skills Improvement Paths for 
Adult Education and Training Professionals, which will take place in 
Braga, on the 8th and 9th of June 2020, which aims to gather about 40 
professionals and leaders who will evaluate the e-learning training, 
designed and implemented over two years; it will also be presented 
and officially launched a kit of materials for organizations that work 
with Adult Education, to improve the skills of professionals and 
political recommendations.

As for the Project Adult Education Lab of the Future, it is 
expected the mobility of 22 more personnel this school year and 
it is a project to train teaching and non-teaching staff of EPATV 
in specific areas, after a diagnosis of internal training needs: 
Democracy and Digitalization, Methodologies for intervention with 
older workers, Priorities and Practices in European Adult Education 
and Training Policies.

ERASMUS + capacita Técnicos do Centro Qualifica da EPATV
ERASMUS + empowers EPATV´s Qualifica Center Technicians

A EPATV conquistou novos progressos no proje-
to Erasmus+ “VET New Methodologies” (2018-1-ES-
01-KA202-050482). Neste, estava prevista a montagem 
de dois braços robóticos, a sua programação e o 
desenvolvimento da sua utilização no âmbito da sala 
de aula.

No passado dia 14 de outubro, a equipa portu-
guesa montou e preparou o equipamento físico e o 
software para que fosse efetuado o seu comando e 
controlo remotos, neste caso pela equipa coordena-
dora de projeto espanhola. Esta etapa do projeto foi 
bem sucedida, já que os objetivos propostos foram 
atingidos na íntegra.

O projeto prosseguirá com a organização de uma 
mobilidade em Portugal, no decurso da qual haverá 
uma formação destinada aos alunos, ministrada pela 
equipa da EPATV e subordinada ao tema da monta-
gem e programação dos robots, a ter lugar no próxi-
mo mês de janeiro na sede da EPATV, em Vila Verde.

EPATV has made further progress in the Eras-
mus+ “VET New Methodologies” project (2018-1-ES-
01-KA202-050482). For this project, it was planned the 
assembly of two robotic arms, its programming and 
the development of its use in the classroom.

Last October 14, the Portuguese team assemb-
led and prepared the physical equipment and the 
software so that the remote command and control 
could be made, in this case, by the coordinator of the 
project, the Spanish team. This stage of the project 
was very successful as the proposed objectives were 
fully achieved.

The project will proceed with the organization of 
a mobility in Portugal, during which there will be a 
training for students, provided by the EPATV team, on 
the theme of assembly and programming of robots, to 
take place next January at EPATV, in Vila Verde.

A EPATV conquista avanços em Projeto Erasmus+ sobre Robótica 
EPATV achieves breakthroughs in Erasmus+ Robotics Project 
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Entre os passados dias 24 e 28 de Outu-
bro decorreu na EPATV, em Vila Verde, uma 
reunião do projeto Erasmus+ PORTS (2019-1-IT-
02-KA229-062250) de tipologia Joint Staff Training 
Event. Este projeto tem como parceiros integran-
tes Itália, Portugal, Estónia, Croácia, Grécia e 
Chipre.

Nesta reunião, decorreram diversos workshops 
subordinados ao percurso histórico de cada país 
no tocante aos portos de mar e, neste campo, 
Portugal tem uma longa e preenchida História. 

Além deste workshop, houve oportunidade de 
visitar o Porto de Leixões e o seu multi premiado 
Terminal de Cruzeiros e ainda, no âmbito da visita 
guiada, o grupo pode assistir a um workshop 
sobre a influência do porto no desenvolvimento 
económico da região. Tempo houve, ainda, para 
que o grupo não terminasse a reunião sem visitar 
umas caves de Vinho do Porto.

No último dia, realizou-se a planificação e 
distribuição de competências de cada parceiro, 
assim como, o agendamento da seguinte reu-
nião do projeto.

Between 24th and 28th October 2019 a 
meeting of the Erasmus+ Project “PORTS” 
(2019-1-IT02-KA229-062250) type Joint Staff 
Training Event took place at EPATV, in Vila 
Verde. This project has Italy, Portugal, Estonia, 
Croatia, Greece and Cyprus as integrating 
partners.

In this meeting, several workshops were held 
on the history of each country regarding sea 
ports and, in this matter, Portugal has a long 
and full history.

In addition to this workshop, there was the 
opportunity to visit the Port of Leixões with its 
multi-awarded Cruise Terminal and, as part of 
the guided tour, the group could also attend a 
workshop about the influence of the port on the 
economic development of the region. There 
was also time for the group to visit some Port 
Wine cellars.

On the last day, the planning and distribu-
tion of competences of each partner were 
carried out and the next project meeting was 
scheduled.

EPATV acolhe reunião em Projeto Erasmus+ sobre Portos
EPATV welcomes the meeting Erasmus+ Project under the topic “Ports”

Entre os dias 3 e 8 de novembro a EPATV, no âm-
bito da sua participação no projeto Erasmus+ “Green 
Enterprise” (2018-1-LV01-KA229-046962), participou na 
segunda reunião de Intercâmbio de alunos, de curta 
duração do projeto, na Catânia (Itália).

Nesta reunião, os alunos (divididos por grupos 
empreendedores multinacionais) apresentaram os 
resultados dos estudos de mercado realizados no 
sentido de avaliar a aceitabilidade e viabilidade do 
seu produto. Assim, dos grupos de trabalho, cerca de 
metade viu-se compelida a redesenhar o seu produto 
para um melhor posicionamento no mercado. Recor-
de-se que o objetivo deste projeto é que cada uma 
destas equipas multinacionais de empreendedores, 
no final do projeto, apresente um produto respeitador 
dos princípios de economia circular. 

Os alunos tiveram oportunidade de assistir a um 
workshop sobre a preparação de um plano de negó-
cio - muito pertinente, dado que é um dos produtos 
a elaborar, assim como, diversas palestras e visitas 
subordinadas à temática da economia circular e 
sustentável.

No decurso da mobilidade, houve oportunidade 
para planear as fases subsequentes do projeto, sendo 
a próxima reunião de trabalho na Eslovénia, na qual 
os alunos elaborarão a sua campanha de promoção 
de produto e de marca. Até lá, os alunos da EPATV 
que integram os diferentes grupos empreendedo-
res continuarão a aprimorar o produto, sempre em 
contacto permanente e trabalho cooperativo com os 
seus parceiros italianos, letões e eslovenos.

From 3 to 8 November EPATV, as part of its par-
ticipation in the Erasmus + project “Green Enter-
prise” (2018-1-LV01-KA229-046962), participated in 
the second short-term exchange meeting of this 
project, in Catania (Italy).

At the meeting students (divided by multinatio-
nal entrepreneurial groups) presented the results 
of market studies conducted to assess the accep-
tability and viability of their product. Thus, of the 
working groups, about half were compelled to 
redesign their product for better market positio-
ning. It is recalled that the purpose of this pro-
ject is that each of these multinational teams of 
entrepreneurs, at the end of the project, present 
a product that respects the principles of circular 
economy. 

The students had the opportunity to attend a 
workshop about preparing a business plan - very 
pertinent, as it is one of the products to be ela-
borated, as well as several lectures and subor-
dinated to the theme: circular and sustainable 
economy.

In the mobility course, there was an opportu-
nity to plan the subsequent phases of the project. 
The next working meeting will be in Slovenia, whe-
re students will design their product and brand 
promotion campaign. Until then, EPATV students 
from different entrepreneurial groups will continue 
to improve the product, always in permanent 
contact and cooperative work with their Italian, 
Latvian and Slovenian partners.

EPATV investe na Economia Circular através do programa Erasmus+
EPATV invests in Circular Economy through Erasmus + program

52 53

M
O

BI
LI

D
A

D
E

M
O

BI
LI

D
A

D
E



A EPATV participou, com quatro alunos e 
dois professores acompanhantes, na primeira 
mobilidade do projeto Erasmus+ GAME  - Generative 
Applications to Management of Education - que 
decorreu entre 25 e 29 de Novembro,  na cidade de 
Riga, Letónia. Este projeto terá a duração de dois 
anos e envolve Portugal, Turquia (coordenador), 
Grécia, Letónia, Croácia e Macedónia do Norte.

No decurso do programa desta reunião, 
apresentaram-se os diversos trabalhos 
metodológicos preparados pelos docentes da 
EPATV em conjunto com os dos parceiros, tanto 
academicamente como em sala de aula, com 
participação de alunos das nacionalidades 
presentes. Os trabalhos realizados com os alunos 
na escola letã revelaram a utilidade dos trabalhos 
efetuados pelos professores da EPATV.

Houve ainda oportunidade para algumas 
visitas, atividades de Icebreaking e workshops 
criativos outdoor sendo que, neste caso, dada 
a temperatura atmosférica mais parecia de 
Icemaking. A par destas atividades, no decurso de 
uma visita, os alunos participaram num workshop 
que abordava as questões da energia e da 
física e apresentaram, noutra atividade, um jogo 
tradicional. 

A reunião terminou com o balanço das 
atividades e perspetivaram-se as atividades e 
metodologias a explorar até à próxima reunião, 
entretanto, agendada para a primavera na 
Croácia. Também foram revistas as tarefas de cada 
parceiro.

EPATV participated, with four students and 
two accompanying teachers, in the first mobi-
lity of the Erasmus+ GAME project - Generative 
Applications to Management of Education 
- which took place between 25 and 29 Novem-
ber, in the city of Riga, Latvia. This project will 
last for two years and involves Portugal, Turkey 
(coordinator), Greece, Latvia, Croatia and 
Northern Macedonia.

Following the program of this meeting, seve-
ral methodological works prepared by EPATV 
teachers were presented, together with the 
ones of the partners, both academically and in 
the classroom, with the contribution of the stu-
dents of the different nationalities participating. 
The works done with the students in the Latvian 
school revealed the usefulness of the works 
done by EPATV teachers.

There was also opportunity for some visits, 
Icebreaking activities and creative outdoor 
workshops and, in this case, considering the 
atmospheric temperature, it looked more like 
an Icemaking. Along with these activities, 
throughout a visit, the students participated 
in a workshop that raised issues of energy and 
physics and presented, in another activity, a 
traditional game.

The meeting ended with the balance of 
activities and the activities and methodologies 
to be explored until the next meeting, schedu-
led for spring, in Croatia, were foreseen. Each 
partner’s tasks were also reviewed.

EPATV explora inovação metodológica em aula através de projeto Erasmus+
EPATV explores methodological innovation in class through Erasmus+ project

Um novo projeto que assegurará a continuidade do 
trabalho do EROVET

O projeto ERASMUS + (re)iniciou em novembro 
2019 e vai permitir aos membros do EROVET- Grupo de 
Investigação em Formação Profissional continuarem 
a trabalhar em prol da melhoria da empregabilidade 
jovem na Europa, trabalhando as suas hard e soft skills 
para melhor os preparar para o mercado de trabalho, 
dando continuidade ao primeiro projeto que a EPATV 
desenvolveu nesta temática e que teve o seu início 
em 2017.

Oito parceiros integram este projeto coordenado 
pelo Institut Escola del Treball (Espanha): a Escola 
Profissional Amar Terra Verde (Portugal), Ortaköy 80.Yıl 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turquia), Directorate 
of Secondary Education of Rodopi (Grécia), Vilnius 
Tourism and Commerce School (Lituânia), Lycée Gas-
ton Berger de Lille (França), Engineering and Design 
UTC de Crewe (Reino Unido) e o ITET Aulo Ceccato de 
Thiene (Itália). 

Para além de rentabilizar os recursos já disponíveis 
no site www.eurovet.eu, o novo projeto - “Melhoria 
das competências dos estudantes do Ensino Profissio-
nal na Europa” – contemplará a criação de uma app 
de suporte, um vídeo de orientação e aconselha-
mento aos jovens sobre diferentes oportunidades na 
Europa, um concurso para projetos empreendedores 
e um crash course em “Managerial Skills”. Está prevista 
também a manutenção da “European Job Pool/ Bolsa 
de Emprego Europeia” que providenciará não só 
informação sobre ofertas de emprego, mas também 
mediação e apoio ativo aos jovens.

Os parceiros do projeto juntaram-se a 25 e 26 de 
novembro passado, em Ankara, para a primeira reu-
nião transnacional do projeto, onde foram discutidas 
as orientações e linhas de ação para o trabalho a 
desenvolver.

A new project that will ensure the continuity of 
EROVET work

The ERASMUS+ project (re)started in November 
2019 and will allow members of EROVET- Research 
Group on Vocational Training continue to work 
towards improving youth employability in Europe, 
working their hard and soft skills to better prepare 
them for the labor market, continuing the first pro-
ject that EPATV developed on this theme, which 
started in 2017.

Eight partners take part on this project coor-
dinated by the Institut Escola del Treball (Spain): 
Escola Profissional Amar Terra Verde (Portugal), 
Ortaköy 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(Turkey), Directorate of Secondary Education of 
Rodopi (Greece), Vilnius Tourism and Commerce 
School (Lithuania), Lycée Gaston Berger de Lille 
(France), Engineering and Design UTC from Crewe 
(United Kingdom) and ITET Aulo Ceccato from 
Thiene (Italy).

In addition to making the most of the resources 
already available on www.eurovet.eu, the new 
project - “Filling the Skills Gap of European VET 
Learners” - will include the creation of a support 
app, an orientation and advice video for young 
people about different opportunities in Europe, a 
contest for entrepreneurial projects and a crash 
course in “Managerial Skills”. It is also planned 
to maintain the “European Job Pool” which will 
provide not only information on job offers, but also 
mediation and active support for young people.

Project partners gathered last November 25 
and 26 in Ankara for the project’s first transnatio-
nal meeting, where orientations and guidelines for 
the work to be developed were discussed.

EROVET+: Melhoria dos estudantes do Ensino Profissional na Europa
EROVET+: Filling the Skills Gap of European VET Learners
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Foi a 9 de dezembro, em Helsínquia, que decorreu 
a conferência internacional “Pisa and Beyond”, uma 
conferência que pretendeu refletir sobre os recentes dados 
publicados no âmbito deste Programa Internacional e 
desenhar potencialidades para uma estratégia para o futuro 
da Educação de crianças e jovens.

O PISA é o Programa de Avaliação Internacional de 
Estudantes da OCDE. O PISA mede a capacidade de 
crianças/ jovens com 15 anos no uso dos seus conhecimentos 
e habilidades de leitura, matemática e ciências para 
enfrentar os desafios da vida real. 

Em 2018, mais de dez milhões de estudantes 
representados pelo PISA não foram capazes de completar 
nem a mais básica tarefa de leitura - e estas eram crianças 
de 15 anos que viviam nos 79 países de alto e médio 
rendimento que participaram no teste. Em muitos países, 
a qualidade da educação que um aluno adquire é 
diretamente influenciada pelo historial socioeconómico da 
escola do aluno. De facto, os 10% de estudantes com nível 
socioeconómico mais elevado superaram o desempenho 
dos 10% homólogos mais desfavorecidos na leitura em 141 
pontos, em média, nos países da OCDE. Isto equivale a mais 
de três anos de escolaridade nos países que conseguiram 
estimar o progresso da aprendizagem escolar e esta lacuna 
permanece essencialmente inalterada a década passada. 
Além disso, também não houve melhoria global real nos 
resultados de aprendizagem de estudantes dos países 
da OCDE, embora as despesas de escolaridade tenham 
aumentado mais de 15% nos últimos anos.

A EPATV, enquanto vice-presidente da Plataforma para 
a Aprendizagem ao Longo da Vida – Lifelong Learning 
Platform, participou ativamente nas sessões plenárias e nos 
workshops, em particular, no workshop dedicado à literacia 
digital onde fez uma reflexão aprofundada sobre a influência 
dos níveis de escolaridade dos pais bem como dos seus 
hábitos de leitura e de escrita no desempenho dos filhos. 

Esta conferência, organizada pela OCDE em cooperação 
com a Presidência Finlandesa do Conselho da União 
Europeia, terminou com uma intervenção de Andreas 
Schleicher, Diretor da divisão de Educação da OCDE e 
responsável pelo Programa. Este encorajou os cerca de 
200 participantes a usarem os dados para “fazer melhores 
escolas, assentes em fundações sólidas de cidadania para 
uma sociedade mais inclusiva e integradora”.

The international conference “Pisa and Beyond” 
took place in Helsinki, on 9 December, a conference 
that aimed to give thought to the recent data pub-
lished under this International Program and to draw 
lines for a strategy for the future of Child and Youth 
Education.

PISA is the OECD’s Programme for International 
Student Assessment. PISA measures 15-year-olds’ abi-
lity to use their reading, mathematics and science 
knowledge and skills to meet real-life challenges. In 
2018, more than ten million students represented by 
PISA were unable to complete even the most basic 
reading task - and these were 15-year-olds living in 
the 79 high- and middle-income countries that parti-
cipated in the test. In many countries, the quality of 
education a student acquires is directly influenced 
by the student’s school socioeconomic backgrou-
nd. In fact, the 10% of students with the highest 
socioeconomic status outperformed the 10% disad-
vantaged counterparts in reading by 141 points on 
average in OECD countries. This amounts to more 
than three years of schooling in countries that have 
been able to estimate progress in school learning 
and this gap remains essentially unchanged over 
the past decade. In addition, there has been no real 
overall improvement in student learning outcomes in 
OECD countries, although schooling expenditure has 
increased by more than 15% in recent years.

EPATV, as vice president of Lifelong Learning 
Platform, actively participated in plenary sessions 
and workshops, especially, the workshop on digital 
literacy in which gave a thorough reflection on the 
influence of educational levels of parents as well 
as their reading and writing habits in their children’s 
performance.

This conference, organized by the OECD in coo-
peration with the Finnish Presidency of the Council 
of the European Union, ended with a speech by 
Andreas Schleicher, Director of the OECD Education 
Division and responsible for the Program. He encou-
raged participants, about 200, to use the data to 
“make better schools based on solid citizenship foun-
dations for a more inclusive and integrative society”.

Para lá do PISA… EPATV em Helsínquia
Beyond PISA… EPATV in Helsinki

Nos dias 9 e 10 de dezembro decorreu em 
Helsínquia, Finlândia, a terceira reunião do projeto 
Erasmus + - FutureLab AE. Relembra-se que este 
projeto se centra em dois pilares - a democracia e 
a digitalização - e procura refletir sobre os principais 
desafios enfrentados na Europa ao nível dessas 
duas temáticas. O foco deste projeto baseia-se na 
ideia que a Educação de Adultos tem um papel a 
desempenhar na forma como essas temáticas são 
trabalhadas, quer pelos educadores de adultos, quer 
pelas organizações.

Esta parceria europeia é coordenada pelo 
Institut National de Formation et de Recherche sur 
l’Éducation Permanente (INFREP), com sede em 
França, em articulação com a European Association 
for the Education of Adults (EAEA), integrando 
também este consórcio a EPATV (Escola Profissional 
Amar Terra Verde), a UEF (University of Eastern Finland) 
e outras organizações de vários países: KVS – da 
Finlândia, AIVD – da Eslováquia, VHS – da Austria, 
Aontas – da Irlanda e SVEB – da Suíça.

Durante a reunião foram preparados os próximos 

passos do projeto, nomeadamente a preparação de 
dois cursos online para educadores de adultos: um 
relacionado com a digitalização, a cargo da AIVD, e 
outro ligado à democracia, a cargo da EPATV.

Ainda inserido nesse projeto, as representantes 
da EPATV participaram, no dia 11 de dezembro, num 
workshop subordinado ao tema da digitalização. 
Através de várias atividades – desde jogos (Seppo 
Game, Fishbowl, Answergarden), playback theatre 
(baseado no Teatro do Oprimido) e apresentações 
de boas práticas (galeria com vídeos e cartazes 
sobre projetos nesse âmbito), foram discutidos os 
desafios que a digitalização coloca aos adultos, às 
comunidades e à sociedade em geral e como a 
educação de adultos pode ser um instrumento para 
resolver esses mesmos desafios.

O projeto FutureLab, com a duração de três anos 
e iniciado em 2018, visa também a elaboração de um 
guia para educadores de adultos de forma a inspirá-
los a adaptar as suas metodologias, optando por uma 
abordagem orientada para a mudança, no domínio 
da democracia e da digitalização.

EPATV na 3ª reunião de parceiros do projeto FutureLab, em Helsínquia
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Foi no início de dezembro (de 8 a 10) que tive 
a possibilidade de realizar uma mobilidade com 
destino a Itália, no âmbito do projeto de mobilidade 
de pessoal ERASMUS+, Educação de Adultos. A 
expetativa para esta formação era muito elevada e 
os resultados corresponderam ao que esperávamos!

A empresa Potencial - Serviços de Engenharia 
tinha-me efetuado o convite para uma formação 
sobre transformadores de alta potência e para 
assistir aos ensaios de um Transformador de Potência 
de 42 MVA. Para além disso, foi realizada uma visita 
guiada à Empresa SEA por estes representada. A 
SEA (Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A) 
Transformatori é representada em Portugal, na área 
dos Transformadores de Potência e de Distribuição, 
pela empresa Potencial.

No primeiro dia, foram efetuados ensaios a 
um transformador nas instalações próprias para o 
efeito. Todos os testes efetuados foram explicados 
ao pormenor e verificados por todos os elementos 
que constituíam o grupo de formação. No segundo 
dia, foi feita uma visita guiada pelas instalações 
da empresa, onde são construídos todo o tipo de 
transformadores com especificações dadas pelos 
clientes. Foi possível verificar a tecnologia de ponta 
utilizada por esta empresa (não foram autorizadas 
imagens) e a extrema organização na realização 
destes equipamentos.

Considero que foi uma experiência muito 
interessante e gratificante. Aconselho outros colegas 
a experimentar e a propor formação na sua área 
que gostassem de frequentar fora do país.

It was in early December (from the 8th to 
the 10th) that I had the opportunity to go on 
a mobility to Italy, as part of the ERASMUS+ 
Staff Mobility project, Adult Education. The 
expectations for this training were very high 
and the results met our expectations!

The company Potencial - Serviços de 
Engenharia had invited me to do a training 
on high power transformers and to attend 
the tests on a 42 MVA Power Transformer. In 
addition, a guided tour of the SEA Com-
pany represented by them was carried out. 
SEA (Società Elettromeccanica Arzignanese 
S.p.A) Transformatori is represented in Por-
tugal, in the area of Power and Distribution 
Transformers, by the company Potencial.

On the first day, a transformer was tested 
at facilities fit for the purpose. All tests perfor-
med were explained in detail and verified 
by all participants of the training group. On 
the second day, a guided tour was made 
by the company’s facilities, where all types 
of transformers are built with specifications 
given by customers. It was possible to verify 
the state-of-the-art technology used by this 
company (no images were allowed) and 
the extreme organization in the making of 
this equipment.

I think it was a very interesting and rewar-
ding experience. I advise other colleagues 
to try and propose training in their fields that 
they would like to attend abroad.

Docente da EPATV em Itália pela Educação de Adultos
EPATV Teacher in Italy for Adult Education

Uma delegação composta por dois professores e 
quatro alunos da Escola Profissional Amar Terra Ver-
de participou entre os dias 8 e 14 de dezembro, na 
cidade de Odemis, Turquia, na primeira mobilidade 
do projeto “Transmiting our Cultural Heritage to new 
generations”. 

Neste projeto participam escolas de vários países, 
a saber: Turquia, Eslováquia, Itália, Roménia, Letónia 
e Portugal através da EPATV.

Durante 7 dias as delegações desenvolveram 
várias atividades direcionadas para o património 
cultural, tendo a tónica desta reunião incidido no 
conhecimento geral das escolas e dos seus países 
de origem, bem como na definição de tarefas para 
futuras reuniões. 

Paralelamente foram desenvolvidas várias ações 
de enriquecimento lúdico-pedagógico como ativi-
dades ao ar livre na área da arqueologia seguida 
de uma visita guiada ao museu de Odemis e um 
workshop de pintura Ebru. 

Ainda foi possível visitar as cidades de Izmir e de 
Éfeso, cidade catalogada pela UNESCO, e a casa 
da Virgem Maria, localizada no monte Koressos. 

Foram dias de partilha e de muito conhecimento 
e que terá continuidade em março, na Roménia, 
próximo país a receber os parceiros.

A delegation of two teachers and four studen-
ts from the Amar Terra Verde Vocational School 
took part from December 8 to 14, in the city of 
Odemis, Turkey, in the first mobility of the project 
“Transmiting our Cultural Heritage to new genera-
tions”.

Schools from various countries participated in 
this project, namely: Turkey, Slovakia, Italy, Roma-
nia, Latvia and Portugal through EPATV.

For 7 days, delegations carried out various 
activities aimed at cultural heritage, with the 
emphasis of this meeting focusing on the general 
knowledge of schools and their countries of origin, 
as well as the definition of tasks for future meetin-
gs.

At the same time, various educational enrich-
ment actions were developed, such as outdoor 
activities in the area of   archeology followed by a 
guided tour of the Odemis museum and an Ebru 
painting workshop.

It was also possible to visit the cities of Izmir and 
Ephesus, a UNESCO-listed city, and the home of 
the Virgin Mary, located on Mount Koressos.

These were days of sharing and knowledge 
and will continue in March, in Romania, which is 
the next country to receive the partners.

EPATV na rota do património
EPATV on the heritage route
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Não sou nada.
Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Janelas do meu quarto, 
Do meu quarto de um dos milhões que ninguém sabe quem é

(E se soubessem quem é, o que saberiam?

Fernando Pessoa (In Tabacaria)

Os Centros Qualifica devem afirmar-se como espaços de 
educação ao longo da vida por excelência. No dia a dia 
trabalhamos para os “outros” e apoiamos as dinâmicas de 
reflexão da educação continua e do reconhecimento, valida-
ção e certificação de competências. Certos de que para um 
trabalho de qualidade é fundamental estar atentos à edu-
cação ao longo da vida dos “nossos”, ou seja, da equipa de 
trabalho que constitui o Centro Qualifica da EPATV, a aposta 
desta instituição é permitir e incentivar os seus colaboradores 
a participar em projetos de mobilidade de parceria internacio-
nal. 

Deixo-vos três testemunhos de colaboradoras do Centro 
Qualifica que mostram a sua visão da experiência de apren-
dizagem fora de portas, nomeadamente pela participação 
num projeto coordenado pela EPATV, financiado pela Agên-
cia Erasmus +, Percursos de Melhoria de Competências nos 
profissionais de Educação e Formação de Adultos (Upskilling 
Pathways in AEPRO).•

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica da EPATV

Primeiro estranha-se, depois entranha-se» (Fernando 
Pessoa)

Outubro de 2018: começa a minha aventura nas 
mobilidades. Quando surgiu a oportunidade de participar 
num projeto europeu, na Alemanha, hesitei. Mãe de dois 
filhos (que, apesar de um já adolescente e outra, quase, 
continuamos a achar que eles precisam de nós a cada 
minuto!), emigrante durante vinte anos sem nunca ter apa-
nhado o avião, professora com aulas para lecionar, enfim, 
muitas desculpas para ficar no meu ambiente seguro, 
na minha zona de conforto. Na verdade, tinha medo do 
desconhecido e sentia-me insegura quanto ao meu nível 
de inglês (que era apenas o inglês estudado na escola…). 
Mas a vontade de ver mais, de saber mais, de conhecer 
mais falou mais alto. E incentivada pela minha família e 
pelos meus colegas de trabalho, lá fui eu para Osnabrück!

E desde aí, vieram outras aventuras: Paris, Viena, Bru-
xelas, e, daqui pouco tempo, Helsínquia. São experiências 
que marcam: sentimo-nos mais confiantes após cada 
nova viagem, com mais vontade de conhecer e partilhar 
experiências, novas aprendizagens e de ser parte ativa 
neste mundo que «pula e avança / como bola colorida /
entre as mãos de uma criança» (António Gedeão, Pedra 
Filosofal).•

Francisca Borges
Técnica e Formadora do Centro Qualifica

Tive o prazer de privar de perto com o termo mobilidade 
desde que vim trabalhar para a Escola Amar Terra Verde. 
Até aí sabia do que se tratava, mas nunca pensei fazer parte 
deste processo de evolução e superação que foi a nível pro-
fissional mas fundamentalmente pessoal, pois consegui ativar 
competências que até então achei que não possuía.  

  Da pouca experiência que tenho, posso dizer que me 
sinto mais enriquecida por ter tido a oportunidade de ter parti-
cipado num programa como este.

Durante uma semana contatei com uma cultura diferente, 
pessoas com rotinas de vida opostas à minha, muita correria 
muita agitação, um alvoroço ao qual na minha cidade não 
estou habituada. Outro desafio foi o quebrar barreiras linguís-
ticas. Aspetos que podem parecer negativos à partida, e que 
para mim inicialmente o foram, ultrapassei, e no fim o saldo foi 
bastante positivo.

 Sou bastante avessa a mudanças, no entanto estou 
sempre com vontade de vivenciar coisas novas. O corpo e a 
alma necessitam de novos desafios. E foi essa uma das razões 
do meu embarque nesta aventura experimental. A partilha e 
conhecimento com pessoas diferentes, novas culturas, trans-
forma-nos em cidadãos do mundo. Com desafios como este 
a nossa perspetiva de horizonte aumenta. 

 Esta experiencia tornou-me mais conscientes da diferença 
entre culturas, algo que nos faz tão singulares e interessantes.•

Susana Silva
Técnica e Formadora do Centro Qualifica

Quando o desafio da mobilidade em contexto profis-
sional é visto como uma oportunidade de crescimento 
pessoal e profissional

Numa perspetiva mais comodista e rotineira pode-se 
cair na tentação de encarar este desafio da mobilidade 
como uma provocação desconfortável às nossas rotinas 
pessoais e profissionais, todavia, se a lente usada for mais 
aventureira e desapegada, o desafio converte-se numa 
excelente oportunidade de desenvolvimento pessoal.

Quando surgiu o convite para abraçar este desafio 
da viagem rumo a Bruxelas, a minha reposta foi impul-
sivamente afirmativa. Ao ativar o botão de acesso ao 
meu “banco de memórias” e rebobinar a fita até à data 
da nossa viagem, 23 de setembro, destacaram-se alguns 
aspetos positivos desta experiência formativa em traba-
lho que passo de seguida a apresentar resumidamente:

- Viver as rotinas diárias da cidade universitária de 
Leuven onde ficamos hospedadas e da capital Bruxelas, 
onde se desenvolveu a formação, permitiu-me ter um 
contacto diferente com outros modos de vida, o que na 
verdade se revelou a conjuntura ideal para repensar al-
guns dos nossos costumes portugueses, no sentindo de os 
valorizar mais (sobretudo no que diz respeito às questões 
de higiene, gastronomia e do acolhimento a pessoas), 
mas também de aprender com os dos locais (convivên-
cia saudável com a diversidade cultural), contribuindo 
assim para a desconstrução de alguns preconceitos que 
vinham na bagagem, o que sem dúvida alguma expan-
diu os meus horizontes! 

- Outro fator que a meu ver é potenciado nestas 
experiências é a autonomia, pois estar longe da família e 
dos amigos pode ser difícil, mas também é uma oportu-
nidade única de crescer e de ganhar autonomia. Ao ser 
diariamente confrontada com a necessidade de superar 
algumas limitações circunstanciais como: comunicar 
num país estrangeiro, aceder aos diferentes meios de 
transportes e respetivas plataformas bem como, encon-
trar a localização geográfica dos vários momentos de 
formação, tive de me reinventar várias vezes, desafian-
do-me a desconstruir algumas crenças limitadoras, na 
sua maioria fundamentadas pela saída da minha zona 
de conforto, para fazer face às exigências do dia-a-dia. 

- O reforçar dos vínculos afetivos com as colegas de 
trabalho e o alargar a rede de contactos foi talvez das 
partes fantásticas e engrandecedoras deste desafio, 
contribuindo simultaneamente para o “desenferrujar” da 
língua inglesa, recorrentemente usada nas interações 
com os outros colegas ou com a população local. 

Por tudo isto, concluo que esta, foi mais uma agra-
dável memória que acrescentei à minha bagagem de 
vida, regressando a casa mais forte e resiliente. 

Este tipo de iniciativas são também ótimas manei-
ras de acrescentar competências ao nosso currículo 
profissional, as quais se traduzem em amadurecimento 
pessoal, capacidade de integração e de adaptação a 
novas situações e consolidação dos conhecimentos de 
uma língua estrangeira, valorizando-nos a nível individual, 
mas também o trabalho que desenvolvemos nas organi-
zações a que pertencemos, sempre com o pressuposto 
base de que “o que aprendemos não nos faz ser melho-
res do que ninguém, mas faz-nos certamente ser melho-
res do que já eramos”.•

Joana Vilaverde
Técnica e Formadora do Centro Qualifica
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Fale-nos um pouco da sua ativida-
de profissional atual: o que faz exata-
mente?

Atualmente, trabalho na Inovado-
ce, que é uma empresa que se dedi-
ca ao fornecimento de matéria prima 
a empresas no ramo de hotelaria, 
com particular incidência nas pada-
rias, pastelarias, hotéis e gelatarias, e, 
como o mercado, já há muito, exige 
mais do que apenas fornecimento de 
matérias-primas por parte de um for-
necedor, há cerca de 5 anos, foi cria-
da, na empresa, a área de pesquisa 
de desenvolvimento de receituários, 
para a qual eu fui convidado.

De uma maneira geral, o meu 
principal objetivo é apoiar os clientes 
em todas as áreas possíveis dentro da 
área de formação, inovação e solu-
ção, que pode ir desde a formação e 
capacitação de colaboradores, até 
à criação e o desenvolvimento de 
produtos específicos, o que implica, 
de uma maneira geral, ter e poder 
transmitir o conhecimento tecnológico 
das matérias-primas utilizadas diaria-
mente, aplicando o saber-saber e o 
saber-fazer.

Há relativamente pouco tempo 
lançou o seu primeiro livro. Fale-nos 
um pouco dessa nova experiência.

No decorrer do ano de 2017, fui 
desafiado com o projeto de criar um 
manual de apoio aos profissionais de 
pastelaria e hotelaria, projeto esse que 
só comecei a trabalhar no ano de 
2018, tendo sido concluído e lançado 
no ano 2019. 

O projeto consistia na edição de 
um livro para apoiar os profissionais da 
área, com receitas e técnicas fiáveis 
com o conteúdo mais tradicional, mas 

assim que comecei a seleção de re-
ceitas, depressa cheguei à conclusão 
que era impossível compactar tudo 
num só livro e dar o destaque que 
cada receita merecia. Nasceu, assim, 
o projeto “A Montra”, que consiste 
num projeto a longo prazo, com a edi-
ção de 7 livros no total, sendo cada 
um dedicado a uma área específica 
da pastelaria. Este primeiro aborda os 
pastéis de consumo diário.

Será editado um manual de 2 em 
2 anos, perfazendo, no total, cerca de 
14 anos.

O projeto está a ter uma aceita-
ção muito boa, posso dizer até que, 
em muito pouco tempo, superou 
todas as expectativas, pois trata-se de 
um projeto muito particular e diferente 
do que já existe no mercado, o que 
me enche de orgulho a mim e a todas 
as pessoas e empresas envolvidas.

Em que medida a obtenção do 12º 
ano através do processo RVCC reali-
zado no Centro Qualifica da EPATV irá 
proporcionar-lhe novas oportunida-
des?

Este ano, e depois de 2 anos, 
também consegui concluir o 12º ano 
na EPATV, uma meta que também 
tinha deixado ficar para trás, quando 
decidi, muito novo, entrar no mun-
do da pastelaria. Além de todas as 
possibilidades que isso acarreta na 
vida profissional e pelas quais estou 
grato, gostaria - e não podia deixar 
de o fazer - de agradecer a todos os 
formadores do Centro Qualifica da 
Escola Profissional Amar Terra Verde, 
sempre incansáveis, dando o apoio 
necessário para que todas as etapas 
fossem superadas. Por isso, o meu mui-
to obrigado a todos.•

pasteleiro de formação, abraçou 
durante o ano de 2019 dois grandes 
desafios:  lançou o seu primeiro livro 
de receitas - «A Montra» - e concluiu 
o 12º ano escolar através do processo 
RVCC no nosso Centro Qualifica. Lan-
çamos-lhe, então, um repto diferente: 
conceder-nos uma entrevista…

Luís Filipe
Gomes Silva
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Terminado o curso, são diversas as questões 
que se colocam: Qual caminho seguir? Prosse-
guir os estudos? Trabalhar na mesma área de 
formação? Optar por uma área distinta? Ou 
fazer Erasmus? No sentido de conhecer as es-
colhas dos jovens diplomados e como ocorre 
o processo de transição da formação para o 
mercado de trabalho, irei desenvolver, no pre-
sente ano letivo, um projeto de investigação e 
intervenção no domínio da inserção profissio-
nal, no Observatório de Empregabilidade da 
Escola Profissional Amar Terra Verde.

Este projeto de investigação e intervenção 
realizar-se-á no âmbito do estágio curricular 
inserido no Mestrado que me encontro a fre-

quentar, na área da Educação, com espe-
cialização em Formação, Trabalho e Recursos 
Humanos. De forma sucinta, a investigação 
dividir-se-á em 3 etapas principais, entre outu-
bro de 2019 e junho de 2020:

1ª Etapa: Criação de instrumentos de inves-
tigação para perceber a situação em que se 
encontram os ex-alunos;

2ª Etapa: Análise dos dados que serão 
obtidos através das técnicas de investigação 
utilizadas;

3ª Etapa: Reflexão sobre o papel do Ob-
servatório de Empregabilidade relativamente 
às recomendações que apresenta sobre a 
empregabilidade, no final de cada ano letivo.

RUMOS A SEGUIR:
CERTEZAS OU DILEMAS?

Público-Alvo:
Quem vou “investigar”?

O público-alvo do meu proje-
to coincidirá com a população 
abrangida pela monitorização 
da situação socioprofissional 
efetuada pelo Observatório, 
nomeadamente:

1. 165 diplomados de 2018/19 
e 192 diplomados de 2017/18 
dos Cursos Profissionais da EPATV;

2. 53 diplomados de cursos 
de Licenciatura (Enfermagem; 
Prótese Dentária; Fisioterapia) e 
de Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP’s - Gerontolo-
gia; Termalismo e Bem-Estar) do 
ano letivo 2018/19 do ISAVE.

Como realizarei a investigação?
Simplificando, para desenvolver uma investigação, 

primeiramente, devem ser feitas várias pesquisas e 
leituras sobre o tema que se pretende trabalhar. Segui-
damente, define-se uma pergunta de partida e quais os 
objetivos de investigação. A etapa seguinte consiste em 
selecionar qual o método e quais as técnicas de investi-
gação mais adequadas ao estudo.  No meu projeto de 
investigação, farei o seguinte:

- Após uma leitura intensiva, defini a pergunta de 
partida: “Que rumos seguem os diplomados após a 
conclusão dos seus cursos?”.  

- Definida a pergunta, selecionei o Método. O Méto-
do é o “caminho” a percorrer numa investigação. Optei 
pelo “Estudo de Caso”, pois consiste no estudo intensivo 
e detalhado de um “caso”, que neste projeto será a 
inserção profissional dos jovens. 

- As Técnicas são as etapas que compõem esse 
“caminho”. São diversas as técnicas de investigação 
existentes, porém eu optei por três: a análise documen-
tal, o inquérito por questionário e a entrevista.

Competências Num Mundo em Constante Transformação
No processo de transição da formação para o mundo de tra-

balho, é fundamental possuir um conjunto de competências que 
permitam “acelerar” este processo. Os jovens diplomados devem 
ser capazes de compreender a necessidade de se desenvolverem 
para melhor se integrarem e adaptarem às contínuas mudanças 
ocorridas no mercado de trabalho. 

O facto de se optar por trabalhar após a conclusão do curso, 
não significa que a aprendizagem tenha acabado, pois estamos 
sempre a aprender ao longo da nossa vida. Como o mundo está 
constantemente em transformação, devemos ser capazes de ad-
quirir cada vez mais conhecimentos e de desenvolver competên-
cias que permitam uma melhor e mais rápida adaptação.

Prosseguir estudos: Vale a pena?
Já dizia Fernando Pessoa, que “Tudo vale a pena, se a alma não 

é pequena”. Apoiando-me em investigações sobre a relação entre 
formação e empregabilidade, estas revelam que as taxas de em-
prego são bastante mais elevadas para os diplomados do ensino 
superior do que para os que apresentam qualificações mais baixas. 
As oportunidades de emprego também são mais frequentes, bem 
como a remuneração. Note-se, que em Portugal, a remuneração 
média de um diplomado é 70% superior àqueles que não são diplo-
mados! Estudar vale a pena, não vale?

Tomar a decisão…
A escolha do rumo a seguir exige uma grande reflexão. Todavia, 

independentemente da opção tomada, caso depois se aperceba 
que não foi a mais acertada, estará sempre a tempo de mudar. O 
conhecimento adquirido nas diferentes áreas contribui sempre para 
o nosso crescimento pessoal e profissional.  O saber não ocupa 
lugar. E a aprendizagem toda a vida nos irá acompanhar.  

Se a escolha for trabalhar, estudar ou embarcar numa “aventu-
ra” num projeto de Erasmus, o que realmente importa é fazer uma 
escolha guiada pelo que sentirmos que é o melhor para nós. Esco-
lher o que nos apaixona e não o que nos “aprisiona”. Não esqueça-
mos que passamos a maior parte do nosso tempo a trabalhar, pelo 
que uma boa (ou má) decisão terá impacto em diversas áreas da 
nossa vida. Assim, se a decisão coincidir com quem somos e com o 
que gostamos, será muito mais fácil despertar pela manhã, motiva-
dos, com a sensação de que o dia vale a pena.

Termino com um excerto de Khalil Gibran (obra “O Profeta”):•

A IMPORTÂNCIA DO TEMA DA INVESTIGAÇÃO:
Trabalhar ou Estudar?

Sempre vos disseram que o trabalho
 é maldição e a labuta um infortúnio.

Mas eu vos digo: 
quando trabalhais cumpris uma parte do sonho

 mais longínquo da terra, que vos foi atribuída 
quando tal sonho nasceu.

(…)
O trabalho é amor

tornado visível.

E se não puderdes trabalhar com amor,
mas apenas aborrecidos,

mais vale abandonardes o trabalho
e sentados à porta do templo

receberdes esmola
dos que trabalham com alegria.

Suzana Vieira Cardoso
Estagiária na EPATV,

do Mestrado em Educação: Formação, Trabalho e Recursos Humanos
Universidade do Minho
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Diogo Correia, 23 anos, foi aluno de Eletromecânica na 
EPATV, há cerca de 5 anos, e hoje é bicampeão nacional de 
Drift.

Aos 12 anos, despoletou-se a paixão, passada pelo irmão e 
pelo pai, com quem trabalha, na oficina Auto Correia e agora 
corre por gosto e não deixa o emprego como mecânico. 
Atualmente, “costumo receber muitos estagiários da EPATV na 
oficina” revelou.

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting 
convidou Diogo Correia a representar Portugal, no FIA Motorsport 
Games 2019, em Itália, onde se sagrou o 5º melhor do mundo.

O carro BMW, totalmente construído em Vila Verde, pelo 
Diogo e a sua equipa, exalta as cores do país e conta com 
patrocínios estrangeiros - “é difícil conseguir patrocínios 
nacionais, ainda não tenho ninguém que me patrocine em 
Portugal” explicou Diogo.

“Tenho em vista o campeonato europeu, mas para o ano 
quero fazer o tri [ser tricampeão nacional] em Portugal” - são as 
ambições do piloto, que gasta 22 pneus por prova, centenas em 
combustível, manutenção e deslocações.

Em visita à EPATV, relembra o percurso escolar, os bons 
momentos e refere que sempre toda a gente o apoiou e isso 
deixa-o feliz por voltar.

EPATV:
Bicampeao Nacional de Drift 
visita escola onde estudou

~
Já ouviste muitas vezes que o desporto faz bem. 

O exercício traz todos os tipos de benefícios para 
exercitar o corpo e para ativar a mente. Gera en-
dorfinas, as chamadas hormonas da felicidade, que 
reduzem os níveis de stress, relaxam-nos e proporcio-
nam aquela sensação de bem-estar.

Desportos aeróbios como correr, caminhar e an-
dar de bicicleta são dos melhores exercícios para o 
cérebro. Aceleram a respiração e o consumo de oxi-
génio, ajudando o coração a bombear mais sangue, 
permitindo uma melhor oxigenação dos neurónios.

Treinar o cérebro é torná-lo mais eficiente. E um 
cérebro mais eficiente é capaz de encontrar as me-
lhores soluções para os problemas do quotidiano e 
tomar as melhores decisões, sejam estas mais simples 
ou mais complexas. 

 Existem várias formas de exercitar o cérebro, 
como a meditação, exercícios de memória, tocar 
um instrumento novo ou até os jogos de palavras 
cruzadas e o sudoku. 

Apesar de todas estes exemplos para manter a 
mente sã, nada como experimentar algo novo, que 
nos mude a roupa da alma, capaz de estimular o 
nosso cérebro de uma maneira diferente, proveito-
sa e simultaneamente nos deixe exercitar o corpo 
também.

Viajar! Sim!

VIAJAR É DESPORTO
Caminhamos kms sem nos apercebermos na busca do sítio per-

feito ou apenas na exploração do desconhecido. A caminhada ofe-
rece inúmeros benefícios à saúde das pessoas de todas as idades e 
níveis de condicionamento físico. E imaginem todas estas vantagens 
associadas a descobertas prazerosas e enriquecedoras para a nossa 
mente e estado de espírito.

Viajar é muito mais do que ver. É mais do que encontrar paisagens 
paradisíacas ou diferentes. É uma mudança profunda e permanente 
nas nossas ideias de vida, na nossa personalidade, no nosso conheci-
mento do mundo. 

O planeta “Terra” é grande demais para apenas conhecermos um 
pouquinho dele. E temos de parar de dar desculpas. São as nossas 
decisões que determinam o nosso destino. 

Um sonho pode ser um plano. Um plano para viajar. Para descobrir 
o mundo.

 Nem todas as aprendizagens acontecem entre quatro paredes, 
e quando nos deparamos com o desconhecido, com a descoberta, 
sem a rotina dos dias normais, a nossa mente liberta-se e voa para sí-
tios surpreendentes. Sítios onde nos descobrimos. Onde nos conhece-
mos. Onde nos confrontamos com outras culturas, línguas e tradições. 

Existe e acontece uma mudança intrínseca, que nos leva a um 
lugar maior, a um lugar melhor sem qualquer hipótese de retorno. 
Crescemos.

Os lugares onde estivemos, dizem muito do que nós somos.  É nas 
aventuras, fora da nossa zona de conforto, que nos apercebemos 
que por mais conhecimentos que tenhamos, existe sempre mais para 
aprender.

Deixa-te sentir esta mudança. Experimenta. 
Não tens nada a perder e um mundo para ver.
Faz desporto. Viaja.•

Glória Lago
Docente da EPATV
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Como estará então a saúde dos 
jovens portugueses?

De acordo com dados recentes do 
estudo Health Behaviour in School-a-
ged Children (HBSC) referentes ao ano 
2018 para Portugal (Matos & Equipa 
Aventura Social, 2018; disponível em: 
www.aventurasocial.com), metade 
dos jovens afirma que a sua saúde 
está boa, praticam desporto com 
regularidade, têm uma boa perceção 
corporal e os seus hábitos de higiene 
e alimentação estão dentro do que é 
idealmente esperado. 

Apesar de 81.7% dos jovens inquiri-
dos em Portugal (HBSC 2018) referirem 
ser feliz, esta não é uma sensação de 
felicidade plena, pois verificam-se quei-
xas de depressão e níveis de ansiedade 
e stress acima da média. 10.4% referem 
que não se preocupam com nada, 
contudo, 21.8% têm uma preocupação 
intensa que não os larga. Em alguns 
casos, as preocupações surgem várias 
vezes ao dia, noutros referem mesmo 
que quase nunca são capazes de con-
trolar situações importantes da vida. 

Durante a adolescência, desen-
volve-se a identidade, personalidade, 
opiniões, valores e pensamentos sobre 
a vida. Transformar-se numa pessoa 
autónoma e que toma as suas pró-
prias decisões nem sempre é fácil. Em 
muitas famílias surgem dificuldades em 
adaptar-se a esta nova realidade, po-
dendo surgir conflitos entre pais e filhos 
adolescentes. De acordo com o HBSC 
2018, os jovens referem que quando 
se sentem apoiados pelas suas famílias 
mais facilmente expõe as suas preocu-
pações, na maioria das vezes com a 
mãe (85.5%). Um em cada quatro jo-
vens assumiu que a comunicação com 
os pais nem sempre é fácil (25%). 

O sono é uma parte importante da 
nossa vida. Em termos gerais, a maior 
parte dos jovens precisa entre 8 a 10 
horas de sono todas as noites, porque 
estão num período de grande cresci-
mento físico, intelectual e emocional. 
De acordo com o mesmo estudo 
acima referido, a maioria dos inquiridos 
refere dormir bem, mas 39.2% destes 
durante a semana dormem menos de 
8h, afirmando terem problemas em 
adormecer ou acordarem a meio da 
noite. Consequentemente, quanto aos 
sintomas físicos reportados, a maioria 
dos adolescentes raramente ou nunca 
refere ter queixas, embora mais de 
metade afirme ter tomado pelo menos 
uma vez por mês, comprimidos para as 
dores de cabeça. Quanto a sintomas 
psicológicos como irritação, mau hu-
mor e nervosismo, estão presentes em 
quase todos os jovens no seu quotidia-
no. De acordo com inúmeros estudos 
científicos, ter bons hábitos de sono me-
lhora o nosso humor, concentração e 
desempenho na escola ou no trabalho. 
Pelo contrário, os maus hábitos de sono 
estão associados a sintomas de depres-
são (por exemplo, sentir-se em baixo 
ou irritável), ao uso de álcool e outras 
drogas e à diminuição do desempenho 
escolar. Uma vez que estar cansado 
afeta a nossa memória, concentração 
e motivação. 

As dependências ou adições acon-
tecem quando ingerimos uma substân-
cia ou nos envolvemos numa atividade 
que pode ser agradável, mas que 
realizada de forma contínua se torna 
compulsiva e interfere com as nossas 
responsabilidades ou com a nossa 
saúde, tornando-se assim prejudicial. 
Segundo o Relatório ‘’Saúde Infantil 
e Juvenil – Portugal 2018’’ da Direção 

Geral da Saúde, o consumo de álcool 
em jovens entre os 13 e 18 anos está a 
diminuir, mas ainda se encontra acima 
do que seria adequado. Também em 
relação ao consumo de drogas, o 
cenário é preocupante, uma vez que 
o consumo entre os jovens de 17 e 18 
anos está a aumentar. No que ao ta-
baco diz respeito, o seu consumo está 
a diminuir, de acordo com dados de 
2015. Ainda assim, três em cada cinco 
adolescentes com 18 anos referem já 
ter fumado e um em cada três come-
çou a fumar entre os 13 e os 15 anos.

De acordo com o HBSC 2018, a 
maioria dos jovens inicia a sua ativi-
dade sexual aos 14 anos. Quando se 
reflete sobre a utilização de métodos 
contracetivos, o uso do preservativo 
diminuiu comparativamente a dados 
de 2014, registando a pílula contrace-
tiva uma adesão superior. O número 
de gravidezes na adolescência tem 
diminuído, contudo, apesar desta ten-
dência, as complicações na gravidez, 
parto e pós-parto são as causas mais 
frequentes de internamento entre as 
adolescentes dos 15 aos 17 anos. 

A adolescência é, sem dúvida, uma 
fase de grandes e importantes mudan-
ças, sendo também uma fase de novas 
experiências, o que se traduz, muitas 
das vezes, em comportamentos de ris-
co. Cabe a todos nós, pais, professores, 
técnicos, profissionais de saúde e co-
munidade em geral contribuirmos para 
a prevenção destes comportamentos 
de risco, de forma a minimizar as conse-
quências negativas que possam surgir 
no futuro.•

Joana Gomes, Catarina Pessoa
Serviço de Psicologia e Orientação

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
somente ausência de doenças”. Sabe-se que a adolescência é 
um período crucial no desenvolvimento do ser humano, pois 
é nesta fase da vida que acontecem as maiores alterações 
fisiológicas, biológicas e sociais que permitem a trans-
formação da criança num adulto autónomo, capaz de se in-
tegrar e interagir com a sociedade. É também a fase com 
maior potencial para a adoção de estilos de vida saudá-
veis, uma vez que a sua assimilação nesta idade, condicio-
na a sua manutenção na vida adulta, na maioria dos casos.
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Não vês que somos viajantes? 
E tu me perguntas: 
Que é viajar? 
Eu respondo com uma palavra: é avançar! 
Experimentais isto em ti 
Que nunca te satisfaças com aquilo que és 
Para que sejas um dia aquilo que ainda não és. 
Avança sempre! Não fiques parado no caminho... 

Santo Agostinho

Santo Agostinho  entendia o “  mundo” como 
um  lugar que merecia  ser  observado e domina-
do, e os seres humanos como viajantes. 

Ensinava que avançar  era fundamental para 
que este não se sentisse realizado com aquilo que 
já tinha, bem pelo contrário, deveria viajar mais, 
avançar para não cair na apatia. 

Viajar ou não viajar !?!?!?  
Avançar ou não avançar !?!? 
Sempre que alguém parte para o conhecimen-

to para outro destino, seja ele cá dentro, lá fora, 
perto, longe, este aumenta a sua “ riqueza” pes-
soal.  Concordam?

“Avançar”, permite-nos ... 
- Conhecer novas pessoas; 
- Possuir  histórias para contar e boas memórias 
para recordar;
- Aprender hábitos diferentes e novas culturas;
- Valorizar mais o que possuímos;
- Expandir horizontes;
- Viver novas experiências; 
- Fomentar a descoberta e aventuras;
- Descobrir o outro, bem diferente do “ eu”;
- Esclarecer e desmistificar opiniões iniciais;
- Promover sonhos;
- Estimular o autoconhecimento;
- Aumentar o nível de tolerância;
- Ampliar a visão sobre o mundo;
- Desenvolver a independência;
- Valoriza as suas origens...

A vontade de viajar – de abrir nossa 
mente e ir além daquilo a que estamos 

habituados – é tão velha quanto a 
própria humanidade. Era isso o que 
levava os romanos da Antiguidade 
a visitar a Acrópole em Atenas e o 

anfiteatro de Verona. Foi isso o que 
fez com que Marco Polo embarcasse 

na crucial jornada rumo ao Oriente 
e o que motivou Santo Agostinho a 

escrever: “O mundo é um livro, e os 
que não viajam acabam lendo só 

uma página.” Não importa se estamos 
partindo para umas férias em Londres 

ou para um lugar extremamente 
exótico: viajar nos transforma – às 

vezes de modo superficial, às vezes de 
maneira profunda. É como uma sala de 

aula sem paredes...
Patrícia Schultz

O avião apenas vai, quem voa sou eu.
Alice Ruiz

Viajar é nascer e morrer a todo o 
instante.

Victor Hugo 

Educar é viajar no mundo do outro, 
sem nunca penetrar nele. É usar o que 

passamos para transformar no que 
somos.

Augusto Cury

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

Feliz 2020. Desejo um  ano repleto 
de enormes “avanços”.•

Ter Cultura

Sonhei-te lentamente, 
em plena consciência do disfarce. 
Sabia-te irreal, 
mas o sonho restava devagar. 
Com pormenores tão lentos

que o tempo me sobrava de pensar. 
Sentei-me ao pé de ti, 
junto ao meu sonho, e pude ler indícios, 
os símbolos que queria 
estavam lá. Sonhei-te porque sim:

a confusão existe no real.

Ana Luísa Amaral
Sonhei

Fotografia: António Cunha
Seleção de: Cláudia Marques
Docentes da EPATV
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Uma das experiências mais mar-
cantes que tive em “outgoing” foi a 
visita à Galleria Degli Uffizi, em Floren-
ça, berço do Renascimento e uma 
cidade de “encantos mil”!  É verdade 
que sempre que me deparo com uma 
oportunidade destas, procuro ter uma 
atitude mais racional, até para con-
seguir observar, interpretar, estudar 
todos os particularismos da cidade…
do espaço…da obra, mas o momen-
to era demasiado emotivo, único e 
o turbilhão de emoções que originou 
ainda hoje me transporta para aquela 
sala, tão poderosa que foi na sua afir-
mação sensorial.

Foi neste espírito, que numa manhã 
solarenga em Florença, me aventurei 
nas filas intermináveis, (mais pareciam 
serpentes que se mexiam muito len-
tamente para não aumentar o calor 
corporal!) para, pela primeira vez, 
conhecer a obra, in loco, desse ícone 
do Renascimento, Sandro Botticelli.

Bem, devo dizer que o palácio, 
todo ele, é um hino à arte e desde 
que entramos, somos imediatamente 
abraçados por um sentimento ávido 
de querer ver e ao mesmo tempo de 
nada querer perder. A cada metro 
calcorreado, a ansiedade aumen-
tava. Tanto que devo um pedido 
de desculpas a Leonardo da Vinci e 
Rafael pela pouca atenção que lhes 
dei, mas a vontade de chegar “à con-
versa” com Botticelli não me deixava 
parar.

A cada corredor percorrido, a 
cada sala ultrapassada, a cada obra 
apreciada, o momento ia-se apro-
ximando e… eis-me ali, sim, perante 

aquele quadro de 172, 5 cm de altura 
e 278, 5 cm de largura…assombroso, 
magnânimo, majestoso, imponente, 
belo….e ali, a escassos metros.

Confesso que naquele momen-
to as pernas tremeram, e foi já num 
esforço hercúleo (até para manter a 
compostura) que consegui agarrar um 
banquinho disponível (até estranhei 
tal era a azáfama para encontrar 
um “spot”) para me sentar.  Entre o 
choque emocional e o agradecimen-
to tripartido (Botticelli pela criação, 
Lorenzo de Médici pela encomenda e 
Vasari pela construção de tão impo-
nente palácio), comecei a usufruir do 
momento e a viajar pela obra.

Numa perspetiva mais objetiva, 
o estar ali e poder interpretá-la à luz 
de tudo aquilo que tinha aprendido, 
fazia-me olhar para o ponto, a linha, 
a superfície, a luz, a sombra, a cor e o 
volume, no fundo, todos os elementos 
que formam tudo aquilo que tocamos 
ou vemos.

São estes elementos que formam o 
vocabulário básico do artista e conhe-
cê-los, é poder aguçar a perceção e 
compreensão da obra criada e, assim, 
usar todas estas chaves para abrir as 
portas da alma, e dos processos inter-
nos, do pintor que se expressa.

Podia ficar aqui a esmiuçar cada 
milímetro daquele quadro ímpar (fica-
rá para outra oportunidade) mas devo 
confessar…essa minha experiência 
foi muito mais além do que a simples 
observação, qual máquina capaz de 
ter produzido em mim sensações e 
imagens embriagadas pela beleza de 
todas as chaves usadas.

Mas não, mais do que do que a 
singularidade do momento que se 
impunha, dei por mim a observar (e 
absorver) o ambiente único que se 
vivia naquela sala. Todos os presentes 
contemplavam a tela e ver aquelas 
expressões faciais indiscritível. 

O professor de História de Arte da 
EPATV que se sentou naquele banco, 
cheio de conhecimentos teóricos 
absorvidos ao longo de anos na Uni-
versidade, chegava aquele momento 
e sentia-se despido de imagens e 
conceitos, e era apenas (mais) um ad-
mirador anónimo daquele quadro. As 
lágrimas que escorriam nas faces de 
outros, apoderavam-se agora da sua, 
tal a emoção do estar ali perante uma 
obra sem igual e, até então, visualiza-
da apenas nos inúmeros livros de arte 
que amavelmente os professores nos 
pediam para estudar. 

Naquele momento, naquele preci-
so momento, pensei estar ao lado de 
Vasari, Lourenço de Médicis, de Bot-
ticelli e partilhei com eles o processo 
natural de crescimento e adquiri uma 
personalidade mais profunda, mais 
rica, e quiçá uma habilidade de ver 
além da superfície das coisas.

E tudo se compôs…o momento 
ganhou cor, volume, ponto, linha, 
superfície, luz e sombra numa simbiose 
perfeita entre o espaço, as pessoas e 
a obra. 

Assim, a vida faz mais sentido...•

“O Nascimento de Vénus” de Sandro Botticelli

(a)R(t)emember

A arte é sempre um bom motivo para 
um crescimento interior provocado 
pela reflexão exterior. É na forma 
que repara primeiro o homem atento 
ao mundo exterior, mas não só. A 
arte é uma máquina (por vezes mal 
manuseada) produtora de imagens, 
de expressões, de emoções, de 
sensações e aspirações.

Rui Silva
Docente da EPATV
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Se o Disseres na Montanha
James Baldwin

O primeiro e mais ambicioso 
romance de James Baldwin. Com 
uma precisão lírica e um poderoso 
simbolismo, com fúria e compai-
xão, Baldwin espelha em John a 
luta que ele próprio travou pela 
autodeterminação — emocional, 
moral e sexual —, transformando 
a sua história individual na odisseia 
coletiva de um povo marcado 
pela segregação.

Longa Pétala de Mar
Isabel Allende

Espanha, final da década de 
1930. A vitória iminente das tropas 
franquistas na Guerra Civil obriga 
milhares de pessoas a abandonar 
o país, numa perigosa viagem 
através dos Pirenéus. Entre eles, 
Roser Bruguera, uma jovem viúva, 
e Víctor Dalmau, médico e irmão 
do falecido marido de Roser.

Em França, conseguem embar-
car no Winnipeg, um navio fretado 
pelo poeta Pablo Neruda que 
transportou mais de mais de 2 mil 
espanhóis até ao Chile – essa «lon-
ga pétala de mar, de vinho e de 
neve» –, onde são recebidos como 
heróis. Víctor e Rosa integram-se 
com sucesso na vida social do país 
de acolhimento, durante várias 
décadas, até ao golpe de Estado 
que derruba Salvador Allende, par-
ceiro de xadrez de Víctor Dalmau.

Os dois amigos de toda uma 
vida voltam a ser obrigados ao 
exílio, mas, como diz a autora, «se 
vivermos o suficiente, todos os cír-
culos se fecharão.» Isabel Allende 
propõe-nos uma viagem através 
da História do séc. XX, pela mão 
de personagens inesquecíveis que 
descobrirão que numa só vida ca-
bem muitas vidas e que, por vezes, 
o difícil não é fugir, mas regressar.

Imortal
José Rodrigues dos Santos

Um cientista chinês anuncia 
de surpresa o nascimento de dois 
bebés geneticamente modifica-
dos. Logo a seguir é raptado. A 
imprensa internacional interroga-
-se, os serviços secretos mexem-se. 
Tomás Noronha é interpelado 
em Lisboa por um desconhecido. 
Pertence à agência americana de 
tecnologia, DARPA, e revela-lhe 
um projeto secreto inspirado no 
Homem Vitruviano, de Leonardo 
da Vinci.

De repente, o apartamen-
to onde ambos se encontram 
explode e o metro para onde 
fogem sofre uma colisão mortífera. 
O mundo parece enlouquecer 
e Tomás torna-se testemunha do 
maior acontecimento da história 
da humanidade. Transcendência.

A nova aventura do grande 
herói das modernas letras portu-
guesas mostra-nos o momento em 
que a máquina supera o homem.

A Singularidade. Estará a 
humanidade à beira do fim? Ou 
perante um novo início? Baseado 
na pesquisa científica mais avan-
çada, José Rodrigues dos Santos 
mostra-nos como a ciência está 
perto do seu maior feito: acabar 
com a morte.•

Marco Alves
Docente da EPATV

LETRA EM FALTA
Forma uma nova palavra com a letra solta que se en-
contra na coluna.

FUGA DE LETRA
Coloque corretamente as letras do retângulo da direita 
na grelho e completa a frese, em seguida descobre o 
significada da frase.

4X4 
Preencha os cubos 
vazios, com os 
algarismos de 1 a 4, 
os algarismos não se 
podem repetir, nem 
na horizontal nem 
na vertical.•
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Resposta Primeiro 
Desafio:
O gato deve 
comer em 
primeiro lugar 
o rato que se 
encontra na 
sexta posição 
a partir do rato 
branco.

Resposta 
Segundo Desafio:

José Carlos Dias
Docente da EPATV
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10 de janeiro
Concurso “Fotografa a tua sobremesa”

15 de janeiro
Palestra “A Matemática no quotidiano”

17 de janeiro
Jornadas de Eletricidade, Eletrónica, Automação e Energia

4 de fevereiro
Comemoração: Dia Mundial do Cancro

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”

3 - 5 de março
Dias das Línguas

4 de março
2º edição Concurso de Pastelaria

6 de março
Comemoração do Dia da Mulher

10 a 15 de março
BTL (Bolsa de turismo de Lisboa):

Dinamização e promoção dos produtos gastronómicos
do Stand da região de Turismo Porto e Norte.

16 a 20 de março
Exposição “Os Lusíadas” vs “Mensagem”

24 e 25 de março
IV Jornadas da Criatividade

27 de março
Festa da Páscoa:

• Missa Pascal
• Decoração da Escola

• Almoço com sabores de Páscoa

26 de março
Concurso Pintar a Páscoa XIV

Agenda

escola profissional
amar terra verde

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

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

Telefone: 253 322 144
Email: centroqualifica@epatv.pt

Morada: Praça das Comunidades Geminadas, 1
Apartado 40, 4731-909 Vila Verde
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