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editorial

1. “Não mordas o 
meu dedo; olha 
para onde estou a 
apontar”

O matemático sul-africano 
Seymour Papert é um dos maiores 
visionários do uso da tecnologia na 
educação e já na década de 1960 
dizia que toda a criança devia ter 
um computador na sala de aula. 
Nessa década, as suas teorias pa-
reciam ficção científica copiada 
em alguma obra de Júlio Verne. 

Entre 1967 e 1968, desenvolveu 
uma linguagem de programação 
totalmente voltada para a edu-
cação, o Logo, mas os “s’tores” só 
apreenderam as ideias de Papert 
a partir de 1980, quando lançou o 
livro “Mindstorms: Children, Compu-
ters and Powerful Ideas”. 

As escolas começaram a usar 
computadores. Tudo bem. Mas isso 
não representou uma mudança na 
forma de educar. O computador 
servia apenas como suplemento 
para o papel tradicional de pro-
fessores e alunos. Seymour Papert 
descobre uma mudança drástica 
para breve e não são as escolas 
que vão impulsionar as transforma-
ções… mas as crianças. Papert foi 
o diretor do grupo de Epistemolo-
gia e Aprendizagem do Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) e 
um dos fundadores do MIT Media 
Lab. Trabalhou num programa de 
educação de jovens em risco no 
Maine, onde morava. 

Com a COVID-19 a reter-nos em 
casa, temos tempo para tropeçar 
em livros cuja compra apressada 
não nos entusiasmou a ler. É verda-
de que tinha surgido “O Choque 
do futuro”, mas é com “A terceira 

1. “Don’t bite my 
finger; look where I 
am pointing”

South African mathematician 
Seymour Papert is one of the grea-
test visionaries in the use of tech-
nology in education and already 
in the 1960s he said that every 
child should have a computer in 
the classroom. In that decade, his 
theories seemed like science fiction 
copied from some work by Jules 
Verne.

Between 1967 and 1968, he 
developed a programming langua-
ge totally focused on education, 
the Logo, but the teachers only 
grasped Papert’s ideas from 1980 
on, when he launched the book 
“Mindstorms: Children, Computers 
and Powerful Ideas”. 

Schools started using compu-
ters. Okay. But this did not represent 
a change in the way of educating. 
The computer served only as a 
supplement to the traditional roles 
of teachers and students. Seymour 
Papert discovers a drastic change 
for the near future, and it won´t be 
the schools driving the changes... 
but the children. Papert was the di-
rector of the Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) Epistemology 
and Learning group and one of the 
founders of the MIT Media Lab. He 
worked on an education program 
for young people at risk in Maine, 
where he lived.

With COVID-19 keeping us at 
home, we have time to stumble 
across books whose rushed purcha-
se did not excite us to read. It is true 
that “Future Shock” had appeared, 
but it is with “The Third Wave” that 
Alvin Toffler foresees the school of 
the future, today. 

Escola do futuro ou os 5 cegos 
pasmados diante de um elefante
School of the future or the 5 blind people gaping before an elephant
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vaga” — em português do Brasil “onda” — que 
Alvin Toffler antevê a escola do futuro, de hoje. 

À semelhança de Seymour Pappert, Toffler gri-
ta-nos: “não mordas o meu dedo, olha para onde 
estou a apontar”. Para se explicar melhor aos 
seus leitores, conta-lhes a rábula de um príncipe 
indiano que chamou cinco cegos de nascença 
ao palácio. Conduzindo-os pela mão, foi levando 
os cegos até ao elefante para que o apalpas-
sem. Quando todos os cegos tinham apalpado 
o paquiderme, ordenou que cada um explicasse 
aos outros como era o elefante. O que apalpou a 
barriga, disse que o elefante era como uma enor-
me panela. O que tateou a cauda até aos pêlos 
da extremidade discordou e disse que o elefante 
se parecia mais com uma vassoura. “Nada disso”, 
interrompeu o que tinha apalpado a orelha. “Se 
alguma coisa se parece é com um grande le-
que aberto”. O que apalpara a tromba deu uma 
risada: “O elefante tem a forma, as ondulações 
e a flexibilidade de uma mangueira de água...”. 
“Essa não”, replicou o que acariciara a perna, “ele 
é redondo como uma mangueira, mas não tem 
nada de ondulações, é rígido como um poste...”. 
O príncipe deixou-os falar para ver se chegavam 
a um acordo, mas quando percebeu que eram 
incapazes de aceitar que os outros tiveram outras 
experiências, ordenou silêncio. “O elefante é tudo 
isso que vocês falaram”, explicou. “Tudo isso que 
cada um de vocês percebeu é só uma parte do 
elefante”. 

O nosso sistema educativo não se diferencia 
muito da visão que os cegos tiveram ao acariciar 
o elefante. Ensina-se “trombologia” numa discipli-
na, “patalogia” em outra, “rabologia” numa outra 
e espera-se que o aluno faça sozinho o mais difícil 
da tarefa, montar o elefante como um sistema 
completo na representação mental. Construir um 
conceito ou a ideia.

A interdisciplinaridade, tão falada e pouco 
praticada, leva à formação mais completa do 
estudante e do cidadão, prepara-o para interagir 
com as informações dispersas e construir o seu co-
nhecimento, mas permite uma compreensão mais 
profunda das próprias questões especializadas. Já 
se definiu inteligência como a capacidade de for-
mular analogias; compete à escola ser o ambiente 
que forme tais capacidades, criando projetos 
multidisciplinares (cf. SEABRA, Carlos, “Uma nova 
educação para uma nova era”, in A Revolução 
Tecnológica e os Novos Paradigmas da Socieda-
de, Edição IPSO e Oficina de Livros, São Paulo/Belo 
Horizonte, 1994).

Depois da discussão entre os cegos, chocamos 
com a “Terceira Vaga” de Alvin Toffler: assim como 
as Enxadas da Primeira Vaga e as Máquinas da 
Segunda Vaga, o computador simboliza a Terceira 
Vaga, porque está a chegar a quarta. 

O que nos ensina Alvin Toffler? A Tecnologia da 
Informação modificou as relações ensino-apren-
dizagem, ampliou a busca do conhecimento e 
o espaço da sala de aula. Ignoramos se o génio 
de Albert Einstein seria hoje celebrado se ele fosse 
tetraplégico, mas sabemos o que o computador 
possibilitou a Stephen W. Hawking o seu contributo 
para compreendermos o universo. Não podemos 

subestimar a tecnologia nos avanços da socieda-
de. Porém, não podemos perder de vista que o 
Homem ainda é o motor de todas as transforma-
ções.

Hoje temos um quadro totalmente novo: um 
professor próximo aos alunos; uma troca de ideias 
constante; a participação mais ativa dos alunos 
na construção do conhecimento; mais encontro, 
menos aula, entre outras. O professor, além de 
repositório do saber, deve ser um facilitador, um 
estimulador, que traz aos jovens a reflexão dos 
conteúdos para construírem, a partir de conceitos, 
pressupostos, um saber coletivo.

A Era da Informação trouxe, com as novas tec-
nologias, a possibilidade de mergulhar no coração 
da revolução que tomou conta do mundo na 
segunda metade do século XX: a Internet.

A Era da Informação transforma, irreversivel-
mente, a escola, os educadores e os alunos, atra-
vés da rapidez com que se cruzam as informações. 

A rede mundial de computadores possibilitou 
uma série de facilidades no processo de ensino 
através da abrangência, disseminação cada vez 
maior, facilidades que são atreladas a ela. Os ser-
viços que são prestados por seu intermédio altera-
ram o panorama da interação entre professores e 
alunos, de modo a levar à busca de novas formas 
de transmissão e apreensão de conhecimentos. 
Mesmo “estando em casa”, reduziu as distâncias 
físicas e aproximou a Humanidade. 

O espaço físico cede ao espaço digital, a 
geografia adquire outro significado. Mas esta 
revolução não deitou fora pela janela da Escola a 
formação das pessoas, que passa pela formação 
do seu caráter. Platão (outro filósofo grego) susten-
tava que devíamos educar as crianças para não 
ter que castigar os homens. Há muitos séculos ele 
estava certo. Educar é a resposta para muitos dos 
flagelos da Humanidade.

Não esperamos que a educação seja capaz 
de ser a panaceia que curará todos os males do 
ser humano. Os países que possuem alto índice de 
educação, de desenvolvimento humano e outros 
padrões de excelência possuem roubos, seques-
tros, etc.

2. A futura sala de aula
Carlos Seabra, discípulo de Alvin Toffler, no seu 

livro acima citado, defende que as tecnologias 
devem estar no espaço de aprendizagem. O mun-
do da Internet disponibiliza sons e imagens, além 
de uma série de documentos de grande utilidade. 

O professor é, cada vez mais, um pesquisador 
até porque a interdisciplinaridade foi levada a 
padrões nunca vistos e o mundo não gira em co-
nhecimentos didáticos compactados, mas atra-
vessados uns nos outros. Toda essa complexidade 
faz com que o professor seja obrigado a, constan-
temente, atualizar-se.

À semelhança do professor, o aluno de hoje 
é também, cada vez mais, um pesquisador: os 
conceitos não se aplicam e terminam na sala de 

Like Seymour Pappert, Toffler shouts at us: 
“don’t bite my finger, look where I am pointing”. 
To explain himself better to his readers, he tells 
them the story of an Indian prince who called 
five born blind men to his palace. Leading them 
by the hand, he took the blind to an elephant 
to touch it. When all the blind people had 
felt the pachyderm, he ordered each one to 
explain to the others what the elephant was 
like. The one who patted the belly said that the 
elephant was like a huge pot. The one who felt 
the tail up to its furry end disagreed and said 
that the elephant looked more like a broom. 
“Nothing like that”, interrupted the one who 
had felt the ear. “If anything looks like it, it is like 
a large open fan.” The one who felt the trunk 
laughed: “The elephant has the shape, the 
rippling and the flexibility of a water hose...”. 
“Not at all”, replied the one who had caressed 
the leg, “it is round like a hose, but it has no ri-
pples, it is rigid like a pole...”. The prince let them 
speak to see if they reached an agreement, 
but when he realized that they were unable to 
accept that others had other experiences, he 
ordered silence. “The elephant is all that you 
said”, he explained. “All of the things that each 
of you realized about it are just a part of the 
elephant.”

Our educational system is not very different 
from the vision that the blind had when tou-
ching the elephant. “Trunkology” is taught in 
one subject, “Leggology” in another, “Tailolo-
gy” in another and the student is expected to 
do the most difficult task alone, to mount the 
elephant as a complete system in mental repre-
sentation. Build a concept or idea.

Interdisciplinarity, so talked about and little 
practiced, leads to a more complete forma-
tion of students and citizens, prepares them 
to interact with the scattered information and 
build their knowledge, but allows a deeper 
understanding of the specialized issues themsel-
ves. Intelligence has already been defined as 
the ability to formulate analogies; it is up to the 
school to be the environment that forms such 
capacities, creating multidisciplinary projects 
(cf. SEABRA, Carlos, “A new education for a 
new era”, in A Revolução Tecnológica e os 
Novos Paradigmas da Sociedade, IPSO Edition 
and Oficina de Livros, São Paulo/Belo Horizonte, 
1994).

After the discussion among the blind, we 
bump into Alvin Toffler’s “The Third Wave”: like 
the Hoes of the First Wave and the Machines of 
the Second Wave, the computer symbolizes the 
Third Wave, because the fourth wave is coming.

What does Alvin Toffler teach us? Informa-
tion Technology has changed the teaching-
-learning relationship, expanded the search for 
knowledge and the classroom space. We don’t 
know if Albert Einstein’s genius would be cele-
brated today if he were a tetraplegic, but we 
know what the computer enabled Stephen W. 
Hawking to contribute to understanding the uni-
verse. We cannot underestimate technology in 
the advances of society. However, we cannot 

lose sight of the fact that Man is still the engine 
of all transformations.

Today we have a totally new picture: a 
teacher close to the students; a constant ex-
change of ideas; a more active participation 
of students in the construction of knowledge; 
more meetings, less classes, among others. The 
teacher, in addition to being a repository of 
knowledge, must be a facilitator, a stimulator, 
which brings to the young people a reflection of 
the contents to build, from concepts, assump-
tions, a collective knowledge.

The Information Age brought, with new 
technologies, the possibility of plunging into 
the heart of the revolution that took over the 
world in the second half of the 20th century: the 
Internet.

The Information Age irreversibly transforms 
the school, educators and students, through the 
speed with which information is crossed.

The world wide web made possible a series 
of facilities in the teaching process through the 
scope, increasing dissemination, facilities that 
are linked to it. The services that are provided 
through it have changed the landscape of 
interaction between teachers and students, 
in order to lead to the search for new ways of 
transmitting and apprehending knowledge. 
Even “being at home”, it reduced physical dis-
tances and brought Humanity closer.

Physical space gives way to digital space, 
geography takes on another meaning. But this 
revolution did not throw the formation of peo-
ple out of the school window, which involves 
the formation of their character. Plato (ano-
ther Greek philosopher) maintained that we 
should educate children so as not to have to 
punish men. Many centuries ago he was right. 
Educating is the answer to many of humanity’s 
scourges.

We do not expect education to be able to 
be the panacea that will cure all human ills. 
Countries with high levels of education, human 
development and other standards of excellen-
ce have thefts, kidnappings, etc.

2. The future classroom
Carlos Seabra, Alvin Toffler’s disciple, in his 

book mentioned above, argues that technolo-
gies should be in the learning space. The world 
of the Internet provides sounds and images, in 
addition to a series of very useful documents.

The teacher is, more and more, a researcher 
because interdisciplinarity has been taken to 
standards never seen before and the wor-
ld does not revolve in compacted didactic 
knowledge, but rather crossed in each other. All 
this complexity makes the teacher obliged to 
constantly update himself.

Like the teacher, today’s student is also 
increasingly a researcher: the concepts do not 
apply and end up in the classroom. He must go 

2 3

ED
ITO

RI
A

L

ED
ITO

RI
A

L



Diretor Geral do Grupo
Amar Terra Verde

A FLOSEL, enquanto entidade 
empregadora do tecido económico 
nacional, reconhece e valoriza a 
importância do ensino profissional, 
na medida em que grande parte 
da sua atividade é desenvolvida por 
profissionais com muito know-how 
prático em áreas como as da eletri-
cidade, eletrotécnica e automação, 
canalização, entre outras.

Contamos, entre os nossos co-
laboradores, bastantes formandos 
oriundos dos cursos profissionais 
promovidos pela EPATV, sendo que 
atualmente nos encontramos tam-
bém a acolher um jovem estagiário. 
Tal demonstra a importância que a 
FLOSEL reconhece ao ensino profis-
sional.

A preparação destes jovens, além 
do que respeita ao domínio da área 
tecnológica, advém igualmente da 
postura desenvolvida na componen-
te sociocultural e nas experiências 
anteriores de estágio. É fundamental 
a atitude, o empenho, a dedica-
ção e o esforço para continuar a 
aprendizagem técnica aquando do 
ingresso no mercado de trabalho e 
representar dignamente a “camiso-
la” da empresa.

Aquando da admissão, valori-
zamos o candidato proveniente do 
ensino profissional, em detrimento 
do candidato proveniente do ensino 
regular, considerando que o primeiro 
já está familiarizado com materiais, 
ferramentas, rotinas de instalação, 
entre outras, tendo maior vocação 
para o desempenho de tarefas 
práticas.

Um estagiário que desenvolva 
formação prática em contexto de 
trabalho connosco e que demonstre 
uma postura adequada ao perfil de-
sejado pela FLOSEL será seguramen-
te convidado a ingressar nos nossos 
quadros. Caso pretenda ingressar no 
ensino superior, contará com o nosso 
apoio nesse sentido.•

FLOSEL
Instalações Elétricas e Hidráulicas, Lda.

aula. Ele deve ir além do espaço da sala, além da sua 
própria realidade quotidiana buscar, com apoio da 
TI, as respostas para as suas dúvidas. Caso estude os 
gregos, por que não ir ao mapa mundi informatizado, 
como o Google Earth?

Surge um novo desafio: transformar o espaço físico 
da sala de aula num ponto de encontro, para tirar dú-
vidas e discutir conceitos, e navegar no espaço virtual 
para pesquisar os assuntos associados de forma digital, 
percorrendo os labirintos da Internet em busca do que 
possa ser útil para integrar a formação do profissional, 
em qualquer nível de ensino.

Uma boa forma de utilizar a tecnologia é o Ensino à 
Distância. Instituições nacionais e estrangeiras disponi-
bilizam bons cursos, inclusive gratuitos. Podem motivar 
o aluno, que os realiza no seu tempo, além de agregar 
valor aos seus currículos.

Convençam-se, de uma vez por todas: “a edu-
cação mudou; o professor não é o senhor de todo o 
conhecimento; o aluno também é agente da apren-
dizagem; e, a sala de aula não é o único espaço para 
se aprender. Prova disso é o Ensino à Distância (EAD), 
modelo que extrapola a limitação física para propor-
cionar o encontro virtual por intermédio dos meios 
disponibilizados pela tecnologia”.

Dessa forma, o uso de smartphones e tablets em 
sala de aula, como material de apoio pedagógico e 
pistas de descoberta, contribui para a mudança do 
contexto educacional, pois “as ferramentas tecnológi-
cas favorecem o acesso a informações, textos, mapas 
e o acesso rápido a informação contribui para melho-
rar o ensino”.

E termino com o grito final de Carlos Seabra: “se 
permanecermos limitados às aulas com apresentações 
de slides, e métodos tradicionalistas, não conseguire-
mos ir de encontro às necessidades dos nossos alunos”. 
Eles são a razão da nossa existência e é urgente que 
“o ambiente escolar se torne informatizado no que 
se refere à transmissão de conhecimento pelo uso da 
internet e pelas ferramentas tecnológicas, não focan-
do no aluno como um ser individualista pelo uso de tais 
artefactos, mas proporcionando, de maneira coope-
rativa, a dinamização na hora de ensinar e aprender, 
contribuindo para qualificar e fortalecer o fazer educa-
cional”. 

Para alterarmos, não basta a lamúria, a mera 
boa-vontade ou mesmo a determinação política: há 
que olhar os avanços da humanidade e integrá-los 
na escola. A escola tem que ser mais atrasada e mais 
enfadonha do que a TV ou um vídeo game? Não.

O professor deste século deve saber orientar os edu-
candos sobre onde colher a informação, como tratar 
essa informação, como utilizar a informação obtida. 
Esse educador será o encaminhador da autoformação 
e o conselheiro da aprendizagem dos alunos, estimu-
lando o trabalho individual e apoiando o trabalho de 
pequenos grupos reunidos por área de interesses.•

beyond the space of the room, beyond his own 
daily reality to seek, with IT support, the answers to 
his doubts. If you study the Greeks, why not go to 
the computerized mapa mundi, like Google Earth?

A new challenge arises: to transform the physi-
cal space of the classroom into a meeting point, 
to answer questions and discuss concepts, and 
to navigate in the virtual space to research the 
associated subjects in a digital way, going through 
the mazes of the Internet in search of what may be 
useful to integrate professional training at any level 
of education.

A good way to use technology is Distance Lear-
ning. National and foreign institutions offer good 
courses, including free ones. They can motivate the 
student, who performs them in their time, in addi-
tion to adding value to their curricula.

Be convinced, once and for all: “education 
has changed; the teacher is not the master of all 
knowledge; the student is also a learning agent; 
and, the classroom is not the only space to learn. 
Proof of this is Distance Learning (DL), a model that 
extrapolates physical limitation to provide the vir-
tual encounter through the means made available 
by technology”.

Thus, the use of smartphones and tablets in the 
classroom, as pedagogical support material and 
discovery clues, contributes to changing the edu-
cational context, as “technological tools favor ac-
cess to information, texts, maps and quick access 
information contributes to improving teaching”.

And I end with Carlos Seabra´s final shout: “if 
we remain limited to classes with slide shows, and 
traditionalist methods, we will not be able to meet 
the needs of our students”. They are the reason for 
our existence and it is urgent that “the school en-
vironment becomes computerized with regard to 
the transmission of knowledge through the use of 
the internet and technological tools, not focusing 
on the student as an individualistic being through 
the use of such artifacts, but providing, in a coo-
perative way, the dynamism when teaching and 
learning, contributing to qualify and strengthen 
educational activities ”.

To change, whining, mere goodwill or even po-
litical determination is not enough: it is necessary to 
look at humanity’s advances and integrate them 
into the school. Does the school have to be more 
backward and boring than TV or a video game? 
No.

The teacher of this century must know how to 
guide students on where to collect information, 
how to treat that information, how to use the infor-
mation obtained. This educator will be the guide 
for self-training and the student’s learning advisor, 
encouraging individual work and supporting the 
work of small groups gathered by area of   interest.•

General Director
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Em 2020, cerca de metade dos empregos vai 
requerer um nível médio de qualificação. Esta é 
a previsão da Comissão Europeia que salienta o 
papel do Ensino Profissional neste quadro: “muitas 
vezes, esta qualificação será alcançada através de 
uma formação profissionalizante “. Os autores desta 
investigação dividem as mais-valias do Ensino Pro-
fissional em duas vertentes: económicas e sociais. A 
nível económico é sublinhada a maior proximidade 
às necessidades do mercado de trabalho que levam 
a “um menor desemprego” e a um “impacto positivo 
na performance laboral”. Já no que diz respeito aos 
benefícios sociais, os autores do estudo destacam a 
ligação entre gerações bem como “a coesão e a 
integração social”.

O Grupo Casais tem no seu universo cerca de 
4.500 colaboradores entre funções de gestão, téc-
nicas e operacionais. Os protocolos que mantemos 
com as diversas escolas de ensino profissional permi-
tem-nos uma proximidade que se traduz no acolhi-
mento de diversos jovens nas mais diferentes funções.

Até ao momento recebemos cerca de 39 alunos 
da Escola Profissional Amar Terra Verde, entre estágios 
curriculares e profissionais. São jovens que trazem uma 
dupla certificação que lhes permite uma aprendiza-
gem in job mais rápida e uma familiaridade com as 
funções a desempenhar. Na sua maioria são futuros 
profissionais que possuem já um conhecimento pré-
vio, permitindo-lhes um início mais fácil nas empresas.

Departamento de Recursos Humanos -
Atração de Talentos
Grupo Casais

MAIS VALIAS DO CURSO PROFISSIONAL?

TER UM CONTACTO PRÉVIO COM O MUNDO 
DO TRABALHO. Para os jovens que ainda não 
tiveram uma oportunidade de trabalhar, é uma 
boa forma de entrar no mundo laboral e adqui-
rir experiência.

APRENDER TÉCNICAS DE TRABALHO. Para quem 
ainda não tem experiência no mercado profis-
sional, o ensino profissional pode ser uma forma 
de aprender técnicas básicas de trabalho. Para 
além de incutir sentido de responsabilidade e 
obrigar a rotinas de trabalho, também fomenta 
a criatividade e a capacidade de resolução de 
problemas.

EXPLORAR O MERCADO. Os diferentes momentos 
de estágio curricular ao longo do curso ofere-
cem a oportunidade de descobrir diferentes 
posições ou áreas de trabalho, sem que isso 
comprometa a sua carreira numa empresa. A 
experiência de trabalho numa área específica 
permite ao jovem saber que papéis poderá de-
sempenhar nesse campo, quais as competên-
cias que precisa de trabalhar melhor e quais as 
empresas que deverá contactar para trabalhar. 
Assim, enfrentará o mercado de trabalho de 
forma mais preparada.

ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS. O EP ofere-
ce oportunidades para aprender novas coisas. 
Contribui para o alargamento dos horizontes, 
providencia também experiência de trabalho 
válida, o que aumenta as probabilidades de ser 
escolhido para uma vaga de emprego para a 
qual não tem experiência.

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS SOCIAIS. Por 
colocar as pessoas em contacto com situações 
com as quais ainda não estão muito familiari-
zadas e a resolver problemas fora do comum, 
o ensino profissional pode ajudar a desenvol-
ver algumas competências sociais, que serão 
bastante úteis e valorizadas no futuro ao nível 
do mercado de trabalho, como,  por exemplo, 
confiança, autoestima, capacidade de resolu-
ção de problemas e de trabalho em equipa.

Cada vez mais as empresas têm procurado 
pessoas alinhadas às novas tendências dos 
mercados e dispostas a se manterem sempre 
atualizadas e preparadas para oferecer visões 
estratégicas ao negócio. Por isso, o diferencial 
está na determinação do profissional em agre-
gar cada vez mais qualificações e experiências 
ao seu currículo.

E DEPOIS DO CURSO?
Embora seja uma opção centrada 
em competências que permitam a 
preparação para uma profissão, o 
Ensino Profissional não impede que 
continues os teus estudos. De acordo 
com os dados do OESS, 38% dos alu-
nos prosseguem estudos (67% deles 
a um nível superior). Contudo, caso 
esta não seja uma opção, a frequên-
cia neste tipo de formação deixa-te 
mais preparado para abraçar o mer-
cado de trabalho e é garantia de 
uma rápida ingressão no mesmo.•
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Vivemos tempos pujantes de 
informação e conhecimento, tempos 
que nos trouxeram a oportunidade do 
acesso a muita informação, a muito 
conhecimento.

Mas para que serve essa sabedo-
ria?

O cidadão comum está mais ca-
paz e instruído?

Recordo-me que, somente há 46 
anos, tivemos livre acesso à escola 
para todos e à massificação educati-
va num movimento ímpar de combate 
à iliteracia que grassava no tempo do 
Estado Novo. Éramos um povo com 
uma enorme taxa de analfabetismo.

Aquele que não sabia ler nem 
escrever era analfabeto.

Neste estado de ignorância, a 
existência era muito difícil e a sobre-
vivência era para muitos vontade do 
destino.

Foi uma autêntica revolução cul-
tural, o acesso à educação do povo 
português, e a educação de adultos 
constituiu uma oportunidade única 
para todos os cidadãos através de 
fortes campanhas de alfabetização 
promovidas nas décadas de 70 e 80 
do século passado.

Mas não foi somente o acesso à 
educação dos cidadãos, mas tam-
bém o desenvolvimento sociocultural 

e económico que veio valorizar a 
sociedade portuguesa, permitindo o 
acesso a atividades culturais e despor-
tivas, mobilizando milhares de cida-
dãos em igualdade de oportunidades 
sociais.

Complementarmente, a prolife-
ração de uma rede de bibliotecas 
totalmente acessível aos cidadãos 
de qualquer idade ou geração tor-
nou possível a formação voluntária, 
individual e personalizada de quem o 
desejasse.

Digamos, então, que a importân-
cia da Educação de Adultos é, com 
certeza, uma mais valia formal para 
que o ato de cidadania que transpor-
ta torne possível a conquista plena da 
liberdade dos cidadãos.

Mas, neste século XXI, novos desa-
fios e novas oportunidades se colocam 
perante nós. As mudanças aconte-
cidas no mundo e no quotidiano da 
humanidade convocam-nos a buscar 
novos conhecimentos, novas informa-
ções culturais e de comunicação para 
corresponderem às transformações 
que estamos a viver.

Hoje somos analfabetos por não 
sabermos usar um cartão de crédito 
ou comunicar com a família pelo tele-
móvel ou internet.

É que, neste século XXI, o conceito 

de analfabetismo evoluiu.
“Todo aquele que não consegue 

corresponder aos problemas com que 
se depara no seu quotidiano de vida”: 
é este o conceito de analfabeto defi-
nido pela Unesco.

É certo que o ser humano é um ani-
mal de hábitos e a maioria reproduz os 
comportamentos das maiorias sociais. 
Será por isso que é mais fácil encontrar 
uma família ao domingo num cen-
tro comercial do que em visita a um 
museu!!!

É verdade que há muitos jornais e 
bibliotecas por todo o lado, mas os 
cidadãos ainda não leem o suficien-
te e com critério, com escolhas de 
qualidade.

É verdade que o acesso fácil às 
tecnologias de comunicação cria 
novos hábitos excessivos e vícios, pois 
criam-se exageros difíceis de contro-
lar!!!

Assistimos, assim, a “brutificações” 
pelo excesso de horas diante das 
televisões sem critério ou as figuras 
caricatas dos nossos jovens pelas ruas 
a “esbarrarem-se” contra os candeei-
ros ou sem atenção ao trânsito por 
dependência dos telemóveis!!!

A formação do adulto é um ato de 
cidadania fundamental que implica 
primariamente como ato de cons-

ciência – a instrução e formação – 
enquanto compromisso dos cidadãos 
consigo mesmos!!!

A formação educativa e cultural 
dos homens e mulheres deve fazer 
parte dos hábitos primários de todos 
nós como razão de viver.

O acesso que hoje temos ao ci-
nema, ao teatro, à dança, à música 
e a outras manifestações culturais de 
forma única e facilitada são o primei-
ro e principal ato de todos nós para 
formalizar a desejável Educação dos 
Adultos que somos.

Criar hábitos de consumo cultural, 
no mínimo mensais, é uma razão que 
se impõe na nossa existência atual.

A leitura habitual de obras literárias 
e revistas culturais são práticas que se 
exigem a todos nós, aumentando, nas 
horas de ócio, horas de compromisso 
com a leitura para deixarmos de ser 
“analfabetos regressivos”- como nos 
chama a Unesco, por termos perdido 
os hábitos de leitura ou lermos somen-
te jornais e revistas de fraca qualida-
de.

Combater o excesso de consumo 
dos produtos dos templos do consu-
mo ou dos futebóis é uma exigência 
essencial para controlarmos os exa-
geros de gastos e os comportamentos 
intolerantes e fundamentalistas.

A Formação e Educação dos Adul-
tos que nós somos exige uma cons-
ciente reflexão daquilo que somos, dos 
nossos atos e hábitos e de que forma 
podemos aprender a sermos melho-
res!!!

A Formação e Educação dos Adul-
tos que nós somos far-nos-á partilhar 
com outros iguais novos hábitos que 
nos irão valorizar pessoal e socialmen-
te.

É difícil??!!! É desejável?!!! É preci-
so?!! Claro!!!

Temos que assumir hoje mais do 
que nunca que a nossa existência é 
aquilo que somos e como nos mostra-
mos perante o Mundo!!!

Ninguém gosta de fazer de “figu-
rante triste” dizendo asneiras e dando 
“pontapés na gramática” só porque 
deixamos de respeitar a nossa língua.

O Português, uma das mais boni-
tas línguas do mundo, quiçá a mais a 
bonita.

É preciso amar a língua Portugue-
sa!!!

É importante a formação e Edu-
cação dos Adultos que nós somos, 
obviamente que sim. A criação de no-
vos hábitos de leitura e de escrita e de 
consumo cultural é fundamental para 
aprendermos a gostar mais de nós!!!

Alguém duvida, pois, da importân-

cia da Educação do Adulto ou dos 
Adultos hoje??!!

Claro que ninguém duvida, sobre-
tudo aqueles que deixaram de ler e 
escrever, deixaram de estudar e hoje 
engrossam tristes e tristemente as filas 
dos desempregados de um qualquer 
país.

Ler!!! Ler!!! Ler!!! Será uma das 
nossas maiores guerras depois destas 
crises que vivemos!!

Estudar!! Estudar!! Estudar!! Será um 
dos nossos novos desafios a realizar 
depois desta hibernação forçada 
provocada pela pandemia.

Conversar!!! Conversar!!! Conver-
sar!!! Muito mais que divertir pate-
ticamente, será uma necessidade 
dos próximos tempos que hão de vir 
depois desta tempestade impensável 
da COVID-19 em tertúlias e confrater-
nidades onde se dê maior importância 
à partilha, à oralidade e à vida.

Refletir sobre nós é valorizar aquilo 
que somos!!

Nós somos a Pátria e, como nos diz 
Fernando Pessoa, “A Pátria é a Língua 
Portuguesa”!!!•

A importância 
da Educação 
de Adultos

Fernando Capela Miguel
Professor e Investigador

Temos que assumir 
hoje mais do que 

nunca que a nossa 
existência é aquilo 
que somos e como 

nos mostramos 
perante o Mundo!!!
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Computador
é o lápis
do futuro

“Calcula-se que, por 
alturas da Revolução 
Francesa, a Europa 
gastava energia de 14 
milhões de cavalos e 
24 milhões de bois.”

Alvin Toffler, A Terceira Vaga,
Ed. Presença, Lisboa, 1980, p. 29

Esta era a fonte de energia re-
ciclável que acordava a Europa 
todas as manhãs renovada para 
trabalhar, a que Toffler chamou 
“baterias vivas”. Tudo mudou 
com o aparecimento da máqui-
na a vapor, quando os combus-
tíveis fósseis passaram a constituir 
a base energética das socieda-
des industriais.

Uma nova civilização está a 
emergir em nossas vidas e, por 
toda a parte, há cegos a igno-
rá-la. Esta nova civilização traz 
consigo novos estilos de família, 

modos de trabalhar, amar e viver 
diferentes; uma nova economia, 
novos conflitos políticos, e, além 
de tudo isto, uma consciência 
alterada. Fragmentos desta civili-
zação já existem. Milhões de pes-
soas já sintonizam as suas vidas 
com o ritmo de amanhã. Outros, 
aterrados diante do futuro, estão 
empenhados numa fuga inútil 
para o passado e tentam restau-
rar o mundo moribundo que lhes 
deu o ser. A alvorada desta nova 
civilização é o facto mais explosi-
vo das nossas vidas.

O que é que os cida-
dãos do futuro — crianças e 
jovens de hoje — precisam 
saber? Num tempo de desa-
fio memorável, da COVID-19, 
a palavra é mesmo essa: 
lidar com desafios. Precisam 
de saber como enfrentar um 
problema inesperado para 
o qual não há uma explica-
ção. Precisam de adquirir 
habilidades necessárias para 
participar na construção do 
novo ou então resignam-se a 
uma vida de dependência. 

A verdadeira capa-
cidade competitiva é a 
habilidade = competência 
de aprender. Não devemos 
aprender a dar respostas 
certas ou erradas, temos 
de aprender a solucionar 
problemas.

Podemos ficar assustados 
e perguntar como podem os 
computadores e a internet 
ser usados para garantir 
uma boa  aprendizagem. O 
fundador do Lego, o mate-
mático sul-africano Seymour 
Papert

 devolve com uma 
pergunta: “De que formas 
o lápis pode ser usado? De 
tantas formas que não po-
demos fazer uma lista. O lá-
pis tornou-se parte de tudo. 
Assim é com o computador 
e com a internet…”

Foi ele — ao tempo de 
Piaget e Toffler — um dos 
que se apercebeu que as 
crianças das novas gerações 
cada vez aprendem mais 
fora da escola. Nos Estados 
Unidos, 60% das crianças em 
idade escolar têm computa-
dor em casa. 

É verdade que nem 
todas usam o computador 
como uma ferramenta efi-
caz, mas algumas fazem-no 
e têm ricas experiências de 
aprendizagem. São elas que 
chegam à escola e ques-
tionam os professores: “por 
que não fazemos aqui o que 
sabemos (como) fazer em 

casa”? 
Elas estão a pressionar 

as escolas e os professores a 
mudar o sistema. 

O professor do novo mi-
lénio tem rotas ou trilhos que 
deve seguir para o desenvol-
vimento humano: aprimorar 
o educando como pessoa 
humana; preparar o edu-
cando para o exercício da 
cidadania; construir uma es-
cola democrática; qualificar 
o educando para progredir 
no mundo do trabalho; 
fortalecer a solidariedade 
humana; fortalecer a tole-
rância recíproca; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; 
colaborar com a família; 
participar na proposta peda-
gógica da escola e respeitar 
as diferenças.

Hoje, todos sabemos que 
a aprendizagem é contínua 
ao longo da vida (98%); mui-
tas das aulas serão dadas 
à distância (62%), o aluno 
pode montar o seu próprio 
curso (55%), ferramentas 
como TV, vídeo e teleconfe-
rência são primordiais (55%) 
e as salas de aula não têm 
espaço físico específico 
(41%). 

São nítidas a insegurança 
diante da velocidade da 
produção do conhecimento 
e a percepção de que a 
escola está desfasada da 
realidade.  

O principal anseio é dimi-
nuir ou fazer desaparecer a 
diferença entre a profissão, 
submetida a velozes mu-
danças, e a sala de aula.  A 
boa escola será aquela que 
submeter os alunos à maior 
quantidade de experiências 
e pesquisas, onde o pro-
fessor seja uma espécie de 
bolha no espaço-tempo que 
leve a turma a navegar pela 
história da humanidade, 
pelas galáxias e pelos mun-
dos microscópicos, onde 
calcular e argumentar sejam 
as ferramentas de intera-

ção lúdica entre os alunos 
e seus objetos de reflexão e 
pesquisa.

Para obter tal efeito, 
podemos dispor hoje de um 
instrumento que reúne todas 
estas possibilidades: o com-
putador. Nele podem tra-
balhar com a escrita e com 
os números, com a imagem 
e com o som, simular fenó-
menos, brincar com jogos, 
conhecer outros países…

É tempo da maioria dos 
computadores existentes nas 
escolas, quando não para 
uso administrativo, se desti-
narem ao ensino da infor-
mática propriamente dita  e 
explorarem as possibilidades 
multimedia do computador 
na educação. Porque não 
levar o micro para dentro 
da sala de aula? Usá-lo 
como um instrumento do 
dia a dia do ambiente de 
estudo, uma ferramenta 
diária de aprendizagem, 
um criador de simulações e 
jogos na sala de aula, cru-
zando dados para estudos 
e fornecendo material para 
discussões e levantamento 
de ideias.

Podem e devem imagi-
nar um professor de biolo-
gia a usar um computador 
na sua sala, a sugerir uma 
investigação sobre felinos 
e os seus hábitos. Os alunos 
pesquisam os animais, as 
velocidades em corrida, os 
hábitos alimentares, preda-
dores, etc. A turma, estimula-
da pelo professor, levantaria 
hipóteses – por exemplo, 
quem corre mais: os felinos 
noturnos ou diurnos? A Inter-
net respondia:  velocidade 
maior dos felinos de hábitos 
diurnos. O professor alimen-
tava a discussão sobre o 
resultado e a turma discutia 
a camuflagem da noite e a 
importância da velocidade 
à luz do dia, etc.

Num mundo em que a 
quantidade de informação 

produzida diariamente supe-
ra a que pode ser absorvida 
por um ser humano durante 
toda a sua vida, não basta 
que os alunos se lembrem 
das informações: eles pre-
cisam ter a habilidade e o 
desejo de as utilizar, saber 
relacioná-las, analisá-las e 
avaliá-las. Estes elementos 
constituem o pensamento 
crítico. 

Mas é fora da aula que 
está a sua aplicação – e 
é para lá que a escola 
deve voltar o seu esforço. 
O pensar criticamente tem 
pouco valor se não for 
exercitado nas situações da 
vida real. Existem simulações 
para quase todas as áreas: 
viagens por dentro do corpo 
humano, construção de 
cidades, viagens marítimas 
ou interplanetárias, aventu-
ras em diversas épocas da 
história, etc.

Esse uso do computador 
exige, mais que nunca, um 
professor preparado, dinâmi-
co e curioso, porque, tantas 
vezes, vai ser surpreendido 
com as perguntas e situa-
ções que surgem na turma, 
fora do controlo do currículo. 
É a parte mais difícil.

Afirma-se que a edu-
cação é na escola e, no 
contexto profissional, a 
aprendizagem fica a cargo 
do treino, o que nos conduz 
à domesticação de animais.

Tal distinção não faz mais 
sentido (cf. SCHAFF, A.. A 
Sociedade Informática: as 
consequências sociais na 
segunda revolução industrial, 
IV edição. São Paulo, Editora 
da UNESP: Brasiliense, 1995). 
Deve ser papel da escola 
formar os seus alunos para 
o mundo profissional, uma 
vez que o conhecimento 
e a capacidade de ser um 
sujeito crítico e autónomo 
deixam de ser apenas um 
apanágio da cidadania e 
passam a ser o fundamento 
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António Costa Guimarães
Departamento Comunicação e Imagem 

do Grupo Amar Terra Verde

da atividade profissional. 
Também a empresa, por 
outro lado, deixa de pre-
cisar de sujeitos prontos e 
acabados (formados) para 
usar na produção, pois 
o aprender passa a ser a 
sua nova linha de monta-
gem. O tradicional “treino” 
deve ser cada vez mais 
substituído pela educação 
permanente no ambiente 
profissional.

Repensar a brecha que 
existe entre a escola e a 
empresa, assim como en-
tre ricos e miseráveis, entre 
produção e felicidade, são 
os desafios que temos na 
construção de uma socie-
dade humanista e demo-
crática. Nesse processo, a 
educação tem um papel 
fundamental, como apon-
ta Adam Schaff: “a edu-
cação contínua há de ser 
um dos métodos (talvez o 
principal) capazes de ga-
rantir ocupações criativas 
às pessoas estruturalmente 
desempregadas”.

No terceiro livro de sua 
trilogia, Powershift – As 
mudanças do poder, de 
1990, Alvin Toffler analisou 
as consequências sociais 
da passagem para uma 
sociedade da informação. 
Previu os riscos do funda-
mentalismo islâmico e a 
media subversiva (como os 
aparelhos de fax, compu-
tadores, gravadores de 
vídeo e novas tecnologias 
de satélite estavam a criar 
um sistema global que 
desafiava a censura e 
minava a autoridade tradi-
cional centralizada).

Foi ali que criou o termo 
“prosumidor” (um neolo-
gismo inglês prosumer que 
vem da junção de produ-
tor + consumidor ou profis-
sional + consumidor). Toffler 
esperava que a produção 
em massa da era industrial 
daria lugar à personaliza-
ção, adaptação, adequa-
ção em massa – e, para 
a realizar, o consumidor 
participava no fabrico.

Esta previsão confir-
mou-se completamente. 
O prosumidor é alguém 
que realiza ações que 
antes eram feitas para ele. 
Quanto trabalho substitui 
tarefas de profissionais: o 
que antes era oferecido 
por agentes de viagem é 
hoje realizado em pes-
quisas no computador; a 
montagem de móveis em 
casa; operações bancá-
rias pela internet ou no cor-
reio eletrónico, Instagram, 
WhatsApp. Essas coisas 
representavam um custo 
para as empresas e hoje 
estão a cargo do consu-
midor que tem de pesar e 
tirar a senha das maçãs no 
hipermercado, substituindo 
assim um trabalhador que 
fazia isso.

Mas, Alvin Toffler tam-
bém falou sobre a flexi-
bilidade no trabalho, no 
home working ou teletra-
balho, na desmassificação 
da cultura (com a criação 
e destruição de ídolos 

para públicos mais restri-
tos, como os campeões 
de audiência do YouTube 
ou Facebook); e sobre a 
influência do marketing 
em aspetos psicológicos. A 
Escola do futuro não pode 
ignorar estas realidades e 
deve aproveitá-las como 
oportunidades (cf. https://
ofuturodascoisas.com/es-
trategia-de-sobrevivencia-
-para-o-futuro/).

Os Governos devem 
encontrar formas de dar 
aos pobres pleno aces-
so ao conhecimento de 
primeira classe. Os Países 
ricos devem entender que, 
ajudando países mais po-
bres a fazer isso, não estão 
a praticar a caridade. 
O conhecimento é uma 
condição necessária para 
a estabilidade internacio-
nal, a proteção do meio 
ambiente e a paz.

E da paz. E da paz, 
quando são sepultados 
diariamente centenas de 
pessoas, em Espanha, Itália 

e outros países da Europa. 
Já explicamos com o ges-
to do Arcebispo de Trento 
que, no auge da tragédia 
do Coronavírus — quando 
centenas de cadáveres 
eram transportados em 
camiões militares — pediu 
a todos os responsáveis pe-
las igrejas da arquidiocese 
para que os sinos fossem 
tocados, ao mesmo tem-
po, às 20h30. Numa delas, 
o carrilhão inaugurado 
o verão passado entoa, 
todas as noites, um canto 
gregoriano quaresmal: 
“Parce Domine, parce po-
pulo tuo” (“Tem piedade, 
Senhor, tem piedade do 
teu povo”).

A valorização dos sinos 
chegou a uma das mais 
famosas torres de Itália, o 
campanário de S. Marcos, 
em Veneza, quando nin-
guém no mundo a espera-
va. O patriarca convidou 
os párocos a tocarem 
os sinos três vezes ao dia 
(manhã, meio-dia e noite, 

segundo a antiga tradição 
da Igreja), exortando os 
fiéis, nas suas casas, a rezar 
durante os toques. À basí-
lica que foi dos milionários 
doges foi acrescentado 
o toque das 21h00, man-
tendo-se o da meia-noite, 
uma exceção à determi-
nação do patriarca que 
impõe o fim dos toques 
noturnos às 21h30.

Em Crema, o pároco 
de S. Bernardino esperou 
pela oração do Papa ( só 
numa Praça de S. pedro 
vazia e numa tarde de 
chuva) no topo do cam-
panário. “Armado” com 
a alva, estola branca e 
aspersório, abençoou a ci-
dade a partir da torre. Ele, 
como milhares de padres, 
não só continua a celebrar 
missa diariamente, obvia-
mente sem o povo, como 
também abriu um canal 
no YouTube para as trans-
mitir. E não há liturgia que 
não seja anunciada pelo 
toque do campanário (cf. 

In Avvenire, 27.03.2020).
E que tem isto a ver 

com as novas tecnologias 
e sua importância na vida 
das pessoas?

Muitos bispos foram 
os primeiros a recorrer 
aos sinos antes do início 
das celebrações, à porta 
fechada, em direto pela 
televisão, internet e rádio. 
Em Bolonha, por exemplo, 
o cardeal e arcebispo 
presidiu, da catedral, a 
uma novena, anunciada 
não só pelos sinos da sé, 
mas também por todas as 
igrejas da arquidiocese. 

Quando os sinos tocam, 
nas casas dos italianos 
ligam-se e sintonizam-se 
computadores, tablets, 
telemóveis, televisões, num 
ensurdecedor diálogo 
silencioso entre o primeiro 
meio de comunicação em 
massa do cristianismo e a 
mais recente fronteira da 
comunicação digital.

Por que não adaptar à 
escola — outro momento 

fundamental na vida das 
pessoas? 

Alvin Toffler talvez nos 
possa inspirar: “as nossas 
escolas tradicionais não 
passam de uma linha de 
produção de conheci-
mento (sinos, diremos nós). 
Elas não são capazes de 
formar indivíduos inova-
dores, que reconhecem 
que o fracasso é parte do 
processo de produção de 
riqueza. De todos os passos 
necessários a uma revo-
lução efetiva, a transfor-
mação do modelo edu-
cacional é o mais crítico. É 
também a parte mais difícil 
do processo. Mas está em 
curso”. Alguém pensaria 
que os sinos podem ser o 
toque a rebate de milhões 
para ligar computadores, 
acionar telemóveis ou 
smarphones e sintonizar a 
Internet?•

Os Governos 
devem encontrar 

formas de dar 
aos pobres 

pleno acesso ao 
conhecimento de 
primeira classe.
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Cor
Vermelho

Comida
Sushi!

Lema/ Citação
Nada te turbe, nada te 
espante, todo se pasa, 
Dios no se muda. La pa-
ciencia todo lo alcanza;
quien a Dios tiene nada 
le falta:
sólo Dios basta. (Santa 
Teresa D’Ávila)

Desporto 
Caminhada, ciclismo

Clube 
Glorioso, claro!

Amor 
Pela família, pelos ami-
gos, pelo trabalho, por 
um lindo pôr-do-sol

Saudade   
Das minhas avós

Palavra
Coragem

Desejo
Chocolate

Música
Beautiful day, U2

Filme/Série
Guerra dos Tronos 

Livro
O Senhor dos Anéis

Hobby
Geocaching

Objetivo de vida
Liberdade

Autodefinição
Reservada, bem dispos-
ta, ambiciosa.

Segredo
É segredo!

Medo
Que algo de mau acon-
teça aos que amo

Tomar café com…
nos dias que correm, 
poder tomar café com 
os amigos já seria um 
privilégio! 

Idade 43 anos

Cargo
Técnica Superior, Responsável do Obser-

vatório de Empregabilidade, Responsável 
Erasmus Educação Adultos e Ensino Superior.

No Grupo Amar Terra Verde há 3,5 anos 
(desde setembro de 2016)

Onde gostaria mais de 
viver?
Adoro viver na aldeia, foi 
o melhor que me podia ter 
acontecido.

Qual é a sua ocupação 
favorita?
Ler, viajar.

Qual considera ser a sua 
maior conquista?
Ser mãe.

Qual a característica que 
mais aprecia numa pessoa?
Honestidade e franqueza, 
sem dúvida.

Frio/Quente 
Escuro/Claro 
Dentro/Fora  
Acompanhado/Sozinho  
Verdade/Consequência  
Muito/Pouco  
Noite/Dia  
Terra/Água  
Depressa/Devagar 
Barulho/Silêncio  
Dar/Receber 
Ver/Ouvir 
Ida/Volta  
Aprender/Ensinar

Susana 
Oliveira

Os millennials investem o seu tempo 
entre as redes sociais e a busca contínua 
de um projeto de curta duração que lhes 
permita manter a ilusão de que estão 
a construir currículo, nome e carreira, 
adaptando-se a qualquer tarefa relacio-
nada com tecnologia e computadores, 
esquecendo que a economia real não 
dança em torno de bits e flops, das linhas 
de código e dos unicórnios.

A tecnologia veio para ficar, mas nem 
só disso vive o homem – o mundo tam-
bém precisa de cozinheiros e mecânicos. 
Os cursos profissionais, para além de pos-
sibilitarem a certificação, os conhecimen-
tos e as competências para o exercício 
de uma atividade profissional, permitem 
ainda o prosseguimento de estudos.

Os jovens não são todos iguais. Há 
quem goste de matemática, outros de 
línguas, outros querem estar ao ar livre, 
outros preferem ficar fechados frente a 
um computador e outros querem as ar-
tes. Fazem sentido vários caminhos para 
chegar ao objetivo. Uns escolhem os 
cursos gerais e outros escolhem os cursos 
profissionais.

Nos últimos 30 anos criou-se uma cer-
teza: o Ensino Profissional tem um papel 
cada vez mais importante na construção 
de um futuro risonho, económica e so-
cialmente equilibrado, para os jovens.•

Ponto de Partida
O ensino profissional e
a vantagem do saber fazer!

Texto: António Costa GuimarãesCapa: Natércia Machado
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Depois de uma época natalícia recheada de festas e 
animação, chegaram, no dia 8, 17 e 21 de janeiro, à Esco-
la Profissional Amar Terra Verde (EPATV) os Reis do Jardim 
de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, 
do Jardim de Infância do Centro Escolar de Vila Verde e 
da APPACDM de Vila Verde.

Os “Reis”, acompanhados pelas Educadoras, Profes-
soras e Assistentes, foram recebidos no átrio da EPATV 
pela Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, e por várias 
dezenas de alunos que aplaudiram o canto afinado das 
Janeiras dos meninos e das meninas.

A Diretora Pedagógica distribuiu no final uma lembran-
ça da escola a todos os visitantes.

Sandra Monteiro agradeceu por preservar esta antiga 
tradição “Aqui estão os Reis à porta” e partilhá-la com a 
EPATV, para além dos seus utentes, às crianças, aos jovens 
e a todas as unidades desta Instituição.

Recorde-se que o infantário, o CAO, o Lar Residencial 
e o Colégio de Vila Verde iniciaram o cantar de Reis na 
sua instituição, animando os lares e as unidades de saúde, 
espalhando ternura e emoção pelos utentes.

No dia 15 de janeiro, os alunos do 2.º e 3.º anos do 
Curso Técnico de Eletrotecnia realizaram uma visita de es-
tudo à EFAPEL, empresa fabril de produtos elétricos, com 
sede em Serpins, a 30km de Coimbra.

A presente visita de estudo, prevista no Plano de 
Atividades para o ano letivo 2019/2020, foi acompa-
nhada pelos professores Ana Cadete, Carlos Marinho, 
Pedro Arantes e Vítor Machado, visando concretizar as 
orientações curriculares do ensino profissional, bem como 
propostas concretas de intervenção pedagógico-didáti-
ca que correspondem aos interesses das turmas.

Eis alguns relatos dos alunos acerca das possibilidades 
de aprendizagem proporcionadas pela visita de estudo:

“As visitas de estudo são uma forma de aplicar os 
conceitos trabalhados nas aulas e perceber as relações 
que existem entre os conteúdos das várias disciplinas. Na 
fábrica EFAPEL aprendi que as formas de organização do 
trabalho estão muito afastadas do modo de organização 
que vimos no filme “Tempos Modernos” de Charlie Cha-
plin, devido ao esquema de rotatividade de funções.” 
Os participantes observaram alguns colaboradores da 
empresa a executar exercícios físicos já que a empresa 
faculta 5 paragens diárias de 5 minutos com exercícios 
adequados a cada colaborador nas diferentes ativida-
des. 

“Na EFAPEL, observámos o método de produção de 
interruptores, tomadas e acessórios para instalação elétri-
ca. Gostámos particularmente de verificar como funcio-
na o processo de segurança e de garantia da qualidade 
dos produtos fabricados.”

“Foi importante ter a oportunidade de visitar os locais 
onde são fabricados os materiais que utilizamos nas dis-
ciplinas técnicas. Visitar uma fábrica e ver o trabalho dos 
engenheiros e trabalhadores qualificados é uma motiva-
ção extra para todo o grupo”.

É importante valorizar e elogiar o comportamento 
dos alunos durante a visita, pois demonstraram respeito 
máximo pelas regras elementares de conduta e pelas ins-
truções que tiveram de cumprir durante a visita, responsa-
bilidade verdadeiramente exemplar, assim como propor-
cionaram um convívio saudável com os professores, num 
ambiente deveras diferente do dia a dia escolar.

PEQUENOS E GRAÚDOS
cantam as Janeiras na EPATV

VISITA DE ESTUDO
à EFAPEL

Os alunos dos Cursos Técnicos de Ele-
trotecnia, Frio/Climatização, Mecatrónica 
e Automação encheram, no dia 17 de 
janeiro, o auditório da EPATV e não de-
ram “o tempo como perdido”, neste dia 
dedicado às X Jornadas de Eletricidade, 
Eletrónica, Automação e Energia, graças 
aos assuntos inovadores abordados e à 
competência dos oradores que aliaram 
a prática à teoria. Hoje em dia, a voz e o 
telemóvel constituem a base das soluções 
para uma casa inteligente, aconchega-
da e centrada na poupança de energia.

O desejo do prof. Vítor Machado — 
“não deem por perdido este tempo que 
é determinante para o vosso futuro que 
se constrói com formação e atualização 
permanentes” — foi plenamente cumpri-
do numa jornada que começou com a 
saudação da Diretora Pedagógica, San-
dra Monteiro, a solicitar aos alunos que 
“aproveitassem bem o contributo destes 
parceiros que engrandecem a nossa Es-
cola Profissional, nos acompanham no dia 
a dia da vossa formação e vos recebem 
nos estágios profissionais”.

O mote central das Jornadas — sob 
diversos pontos de vista — centrou-se na 
domótica (robótica e novas tecnologias 
em casa) como caminho de futuro nas 
habitações, escolas, empresas e edifícios 
públicos, tendo a primeira proposta sido 
apresentada por Nelson Cardoso, da 
Skuatech, uma empresa de soluções de 

segurança (video-vigilância, deteção 
de intrusão, de incêndios e controlo de 
acessos). Trata-se de um setor de negó-
cios que movimenta 58 biliões de dólares 
no mundo e 105 milhões de euros em 
Portugal.

Bruno Martins apresentou a solução 
Tébis, da Hager, como proposta técnica 
que simplifica a vida; integra controlar 
cenários de iluminação, sistemas audiovi-
suais, câmaras de segurança, temperatu-
ra ambiente, estores e muito mais.

Também Sherman Alves, da Teka, ao 
debruçar-se sobre as redes estruturais em 
fibra ótica, acentuou que as novas tec-
nologias contribuem para uma vida mais 
despreocupada, segura, com poupança 
de energia, com mais qualidade e com 
menos gestos repetitivos.

Por fim, coube a Victor Neves, da 
Legrand, apresentar a solução técnica 
desenhada pela Valena Life cuja van-
tagem principal é poder ser instalada 
em edifícios já existentes ou em requa-
lificação. No essencial, esta tecnologia 
inovadora faz com que a casa obedeça 
ao toque ou à sua voz, entre outos o que 
faz com que conectar uma casa seja 
uma brincadeira de crianças. Prevê-se 
que, em 2022, “metade das pesquisas 
na Net seja feita por voz” - revelou Victor 
Neves, ao sublinhar algumas vantagens 
das novas soluções, cujo funcionamento 
demonstrou.

X JORNADAS DE
Eletrónica e Automação
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No âmbito do plano anual de ativida-
des, os alunos do 3º Ano do curso Técni-
co de Pastelaria/Padaria, realizaram, no 
dia 17 de janeiro, a atividade “Fotografa 
a tua Sobremesa”.

Esta atividade foi extremamente 
importante, na medida em que serviu 
para provar aos alunos de pastelaria que 
uma sobremesa bem elaborada tem de 
satisfazer todos os sentidos, não basta ser 
agravável na boca, também tem de ser 
apelativa ao olhar.

Um grupo da Escola Pro-
fissional Amar Terra Verde 
(EPATV), constituído por quatro 
professores, participou no Semi-
nário Eco-Escolas que decorreu 
nos dias 17 a 19 de janeiro, em 
Lisboa, “Capital verde europeia 
2020”.

Durante três dias foram de-
batidas “diferentes formas de 
ajudar a combater as altera-
ções climáticas bem como es-
tratégias para uma cidadania 
sustentável” — revelou a prof. 
Paula Costa, coordenadora do 
projeto Eco-Escolas da EPATV, 
que incluía os professores José 
Dantas, Clara Sousa e José 
Carlos Dias.

A secretária de Estado do 
Ambiente, Inês Costa, clas-
sificou o Projeto Eco-Escolas 
como uma “onda nacional de 
sucesso, fruto de um trabalho 
conjunto que, há mais de 20 
anos, transmite aos mais jovens 
a importância da biosfera”.

“A EPATV inscreveu-se pela 
primeira vez no programa Eco-
-Escolas no ano letivo 2007/2008 
e desde esse ano letivo foi 
sempre galardoada com a 
Bandeira Verde, reconhecendo 
as boas práticas ambientais 
que tem adotado com toda a 
comunidade escolar” — recor-
dou a Prof. Paula Costa.

Foram apresentadas pers-
petivas por parte das Autar-
quias, do Governo, da UNESCO 
e propostas de ação diferen-

ciadas, de várias empresas 
e entidades, uma vez que é 
urgente “agir na nossa esco-
la, nas nossas casas, na nossa 
freguesia, na nossa cidade, no 
nosso concelho, no nosso País, 
para conseguirmos ajudar o 
Planeta”.

Após dois dias de debates 
na Escola Superior de Tecnolo-
gia da Saúde de Lisboa, o dia 
19 foi preenchido com visitas a 
seis locais de Lisboa, todas elas 
com enfoque na sustentabilida-
de, como o Jardim Zoológico, 
a Estufa Fria, Encosta de Cam-
polide, Fábrica de Água de 
Alcântara, Parque de Monsan-
to e Museus de Lisboa.

A sessão de abertura foi 
presidida pela Secretária de 
Estado do Ambiente – Inês dos 
Santos Costa – e pelo Verea-
dor Sá Fernandes, da Câmara 
Municipal de Lisboa. O pro-
grama do Seminário Nacional 
Eco-Escolas 2020 incluiu diversos 
painéis, com destaque para os 
temas Comunidades Sustentá-
veis, Alterações Climáticas e 
Espaços Exteriores. A manhã de 
sábado foi enriquecida com a 
presença de Charles Hopkins, 
em representação da UNESCO.

Para finalizar, os docen-
tes tiveram oportunidade de 
conhecer o Museu de Lisboa - 
Palácio Pimenta, assim como o 
Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 
ambos localizados no Campo 
Grande.

CONCURSO
Fotografa a tua Sobremesa

EPATV NO SEMINÁRIO
Eco-Escolas em Lisboa

No dia 27 de janeiro, as turmas do 1º ano, CEF Assis-
tente Administrativo e Técnico de Esteticista realizaram 
uma visita de estudo aos hotéis do Bom Jesus do Mon-
te, nomeadamente ao Hotel do Parque, da parte da 
manhã. Assim, puderam realizar um primeiro contacto 
com o mundo do trabalho, ramo hotelaria, tendo 
observado a receção do hotel; visitaram e compreen-
deram a particularidade dos quartos disponíveis para 
os seus hospedes, bem como os serviços que um hotel 
vende, tal como os espaços de prestação de serviços 
na área da saúde e bem-estar. 

Da parte da tarde, demos continuidade à visita 
deslocando-nos ao Hotel Meliã. A visita permitiu con-
solidar conhecimentos adquiridos em sala de aula, ao 
observar os espaços de saúde e bem-estar. Os alunos 
puderam visualizar todas as salas de massagem, todos 
os tratamentos disponíveis e os diversos equipamentos 
usados em tratamentos corporais e faciais. Finalizamos 
com a visita a um refrigerário o que constituiu uma 
verdadeira surpresa e um agrado para todos. 

Assim, todos os objetivos previstos foram atingidos 
com sucesso.

Os alunos do 2º ano dos Cursos 
Técnicos de Restaurante/Bar e Cozinha/
Pastelaria realizaram um workshop sobre 
alimentação.

A iniciativa, no âmbito do projeto de 
cidadania, decorreu na Escola EB 2,3 do 
Pico, onde a EPATV apresentou sugestões 
de lanches saudáveis e amigos do am-
biente - pão de cereais, água aromatiza-
da e panquecas de aveia e banana.

EPATV VISITA
Hotelaria de Braga

EPATV LEVA WORKSHOP
à EB2,3 do Pico18 19
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Um grupo de quarenta alunos do primeiro e 
segundo anos do Curso Técnico de Estética da Es-
cola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) mimou, 
no dia 31 de janeiro, os idosos do Centro de Dia 
do Centro Social e Paroquial de Parada de Gatim, 
em Vila Verde, com tratamento de unhas e mãos 
ao som de música tradicional.

Foi evidente a alegria com que os idosos re-
ceberam as Alunas de Estética que, ao longo de 
hora e meia, embelezaram as mãos de catorze 
homens e mulheres que residentes nesta institui-
ção, sob coordenação das professoras Maria José 
Falcão e Paula Costa.

Ao ritmo das castanholas do Miguel Ribeiro 
(Curso de Assistente Administrativo) e das melodias 
do acordeão de Miguel Mendes (Curso de Cozi-
nha), as alunas conversaram, cuidaram e embele-
zaram as mãos dos idosos que ali passam o dia no 
Centro de Convívio. Este Centro Social, com oito 
colaboradores, presta ainda o Serviço de Apoio 
Domiciliário a 32 famílias desta e de freguesias 
vizinhas — revelou a sua Diretora Técnica, Fernan-
da Lima.

No final, as alunas da EPTV foram brindadas 
com um lanche oferecido por esta instituição e 
despediram-se dos idosos com várias canções e 
danças populares.

No passado dia 4 de fevereiro a EPATV assinalou o Dia 
Mundial do Cancro. Sendo o cancro a segunda maior causa 
de morte em todo o mundo, os alunos juntaram-se a esta 
causa e assumiram o compromisso de tomar medidas de 
prevenção contra o cancro.

Ao longo da semana, as turmas do 1º ano dos cursos 
profissionais trabalharam na disciplina de integração esta 
temática, através da análise de diversos materiais forne-
cidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Os principais 
conteúdos abordados foram a importância da prevenção, 
a identificação dos fatores de risco, assim como estatísticas 
nacionais e mundiais de diversos tipos de cancro. No final, 
os alunos construíram um mural na entrada da escola onde 
colocaram o seu compromisso de mudança para prevenir e 
reduzir os riscos de cancro.

Esta é uma atividade inserida no programa de Educação 
para a Saúde que conta com a parceria da Delegação do 
Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro.

ALUNOS MIMAM IDOSOS
de Parada de Gatim

DIA MUNDIAL DO CANCRO
“Eu sou estudante e eu vou sensibilizar”

Duas turmas da EPATV estiveram 
de visita ao ISAVE no passado dia 5 de 
fevereiro.

No período da manhã, 15 alunos do 
3º ano do Curso de Produção Metalo-
mecânica participaram, no ginásio de 
Fisioterapia, numa sessão prática orienta-
da pelo Professor Gilvan Pacheco.

De tarde, 18 alunos do 3º ano do Cur-
so de Restaurante Bar tiveram oportuni-
dade de aplicar técnicas laboratoriais de 
identificação de bactérias sob orienta-
ção da Professora Daniela Gonçalves.

Ambas as turmas visitaram os diversos 
espaços das instalações e assistiram a 
uma sessão em que o Professor Arnaldo 
de Sousa os informou acerca da oferta 
formativa do ISAVE, condições de aces-
so, saídas profissionais, bolsas de estudo, 
propinas e outros aspetos que lhes permi-
tiram tomar conhecimento da realidade 
do Instituto.

Nos dias 5 e 6 de fevereiro, as turmas 
do 1º ano dos cursos técnicos de Eletro-
trecnia e Mecatrónica, realizaram uma 
visita de estudo.

A Central Termoelétrica do Carrega-
do, numa perspetiva de ter contacto 
com diferentes tipos de centrais de pro-
dução de energia elétrica.

Museu da Eletricidade, onde os alunos 
visitaram as instalações de uma antiga 
central de produção de energia alimen-
tada a carvão. Este museu disponibiliza 
diversos tipos de informações na área da 
eletricidade podendo os alunos interagir 
com diversos jogos didáticos.

Museu da Marinha, onde os alunos 
tiveram oportunidade de observar diver-
sos artefactos históricos, nomeadamente, 
tipos de embarcações, armas e farda-
mento existente ao longo da história da 
marinha.

ALUNOS DA EPATV
de visita ao ISAVE

ELETROTECNIA E
MECATRÓNICA
em visita
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Foi em clima de festa que encerrou, em Setúbal, 
a 44.ª edição do Campeonato Nacional das Profis-
sões — WorldSkills — com a presença de todos os 149 
concorrentes medalhados no palco, com a participa-
ção de cinco alunos da Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) e igual número de docentes. Das 149 
medalhas atribuídas, 58 foram de ouro, 46 de prata e 
45 de bronze.

Em prova estiveram, durante quatro dias (de 10 a 
13 de fevereiro), cerca de 500 jovens, oriundos de cen-
tros de formação, escolas e empresas das sete regiões 
do país. A região Norte esteve representada por 115 
jovens.

Aluna de estética — Ana Isabel Oliveira — foi desta-
cada na área pelas suas ideias sustentáveis, consumiu 
sempre água da torneira e na mesma garrafa de vidro 
tendo recusado as garrafas de plástico, gastou menos 
de metade das espátulas e das luvas, foi a única con-
corrente a pedir caixote do lixo para reciclar o filme 
osmótico usado nos tratamentos corporais.

O evento envolveu convidados de três países par-
ceiros (Espanha, Rússia e Polónia) e mais de 450 jura-
dos que procederam à identificação dos vencedores 
e restantes medalhados em 44 profissões, agrupadas 
em seis clusters.

Contribuíram, ainda, para o sucesso do evento 48 
entidades parceiras/patrocinadoras e 200 voluntários 
que ajudaram nas diferentes tarefas necessárias à 
concretização das provas, nos 8.000 m2 de espaços 
oficinais, e dos três seminários que permitiram debater 
temas associados à orientação vocacional, ao empre-
go qualificado e à igualdade de género na escolha 
da carreira.

O campeonato nacional das Profissões acolheu 
mais de 8.500 visitantes, oriundos de escolas e centros 
de formação de quase todas as regiões do país.

Foi ainda possível eleger 18 profissões que, aten-
dendo às pontuações alcançadas, permitem que Por-
tugal possa estar representado na etapa europeia dos 
Campeonatos das Profissões – o EuroSkills (a realizar em 
Graz, na Áustria, em setembro de 2020).

Os jovens que alcançaram medalhas de ouro vão 
representar Portugal na 46.ª edição do Campeona-
to Mundial das Profissões (em Xangai, na China, em 
setembro de 2021).

A EPATV esteve representada por cinco alunos de 
diferentes áreas: José Pedro Cardoso - Eletricidade 
de Instalações; Ana Isabel Oliveira - Esteticismo; Alice 
Daniela Egas - Pastelaria; Joana Gonçalves Teixeira - 
Serviço de Restaurante e Bar; e João Dias Magalhães 
- Design Gráfico.

Estes alunos são acompanhados pelos seus pro-
fessores Aurélio Machado, Maria José Falcão, Olga 
Martins, Ana Luís Nogueira e Miguel Lopes.

A Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, a 
Delegada Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP, 
o Presidente do IEFP e o Secretário de Estado Adjunto, 
do Trabalho e da Formação Profissional sublinharam a 
importância deste evento na construção de um Portu-
gal mais qualificado e deixaram palavras de incentivo 
para os 400 concorrentes.

A RTP esteve presente no SkillsPortugal, Setúbal 2020 
e um dos nossos jurados, Pastelaria — Miguel Lopes, 
partilhou a sua experiência.

EPATV AGIGANTA-SE NO
Campeonato das Profissões

No dia 10 de fevereiro, mais duas 
turmas da EPATV visitaram o Instituto 
Superior de Saúde, em Amares.

Os cursos de Mecatrónica Automóvel 
e Cozinha/Pastelaria, num total de 40 
alunos divididos pelos períodos da ma-
nhã e da tarde, percorreram, numa visita 
guiada, as instalações, realizaram um 
workshop de prática laboratorial, orienta-
do pela Professora Daniela Gonçalves, e 
assistiam a uma sessão de esclarecimen-
to sobre a realidade do Instituto, ministra-
da pelo Professor Arnaldo de Sousa.

Estas visitas, que continuarão ao longo 
do ano letivo, prosseguem uma estraté-
gia de abertura à comunidade que é, já, 
uma tradição do ISAVE.

ISAVE RECEBE
alunos da EPATV

Os alunos do 3º ano do Curso Técnico 
de Produção Metalomecânica – Varian-
te Programação e Maquinação, reali-
zaram no dia 11 de fevereiro uma visita 
de estudo às instalações da empresa 
Ramada Aços, empresa com 80 anos 
de história no fabrico e maquinação dos 
aços.

Ao longo da visita os alunos tiveram 
oportunidade de visualizar todos os 
processos de fabrico, (Fresagem Conven-
cional e CNC, Galgamento, Estiragem, 
Laminagem, Tecnologia de corte e todos 
os processos de tratamentos térmicos dos 
aços).

EPATV VISITA
Ramada Aços
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A EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde), 
apresentou no Dia dos Namorados, a coleção 
“Terapias de amor” - constituída por novos óleos 
essenciais “perfumados” com quatro aromas, do 2.º 
ano do Curso Técnico Profissional de Esteticista – e 
“Love Drink” uma mistura de frutos desidratados 
para adicionar gin, cachaça ou vodka e «beber a 
dois», do 3º ano do Curso Técnico de Restaurante/
Bar e 2º ano de Design Gráfico.

A celebração do dia 14 de fevereiro arrancou 
com um pequeno-almoço e fechou com um almo-
ço temático confecionados e servidos pelos estu-
dantes dos Curso Técnicos de Cozinha/Pastelaria 
e Restaurante/Bar aos convidados da Escola, que 
foram recebidos pela Diretora Pedagógica, Sandra 
Monteiro, 

Entre os convidados estiveram o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde e a Vereadora da 
Educação, António Viela e Júlia Fernandes, respe-
tivamente, bem como autoridades de segurança, 
professores, comunicação social e outros.

Os quatro óleos essenciais – de Lavanda, Hortelã, 
Limão e Canela – foram criados pelas alunas Joana, 
Lara, Érica, Jéssica Cracel e Beatriz, sob coordena-
ção da professora Ana Rita Gonçalves. Trata-se de 
óleos de massagem que “visam estimular as sensa-
ções que os quatro elementos da Natureza (terra, 
água, fogo e ar) proporcionam ao ser humano”.

Sandra Monteiro agradeceu a criatividade e 
empenho dos alunos nesta ação, que visa “estimu-
lar empreendedorismo, qualidades e competências 
que julgamos fundamentais para os nossos alunos”.

Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal 
elogiou mais este “projeto que dá uma excelente 
imagem da Escola para o exterior” e transforma a 
EPATV em “verdadeira embaixadora de Vila Verde”.

António Vilela lembrou – a propósito do Cam-
peonato Nacional das Profissões que decorre em 
Setúbal com a participação de cinco alunos – que 
a EPATV “está em muitas outras partes do mundo, 
através dos alunos embaixadores da nossa gastro-
nomia e da formação que aqui se faz, com grande 
criatividade e talento”.

O autarca deu os parabéns aos alunos, de-
sejou-lhes sucesso e agradeceu “estes produtos 
novos que são criados na gastronomia, na saúde e 
bem-estar”. Aos professores, “motores de incentivo 
destes jovens”, o edil desejou-lhes os maiores suces-
sos pessoais e profissionais porque os “vossos triunfos 
são também sucessos de Vila Verde”.

O almoço temático alusivo ao Dia dos Namo-
rados abriu com um Duo de cremes em harmonia 
de sabores, prosseguiu com Miminhos de pescada 
em sinfonia de mariscos e encerrou com delicioso 
pecado de chocolate e frutos vermelhos.

O Pacto ecológico Europeu – neutralização climática em 
2050 – é ambicioso mas só pode ser concretizado se “cada 
um de nós colaborar” com novos comportamentos – esta foi 
a conclusão da Sessão World Café realizada no dia 21 de 
Fevereiro, na Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV).

Esta jornada incluiu a realização de um “peddypaper” 
pelas ruas de Vila Verde em que participaram 40 alunos da 
EPATV.

Alunos dos cursos de Eletrotecnia, Eletrónica Automa-
ção e Computadores, Design Gráfico, Cozinha/Pastelaria, 
Restaurante/Bar, Geriatria e Esteticista, enquadrados pelos 
professores Palmira Moreira, Sónia Vilas Boas e Lúcia Lopes 
participaram ativa e entusiasticamente nesta sessão reali-
zada na EPATV (Antena de Informação Europeia) e dinami-
zada pelo Centro de Informação Europe Direct do Minho 
– CIED Minho, sedeado no IPCA (Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave).

José Ricardo Sousa, do CIED Minho, convidou os 40 
alunos a interagir, através de um inquérito, que colocou 
o ambiente no topo das suas preocupações, sabendo 
que Portugal será “muito afetado pela seca e pela erosão 
costeira, através de estações de Verão mais longas e de 
Invernos menores”.

“Portugal tem muito a fazer na eficiência energética” 
bem como na mobilidade com transportes públicos menos 
poluentes” – acrescentou este responsável do CIED.

As consequências das alterações climáticas já se fazem 
sentir na biodiversidade (menor número de pássaros) e a Eu-
ropa estabeleceu metas no seu Pacto que inclui a redução 
de 40% nos gases de estufa, de 32% de reforço de energias 
renováveis e igual percentagem quanto à eficiência ener-
gética para o ano 2030.

Nos dias 26 e 27 de fevereiro as alunas dos 1º e 2º anos do 
Curso de Esteticista realizaram uma visita de estudo a Lisboa.

No primeiro dia, visitaram a nova exposição temporária do 
Pavilhão do Conhecimento, inspirada no livro de Giulia e Jill 
Enders “A vida secreta dos intestinos” e produzida pela Cité des 
Sciences et de l’Industrie (de Paris) em parceria com o Pavilhão 
do Conhecimento e o Heureka tendo visto em detalhe o mundo 
fascinante deste órgão que é recordista em número de habitan-
tes.

Puderam ainda visitar o maior centro interativo de ciência 
e tecnologia do país onde participaram em atividades experi-
mentais, conversaram com investigadores e visualizaram filmes 
temáticos.

No dia 27 a vista prosseguiu e todas as formandas assistiram a 
diversas maquilhagens faciais de dia, de noite e de fantasia, no 
espaço da Expansão York representativo da Make Up Forever.

Foi uma experiência muito enriquecedora e interativa, o que 
permitiu consolidar conhecimentos e perceber o que de novo se 
faz na área do esteticismo.

EPATV APRESENTA
“Terapias do amor” e “Love Drink”

UE: PACTO ECOLÓGICO
“possível se cada um de nós colaborar”

ESTETICISTAS
em Lisboa
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Gonçalo Palmeira e Michel Igreja (Curso de 
Formação Profissional Mecatrónica Automóvel) 
foram os grandes vencedores do Concurso de 
Língua e Cultura Inglesas no dia 3 de Março que 
abriu a Semana das Línguas na Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV).

Participaram na prova mais de quatro dezenas 
de alunos, divididos em duplas, que responderam 
a quatro grupos de 16 perguntas cada um, sob 
orientação das Prof.  Palmira Moreira, Clara Sousa, 
Sandra Guedes e Raquel Pinto.

A segunda dupla mais forte foi constituída por 
Mário Ferreira e Tomás Rodrigues (Design Gráfico) 
enquanto o último lugar do pódio foi para a dupla 
de Padaria/Pastelaria, constituída por Alice Egas e 
João Araújo.

O dia abriu com um pequeno almoço típico 
dos súbditos de Sua Majestade e encerrou com 
um almoço que integrou ingredientes tradicionais 
ingleses (Starter - Pea and ham soup, Main cour-
se - Cornish Pasty, Dessert -Trifle), confecionados e 
servidos pelos alunos dos Cursos de Restauração 

— Cozinha-Pastelaria 3º ano  e Restaurante-Bar, 2º 
ano.

Os candidatos ao primeiro prémio “A question 
of English XI” — receberam um vale FNAC no valor 
de 25 euros cada e um certificado de excelên-
cia; o segundo e terceiro lugares receberam um 
“power bank” assim como um certificado de 
participação que foi emitido para todos os alunos 
participantes. 

A semana das Línguas prosseguiu no dia 4, 
com a Língua e Cultura Francesas em destaque e 
encerrou com o dia da Língua e Cultura Portugue-
sas, envolvendo, durante três dias, os vários cursos 
técnicos profissionais em atividades como cinema, 
gastronomia e artes performativas com o objetivo 
de divulgar as três grandes Línguas europeias junto 
da comunidade educativa envolvendo todos os 
seus departamentos.

No átrio da Escola esteve patente uma expo-
sição de trabalhos dos alunos alusivos aos monu-
mentos e símbolos das culturas francesa, inglesa e 
portuguesa.

GONÇALO PALMEIRA E MICHEL IGREJA
dominam dia do inglês na EPATV

Um pequeno almoço e almoço tipicamente franceses e a exibi-
ção de um filme-comédia com sabor a verão constituíram os pontos 
fortes do Dia da Cultura e da Língua Francesas, no dia 4 de março, 
na EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde).

Antes do almoço, o auditório da EPATV encheu-se para ver o 
filme “Ibiza”, realizado por Arnaud Lemort e interpretado por Chris-
tian Clavier, Khalid Samata e Mathilde Seigner, que conta a história 
de Philippe, já na casa dos sessenta, determinado a conquistar o 
apreço dos dois filhos de Carole, a nova namorada. Tem uma ideia 
que lhe parece infalível: deixar o filho mais velho escolher o local 
para umas férias em família: Ibiza, a cidade espanhola conhecida 
pelas praias, intensa vida noturna e o destino predileto das viagens 
de finalistas e adolescentes europeus. Philippe, que precisava da 
calmaria de umas férias sossegadas, sente que aterrou no inferno. 
Mas talvez não seja bem assim…

A jornada encerrou com o almoço no restaurante pedagógico 
e bar da escola com a cooperação dos Cursos Técnicos de Res-
taurante/Bar, Cozinha/Pastelaria e Padaria/ Pastelaria e respetivos 
professores da componente técnica. As turmas de Estética também 
deram um toque de beleza ao desenhar a bandeira francesa para 
comemorar o dia, bem como a turma de Design Gráfico com a 
elaboração do cartaz ao anunciar o evento.

IGUARIAS E CINEMA FRANCESES
deliciam alunos da EPATV
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A EPATV proporcionou no dia 6 de março, 
um encontro especial com a APPCDM de Vila 
Verde.

O encontro teve como temática a co-
memoração do Dia Internacional da Mulher, 
celebrado anualmente, no dia 8 de março, 
tendo sido festejado pela primeira vez em 20 
de fevereiro de 1909, em Nova York - numa 
jornada de manifestação pela igualdade de 
direitos civis e em favor do voto feminino.

As alunas do 3º ano do Curso de Esteticista 
receberam o grupo de 14 meninas e senhoras 
tendo executado manicures e massagens.

Foi um momento muito agradável acom-
panhado pela concertina do aluno Pedro 
Mendes do Curso Técnico de Cozinha/ Pas-
telaria.

No final a EPATV ofertou uma T-shirt cor 
de rosa e uma garrafa de água reutilizável a 
cada um dos elementos da APPCDM e eles 
por sua vez ofereceram às alunas e profes-
soras uma flor feita manualmente por cada 
utente.

Desta forma, as estudantes da EPATV em 
conjunto com a APPCDM, partilharam um 
momento de verdadeiro envolvimento afeti-
vo e no respeito pelas diferenças e singulari-
dades de cada um.

A dupla de alunos representativa do 
Curso Técnico de Eletrotecnia – tercei-
ro ano - venceu, com 111 pontos, a 
edição deste ano das Olimpíadas de 
Língua Portuguesa, no dia 5 de março, 
encerrando a Semana das Línguas que 
sensibilizou os alunos da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde (EPATV) para 
o conhecimento das grandes Línguas 
Europeias.

Depois de dias dedicados à Língua e 
Cultura Francesa e Inglesa, dois alunos 
de cada turma foram selecionados 
ou candidataram-se às Olimpíadas de 
Língua Portuguesa que registaram a 
participação de 44 estudantes.

No segundo lugar ex-aequo ficaram 
as equipas representativas dos Cursos 
Técnico de Design Gráfico (2.º ano) e 
de Padaria/Pastelaria (3.º ano), ambas 
com 110 pontos. O Top Ten ficou esca-
lonado com as equipas de Multimédia 

(3.º ano) com 108 pontos, Restaurante/
Bar (3.º ano) com 106, Mecatrónica Au-
tomóvel (3.º) 105, Estética (2.º ano) 102 
pontos, Produção Metalomecânica (1.º) 
99 e Eletrónica Automação e Computa-
dores (2.º), 98 pontos.

No que se refere aos alunos do 
primeiro ano, a equipa de Produção 
Metalomecância foi a primeira classi-
ficada (99 pontos), no segundo ano o 
triunfo foi arrecado por Design Gráfico 
(110) e no terceiro ano a vitória perten-
ceu ao Curso Técnico de Eletrotecnia 
(111 pontos).

Organizadas pelo Grupo Disciplinar 
de Português, coordenado pelo prof. 
Marco Alves, as Olimpíadas incluíram 
140 perguntas divididas em sete séries 
de vinte questões cada uma (erros, 
ditados e provérbios, gramática, texto 
narrativo, texto dramático, texto poéti-
co e autores portugueses).

EPATV MIMA
UTENTES DA APPACDM
e celebra Dia Internacional
da Mulher

EPATV ENCERRADA

EPATV: 44 ALUNOS PARTICIPAM
nas Olimpíadas de Português

No âmbito da infeção pelo Coronaví-
rus (Covid-19), a Escola Profissional Amar 
Terra Verde, seguiu as recomendações e 
orientações da Direção Geral da Saúde. 
Posteriormente, aquando decisão do Go-
verno, a escola encerrou, a 17 de março, 
e todos os alunos passaram a desenvolver 
as atividades letivas em regime de ensino à 
distância.
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Raquel Costa alertou as alunas do Curso 
de Esteticista da EPATV para a necessidade 
de formação ou curiosidade permanente num 
workshop sobre “A Aromoterapia na massa-
gem corporal” no âmbito dos Projetos PAP 
(Prova de Aptidão Profissional), realizado no 
dia 20 de janeiro.

Raquel Costa lembrou às finalistas que exis-
tem mais de meia centena de esteticistas com 
atelier aberto em Vila Verde, o que constitui 
um desafio se “quiserem e tiverem de ser me-
lhores do que as existentes”.

Esta sessão teve como base propostas 
apresentadas pelas alunas do terceiro ano 
e arrancou com a certeza de saber que “o 
nosso corpo se manifesta na pele e em cada 
parte do nosso rosto existe uma ligação com 
uma parte do nosso corpo”.

Sabendo que “o nosso rosto traduz uma 
grande parte da nossa personalidade”, Raquel 
Costa alertou as finalistas que os “produtos só 
têm eficácia se o nosso trabalho for correto, 
porque a nossa pele protege e liberta toxinas 
do nosso corpo”.

Sendo assim, a “limpeza da pele é muito 
importante para a eficácia dos produtos que 
usamos nos tratamentos”, pelo que se afirma 
“a estética ajuda as pessoas a resolver os seus 
problemas de pele”.

Acresce ainda que “as pessoas, hoje, são 
mais exigentes e procura a diferença quando 
vão à esteticista” ao passo que “vós não sa-
beis tudo ou sabeis quase nada”, o que torna 
necessário que as futuras esteticistas se “dedi-
quem ao trabalho para conquistar um lugar e 
uma imagem no mercado de trabalho. Sem 
curiosidade por saber mais e melhor, não se 
vai a lado nenhum” — concluiu Raquel Costa, 
antes de convidar duas alunas para um exercí-
cio prático de massagem corporal aromática. 
Maria e Ágata foram as alunas que se pronti-
ficaram a fazer este exercício que bem pode 
ser uma das Provas de Aptidão Profissional que 
certifica a sua formação como Esteticistas.

No dia 18 de fevereiro, 3 alunas do 3º ano do Curso de Esteticistas, 
defenderam a PAP (Prova de Aptidão Profissional), no auditório da 
EPATV.

Viviana Macedo, Carina Lopes e Fabiana Silva apresentaram uma 
detalhada maquilhagem unisexo nos modelos Gabriel Novais e Carina 
Cerqueira.

No processo de pré-maquilhagem constou a limpeza de pele, 
hidratação, proteção solar e primer. Enquanto na fase da maquilha-
gem, depois da construção da sobrancelha, foi aplicado corretor, 
base, pó compacto, sombra, pó facial, máscara, blush, batom e 
fixador.

Ao longo das demonstrações, as alunas foram lançando especifici-
dades para clarificar alguns cuidados na arte de maquilhar: os pincéis 
mais indicados para cada local e produto; as questões da luz e da 
abertura do rosto; a importância de manter a pele saudável, limpa e 
hidratada; entre outros.

WORKSHOP
“Aromoterapia na Massagem”

MAQUILHAGEM UNISEXO
é tema de PAP de Esteticistas

PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

Curso de Esteticista

PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

Curso Técnico de Geriatria

A turma de 3º ano do Curso de Geriatria 
iniciou no dia 23 de janeiro, a realização da 
atividade prática no âmbito das Provas de 
Aptidão Profissional. 

Sensíveis à problemática da doença que 
estatisticamente maior mortalidade causa 
nos idosos, a aluna Isabel Antunes e a aluna 
Viktoriya Kasyan direcionaram o seu proje-
to para o “Acidente Vascular Cerebral na 
terceira Idade”. 

Assim, por volta das três horas da tarde, 
nas instalações do Lar da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Vila verde, as alunas realizaram 
uma ação de sensibilização prevenção do 
aparecimento de acidentes vasculares cere-
brais e uma vigilância do estado tensional e 
de peso dos idosos institucionalizados.

Com esta iniciativa as alunas pretendem 
o incentivo à adoção de estilos de vida sau-
dáveis pelos idosos.

Escolhendo como local o Centro Social Vale do 
Homem, as alunas do 3º  ano do Curso de Técnico de 
Geriatria, Bruna Sampaio e Cátia Gonçalves, apresen-
taram no dia 6 de fevereiro duas sessões de educação 
para a saúde relacionadas com a temática que esco-
lheram para a sua Prova de Aptidão Profissional “Primei-
ros Socorros no Idoso”. 

Desta forma, por volta das 14 horas e 30minutos, em 
parceria com os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, 
as funcionárias desta instituição puderam usufruir de 
uma sessão de esclarecimento sobre procedimentos a 
efetuar numa situação de paragem cardiorrespiratória. 

Os utentes desta instituição e familiares dos mesmos, 
também desfrutaram de um momento de aprendiza-
gem para saberem lidar  com situações de engasga-
mento e crises asmáticas. 

As alunas reforçaram assim a ideia de que é possível 
apreender em todas as idades e que pequenos gestos 
salvam vidas.

No dia 30 de janeiro, as turmas de Técnico 
de Geriatria 3º ano, Técnico de Restauração 
(Restaurante/ Bar) 2º ano e Técnico de Produção 
de Metalomecânica - variante Programação e 
Maquinação 2º ano tiveram a oportunidade de 
assistir a uma palestra sobre a “Violência: Negli-
cência na Terceira Idade” no auditório da EPATV.

A violência e a neglicência é um fenóme-
no transversal a todas as idades. As estatísticas 
nacionais apontam para que um em cada 10 
idosos, em média, seja vítima de maus-tratos ou 
negligência. Sensível a esta temática a aluna Da-
niela Brito, aluna do 3º ano do curso de Técnico 
de Geriatria organizou, assim, uma palestra na 
escola tendo como convidada a Dr.ª Alexandrina 
Cerqueira. 

Após uma abordagem detalhada da temáti-
ca e a partilha de um vídeo alusivo à mesma, os 
alunos puderam tirar as suas dúvidas e expressar 
a sua opinião.
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As alunas Lara Rodrigues e 
Carolina Pimenta da turma de 
3º ano de Técnico de Geriatria 
concluíram a apresentação de 
um conjunto de atividades de-
lineadas no âmbito da área de 
“Terapias / atividades assistidas 
por animais”, tema selecionado 
para a sua prova de aptidão 
profissional. 

Desta feita, as alunas aliaram-
-se à Associação Animas, criada 
em 2004, um parceiro especiali-
zado em terapia assistida por ani-
mais e metodologias de interven-
ção realizada por profissionais, 
para colaborar numa palestra no 
sentido de sensibilizar a comuni-
dade escolar para a importância 
deste tipo de atividades e seus 
benefícios, num processo tera-
pêutico em que o cão é conside-
rado parte integrante, realizada 
no dia 17 de fevereiro, no auditó-
rio da escola.

Ainda no role de atividades 
projetadas, as alunas e a Asso-
ciação Animas realizaram uma 
intervenção no Lar da Santa 
Casa da Misericórdia no dia 
20 de Fevereiro por volta das 9 
horas e trinta minutos com muita 
recetividade e sorrisos dos idosos 
institucionalizados. 

As doenças orais são um sério problema de 
saúde pública, uma vez que afetam grande parte 
da população idosa e influenciam os seus níveis 
de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida. 

Assim, despertas para esta problemática, no 
âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional, as 
alunas Ana Gomes e Sílvia Rio, do 3º ano do Curso 
Técnico de Geriatria, executaram uma sessão 
de sensibilização sobre a importância e compor-
tamentos de promoção da saúde oral para os 
idosos do Lar da Santa Casa de Misericórdia, no 
dia 11 de fevereiro por volta das 10 horas e 30 
minutos.

Os idosos tiveram oportunidade de aprender 
a técnica mais adequada de escovagem dos 
dentes e tratamento da prótese dentária e, atra-
vés de uma dinâmica de jogo, sinalizar e retirar 
as suas dúvidas sobre hábitos de promoção da 
saúde oral e prevenção de doenças orais.

No dia 27 do mês de fevereiro as alunas Catarina Mon-
teiro e Andreia Mesquita, do 3º ano de Técnico de Ge-
riatria, organizaram um dia dedicado ao esclarecimento 
sobre - A eutanásia, tema selecionado para a elaboração 
do seu projeto de prova de aptidão profissional.

Assim, as turmas de Técnico de Multimédia 3º ano, 
Técnico de Geriatria 3º ano e Técnico de Design Gráfico 
2º ano tiveram a oportunidade de, durante o período 
da manhã, assistir a um filme alusivo ao tema. Durante o 
período da tarde assistir a uma palestra, com a Enfermeira 
Flávia Silva, convidada pelas alunas organizadoras,  que 
suscitou o esclarecimento de dúvidas e o debate do tema 
tão atual como é a eutanásia. Nesta palestra as alunas 
apresentaram os resultados do inquérito realizado na co-
munidade escolar sobre o tema em questão. 

No dia 3 de março de 2020, termina mais um ciclo 
de atividades realizadas pelas alunas Bruna Ribeiro, 
Martinha Braga e Patrícia Barbosa, da turma de 3º 
ano de Técnico de Geriatria, no Lar da Santa Casa 
da Misericórdia, no âmbito da realização da sua pro-
va de aptidão profissional “O envelhecimento ativo”. 

Envelhecimento Ativo é definido pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) como o processo de 
otimização das oportunidades para a saúde, partici-
pação e segurança, para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas que envelhecem. Assim,  porque 
o envelhecimento ativo da população idosa deve 
ser uma constante de preocupação entre os cuida-
dores, as aulas no dia 12 de fevereiro, estimularam 
a arte plástica dos idosos com a elaboração de 
máscaras de carnaval e o enfeite da instituição para 
preparação desta festa.  

No dia 20 de fevereiro as alunas participaram no 
desfile de carnaval desta instituição, mostrando as 
máscaras que criaram com os idosos e no final par-
tilharam histórias de carnaval do antigamente, num 
momento de relaxamento e partilha. 

No dia 03 de março durante a manhã, como ati-
vidade de encerramento, as alunas promoveram um 
momento de grande animação com um conjunto de 
jogos de estimulação motora e cognitiva dos idosos.

Musicoterapia define-se como a utilização da música 
e/ou dos seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) 
por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou 
grupo, através de um processo de facilitação e promoção 
da comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, 
expressão, no sentido de alcançar necessidades físicas, 
emocionais, mentais, sociais e cognitivas.

Neste sentido, as alunas Diana Pires e Jéssica Alves, do 
3º ano de Técnico de Geriatria, convidaram a Dra. Andreia 
Leal, para uma sessão no Lar da Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila Verde. Assim, os idosos desta instituição 
puderam usufruir no dia 4 de março de um início de tarde 
diferente e muito divertido.

PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

Curso Técnico de Geriatria
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O Ensino Profissional é reconhecido por, 
partindo de matéria-prima em diferentes es-
tados à partida, obter no final dos ciclos um 
aluno que corresponde a um determinado 
perfil de profissionalismo e saber estar. Entre 
o ponto zero e o ponto final, árduo trabalho 
dos mestres (e aprendentes) pavimenta o 
caminho a percorrer, entre obstáculos en-
dógenos e exógenos, inerentes ao processo 
ou não.

Nesta passagem, o aluno assimila, além 
dos conhecimentos académicos e práticos, 
uma atitude, uma postura… o “ser”. Estas, 
serão a coluna vertebral do profissional, 
cidadão e familiar. Permitir-lhe-ão decidir 
com propriedade, visão e estratégia em 
qualquer encruzilhada que o destino lhe 
assome. Um dos pilares que alicerça estas 
fundações é a vivência, a experiência. 
Nada como “viver” uma situação para 
senti-la, processá-la e contá-la na primeira 
pessoa com a devida propriedade. 

De entre as muitas vivências a que um 
indivíduo pode almejar nesta idade, a 
participação numa experiência Erasmus+ 
é, indubitavelmente, das mais marcantes. 
Marcante porque a consciência e respeito 
do “outro”, da diferença, da “tolerância”, 
do espaço, da distância que nos separa e 
das semelhanças que nos unem, são uma 
assimilação usual, indelével e inolvidável. 
Estas experiências não são esquecidas, pelo 
contrário, são revividas a cada instante 
com carinho e procuradas com afinco por 
alunos que procuram na rota de Mercú-
rio – divindade greco-latina consagrada 
às mensagens dos Deuses mas, também, 
às viagens – o abraço de uma nova expe-
riência fora de fronteiras. Talvez nos esteja 
nos genes, como povo que sulcou os mares 
do globo, mestiçou raças, culturas, cruzou 
paralelos e meridianos “dando novos mun-
dos ao mundo”. Vasco da Gama, Fernão 
de Magalhães, Álvares Cabral, Colombo 
(diz-se), Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Serpa 
Pinto, Gago Coutinho…todos portugueses, 
todos gente com “fome” de mundo que 
perseveraram e cresceram no conhecimen-
to. É nesta senda de procura de sabedoria, 
no “ser” e no “conhecer”, que abrimos o 
caminho que os nossos alunos e alunas 
trilharão com mais propriedade, “dentro” e 
“fora” fazendo deles novos Homens.•

Vocational Education is recognized 
for, starting from raw materials in different 
states at the beginning, obtaining at the 
end of the cycles a student who corres-
ponds to a certain profile of professionalism 
and know how to be. Between the zero 
point and the end point, the hard work of 
the masters (and learners) paves the way, 
between endogenous and exogenous obs-
tacles, inherent to the process or not.

In this passage, the student assimilates, 
in addition to academic and practical 
knowledge, an attitude, a posture... the 
“being”. These will be the spine of the pro-
fessional, citizen and family member. They 
will allow the student to decide with pro-
priety, vision and strategy in any crossroads 
that destiny assumes. One of the pillars that 
underpins these foundations is experience. 
Nothing like “living” a situation to feel it, 
process it and tell it in the first person with 
the right property. 

Among the many experiences that an 
individual can look forward to at this age, 
participating in an Erasmus+ experience 
is undoubtedly one of the most striking. 
Remarkable because the awareness and 
respect of the “other”, of difference, of 
“tolerance”, of space, of the distance that 
separates us and of the similarities that 
unite us, are a usual, indelible and unfor-
gettable assimilation. These experiences 
are not forgotten, on the contrary, they 
are relived at every moment with affection 
and searched for by students who seek the 
route of Mercury - a Greek-Latin divinity 
consecrated to the messages of the Gods 
but also to travel - the embrace of a new 
experience beyond borders. Perhaps it is in 
our genes, as people who have ploughed 
the seas of the globe, mixed races, cultu-
res, crossed parallels and meridians “giving 
new worlds to the world”. Vasco da Gama, 
Fernão de Magalhães, Álvares Cabral, 
Colombo (it is said), Diogo Cão, Bartolo-
meu Dias, Serpa Pinto, Gago Coutinho...
all Portuguese, all people with “hunger” 
for the world who persevered and grew in 
knowledge. It is in this path of searching for 
wisdom, in “being” and “knowing”, that we 
open the path that our students will follow 
with more property, “inside” and “outside” 
making them new Men.•

A partida faz-se de um 
ponto, de um estado ou 
estatuto. Aqui está definido 
o ponto zero. O ponto de 
chegada, esse, tem por 
limite o infinito e depende 
do binário, da cinética e da 
ambição.

The departure is from a point, 
a state or status. Here the 
point zero is set. The point of 
arrival, this one, has for limit 
the infinite and depends on 
the binary, the kinetics and 
the ambition.

There is a time for 
departure even when there’s 
no certain place to go.

Pedro Lançós
Técnico Erasmus+ da EPATV

Tenessee Williams

EPATV trabalha o 
modelo das Nações 
Unidas na Turquia

EPATV organiza formação 
de Robótica para 
parceiros europeus

EPATV works on the UN model
in Turkey

EPATV organises Robotics training 
for European partners

A EPATV participou na reunião do projeto Eras-
mus+ Model UN que decorreu em Antália, Turquia 
entre 12 e 18 de janeiro, e debruçou-se sobre a 
temática do planeta, do ambiente e dos recursos 
naturais. Os países que integram esta parceria são 
Portugal, Turquia, Itália, Lituânia, Espanha.

Nesta mobilidade, os trabalhos procuraram 
discutir em assembleia, representando cada aluno 
um país previamente atribuído e acerca do qual 
se preparou, temas relacionados com o ambiente, 
propondo votações para resoluções e havendo 
lugar a moções, lobbying e grupos de trabalho 
como é habitual neste modelo das Nações Unidas. 
As sessões foram muito laboriosas mas extremamen-
te bem sucedidas, tendo esta mobilidade sido a 
primeira do projeto e apontado o caminho a seguir 
nos próximos dois anos. A próxima reunião reali-
zar-se-á na Lituânia, no mês de março e o tema a 
discutir versará sobre o desarmamento.

Entre os dias 20 e 24 de janeiro, a  EPATV organizou uma 
reunião do projeto Erasmus+ “VET New Methodologies”, 
recebendo parceiros oriundos da Turquia, Espanha e Itália.

No âmbito desta reunião, foi ministrada pelos professo-
res portugueses uma formação acerca da programação 
dos braços robóticos, incluindo uma componente teórica e 
uma substancial componente prática. Os exercícios per-
mitiram aos participantes programar os robots no sentido 
de realizar movimentos e transporte de objetos, de uma 
coordenada para outra.

Houve oportunidade de visitar o IPCA e o seu departa-
mento de tecnologias robóticas e, ainda, uma empresa 
robotizada que deleitaram os participantes.

Os objetivos da mobilidade, que foi um sucesso, foram 
atingidos na íntegra. A próxima reunião, a realiza no mês de 
fevereiro, será em Lecce, Itália onde o grupo de professores 
e alunos da EPATV vai participar numa formação que versa-
rá sobre a comunicação entre os braços robóticos.

EPATV participated in the meeting of the Eras-
mus+ Model UN project that took place in Antalya, 
Turkey, between 12 and 18 January, which focused 
on the planet, the environment and natural resour-
ces. The countries that integrate this partnership are 
Portugal, Turkey, Italy, Lithuania and Spain.

In this mobility, where each student represented 
a country, the work sought to discuss in assembly, 
issues related to the environment, proposing votes 
for resolutions and motions, lobbying and working 
groups as usual in this model of the United Nations. 
The sessions were very laborious but extremely suc-
cessful, and this mobility was the first of the project 
and pointed the way forward for the next two years. 
The next meeting will take place in Lithuania in Mar-
ch and the subject to be discussed will be disarma-
ment.

Between 20 and 24 January, EPATV organised a meeting 
of the Erasmus + project “VET New Methodologies”, recei-
ving partners from Turkey, Spain and Italy.

Within the scope of this meeting, Portuguese teachers 
prepared a training on the programming of robotic arms, 
including a theoretical component and a substantial prac-
tical component. The exercises allowed the participants to 
program the robots in order to carry out movements and 
transport of objects, from one coordinate to another.

There was an opportunity to visit the IPCA and its robotics 
technology department, as well as a robotic company that 
thrilled the participants.

The mobility goals, which were a success, were fully 
achieved. The next meeting, to be held in February, will be 
in Lecce, Italy, where the group of teachers and students 
from EPATV will participate in a training about communica-
tion between the robotic arms.
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EPATV em Bruxelas na decisão sobre o 
futuro do Programa ERASMUS +
EPATV deciding the future of the ERASMUS + Program, in Brussels

A EPATV foi uma das quatro instituições portuguesas que, 
a convite da Agência Nacional ERASMUS+ Educação e 
Formação, teve a oportunidade de participar na Conferên-
cia Europeia “Cocriando o Programa Erasmus + e Corpo de 
Solidariedade”, que decorreu nos dias 28 e 29 de janeiro de 
2020. 

Esta conferência, organizada pela Comissão Europeia em 
Bruxelas, teve como objetivo principal reunir cerca de 700 re-
presentantes dos diferentes setores de educação (beneficiá-
rios do Programa ou não), organizações da sociedade civil, 
agências nacionais, entre outros, e apresentar as principais 
ideias impulsionadoras do novo Programa, que deverá ser 
lançado até ao início do próximo ano.  Os participantes tive-
ram a oportunidade de experimentar uma mistura de sessões 
plenárias e temáticas, focadas nas principais atividades dos 
programas Erasmus + e do Corpo Europeu de Solidariedade, 
fazer um balanço das realizações até ao momento e olhar 
para o futuro com propostas de melhoria e melhores práticas. 

Neste evento, cuja sessão de abertura foi realizada pela 
Comissária para a Inovação, Investigação, Cultura, Educa-
ção e Juventude, Marya Gabriel, foram muitas as oportunida-
des para obter novas informações e aperfeiçoar os meca-
nismos de suporte e os aspetos técnicos da implementação 
destes dois Programas de sucesso. As discussões tiveram 
como base o trabalho realizado durante o intenso processo 
de cocriação dos últimos anos. 

Para além das sessões de trabalho, os participantes tive-
ram ainda oportunidade de realizar novos contactos e expe-
rienciar atividades culturais que complementaram a agenda.

Uma das principais conclusões do evento, e bastante 
aclamada pelos participantes, está relacionada com a ne-
cessidade da simplificação dos processos e das plataformas 
utilizadas para candidatura e para a gestão de projetos, em 
particular, reduzindo a documentação em papel e contri-
buindo, desta forma, para um Programa Erasmus+ “mais ver-
de”.  A sessão de encerramento esteve a cargo da Diretora 
para a Juventude, Educação e Erasmus+ da Direção Geral 
para a Educação, Juventude, Desporto e Cultura, Sophie 
Waterschoot.

De Portugal, viajaram Cristina Gaboleiro, Isabel Joaquim 
e Lurdes Monteiro, por parte da Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação; Fernando Oliveira, da Escola Básica 
e Secundária da Madalena, ilha do Pico, Açores; Joana Gal-
vão, da Câmara Municipal de Torres Vedras; Cristina Palma, 
do Instituto Politécnico de Beja e Susana Oliveira, por parte 
da Escola Profissional Amar Terra Verde.

EPATV was one of the four Portuguese institutions that, 
at the invitation of the National Agency ERASMUS + Edu-
cation and Training, had the opportunity to participate 
in the European Conference “Co-creating the Erasmus + 
Program and the Solidarity Body”, which took place on 28 
and 29 January 2020.

This conference, organised by the European Commis-
sion in Brussels, had as main objective to gather around 
700 representatives of the different education sectors 
(beneficiaries of the Program or not), civil society organisa-
tions, national agencies, among others, and to present the 
main driving ideas of the new Program, which should be 
launched by the beginning of next year. The participants 
had the opportunity to experience a mix of plenary and 
thematic sessions, focused on the main activities of the 
Erasmus + programs and the European Solidarity Corps, 
take stock of the achievements so far and look to the futu-
re with proposals for improvement and best practices .

At this event, whose opening session was held by the 
Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education 
and Youth, Marya Gabriel, there were many opportunities 
to obtain new information and improve the support me-
chanisms and technical aspects of the implementation of 
these two successful Education Programs. The discussions 
were based on the work carried out during the intense 
co-creation process of the last few years.

In addition to the work sessions, the participants also 
had the opportunity to make new contacts and experien-
ce cultural activities that complemented the agenda.

One of the main conclusions of the event, and highly 
acclaimed by the participants, is related to the need to 
simplify the processes and platforms used for candida-
cy and for project management, in particular, reducing 
paper documentation and thus contributing to a “gree-
ner” Erasmus+ Program. The closing session was in charge 
of the Director for Youth, Education and Erasmus+ of the 
General Direction for Education, Youth, Sport and Culture, 
Sophie Waterschoot.

Cristina Gaboleiro, Isabel Joaquim and Lurdes Mon-
teiro traveled from Portugal, from the National Agency 
Erasmus + Education and Training; Fernando Oliveira, from 
Madalena Basic and Secondary School, Pico Island, Azo-
res; Joana Galvão, from the Torres Vedras City Council; 
Cristina Palma, from the Polytechnic Institute of Beja and 
Susana Oliveira, from the Professional School Amar Terra 
Verde.

EPATV inicia mais um projeto 
ERASMUS + em Educação de Adultos
EPATV starts another ERASMUS + 
project in Adult Education

Decorreu em Praga a primeira reunião de par-
ceiros do Projeto “Conciliação entre a vida familiar 
e profissional no quadro da Gestão de Recursos 
Humanos”, um projeto ERASMUS + do setor da 
Educação de Adultos que será desenvolvido pela 
EPATV até novembro de 2021.

Este projeto surge da parceria entre a EPATV, a 
DAFNI KEK da Grécia, a Associação Nacional para 
a Andragogia da Eslováquia e a Associação Na-
cional para a Andragogia da República Checa, 
esta última a entidade coordenadora do projeto. 

O projeto parte do princípio de que a União 
Europeia prevê a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres como um objetivo a alcançar, 
mas as estatísticas mostram um progresso lento. O 
projeto responde a esta situação com estratégias 
promotoras da inclusão social e do emprego e 
vai apoiar e promover a igualdade de mulheres e 
homens, criando produtos inovadores focados na 
implementação do equilíbrio entre vida profissio-
nal e pessoal nas empresas. Numa primeira fase, 
o consórcio tentará procurar, através de ques-
tionários e entrevistas a empresas, exemplos de 
boas práticas na gestão de recursos humanos que 
possam ser adaptados e replicados para outras 
empresas dos países envolvidos, às quais depois 
daremos formação em regime de b-learning. As 
ferramentas criadas para promoção da concilia-
ção entre a vida pessoal e profissional serão ainda 
compiladas e disseminadas em canais digitais 
próprios do projeto, de forma a ficarem abertas e 
acessíveis a toda a comunidade. 

Se se interessa por esta temática e gostava de 
participar no curso online que iremos promover, 
fique atento, em breve daremos mais informações.

The first meeting of the Project´s partners “Inno-
vative work-life balance tools to promote equality 
of men and women” took place in Prague, an 
ERASMUS + project in the Adult Education sector 
that will be developed by EPATV until November 
2021.

This project results from the partnership between 
EPATV, DAFNI KEK of Greece, the National Associa-
tion for Andragogy of Slovakia and the National 
Association for Andragogy of the Czech Republic, 
being the last entity the project´s coordinator.

The project assumes that the European Union 
provides the promotion of equality between men 
and women as a goal to achieve, but statistics 
show slow progress. The project responds to this 
situation with strategies promoting social inclusion 
and employment and will support and promote 
the equality of women and men, creating innova-
tive products focused on the implementation of 
work and personal life balance in business. Initially, 
the consortium will try to seek, through question-
naires and interviews with companies, examples of 
good practice in human resource management 
that can be adapted and replicated to other 
companies of the countries involved, to which 
then we will train on a b-learning regime. The tools 
created to promote personal and professional life 
balance will also be compiled and disseminated 
through the project’s own digital channels, in order 
to be open and available to the entire community.

If you are interested in this theme and would 
like to participate in the online course that we will 
promote, be aware, soon we will give more infor-
mation.
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EPATV 4.0 – Preparar 
a Robótica para a 
Aprendizagem no Século XXI
EPATV 4.0 - Preparing Robotics for 
Learning in the 21st Century

No seguimento do projeto Erasmus+ de Cooperação para a Ino-
vação e partilha de Boas Práticas, “VET New Methodologies”, iniciado 
no ano passado em Barcelona.  Dois professores e quatro alunos, da 
Escola Profissional Amar Terra Verde, deslocaram-se, no mês de feve-
reiro, a Lecce, Itália, para participarem juntamente com os parceiros 
italianos, turcos e espanhóis na terceira fase deste projeto. 

Durante cinco dias, puderam partilhar e desenvolver competên-
cias pedagógicas/técnicas suportadas na utilização de Braços Ro-
bóticos 3D colaborativos, em contexto de sala de aula. Estes foram o 
ponto de partida para o desenvolvimento conjunto de metodologias 
de Aprendizagem Baseadas em Projetos – modelo inovador de ensino 
e aprendizagem, que assenta em conceitos/conteúdos, atividades, 
princípios e resultados de uma ou mais disciplinas – que possibilitaram 
aos alunos a aprendizagem de Código G – linguagem de progra-
mação utilizada em sistemas Comando Numérico Computadorizado 
(CNC) – fundamental para o currículo dos alunos do Curso Técnico 
de Produção Metalomecânica – Variante Programação / Maquina-
ção, e de softwares/plataformas (Firebase) que possibilitam trabalho 
colaborativo entre equipamentos tecnológicos, em particular braços 
Robóticos. 

A quarta e última fase deste projeto decorrerá na Turquia, com 
a aprendizagem de competências relacionadas com a inteligência 
artificial, aplicada à utilização de Braços Robóticos 3D em contexto 
de sala de aula.

Following the Erasmus + project for Cooperation for Innovation and 
sharing of Good Practices, “VET New Methodologies”, started in Bar-
celona last year.   Two teachers and four students, from the Vocational 
School Amar Terra Verde, went to Lecce, Italy, in February to participa-
te together with Italian, Turkish and Spanish partners in the third phase 
of this project.

For five days, they were able to share and develop pedagogical / 
technical skills supported in the use of collaborative 3D Robotic Arms, 
in the classroom. These were the starting points for the joint develop-
ment of Project Based Learning methodologies - innovative teaching 
and learning model, based on concepts / contents, activities, prin-
ciples and results of one or more subjects - that enabled students to 
learn G Code - programming language used in Computerized Nu-
merical Command (CNC) systems - fundamental to the curriculum of 
students in the Vocational Course in Metalworking Production - Pro-
gramming / Machining variant, and software / platforms (Firebase) 
that enable collaborative work between technological equipment, in 
particular Robotic arms.

The fourth and final phase of this project will take place in Turkey, 
with learning skills related to artificial intelligence, applied to the use of 
3D Robotic Arms in the classroom.

EPATV consolida as 
parcerias europeias no 
âmbito da Gastronomia 
e culinária
EPATV consolidates European 
partnerships in the area of Gastronomy 
and Cuisine

Nos passados dias 10 e 11 de feverei-
ro, a EPATV acolheu em Jobshadowing 
(no âmbito de um projeto Erasmus+) dois 
representantes da escola francesa Lycée 
des Metiers Jules Le Cesne, escola com um 
cluster muito forte em Cozinha e Serviço de 
mesa, tal como a nossa.

Decorreram reuniões de trabalho em 
que se discutiu - e se definiram contornos, 
nomeadamente a política de cooperação 
entre as duas instituições no futuro e, para 
este ano ainda, o acolhimento de estagiá-
rios franceses nas áreas referidas.

Houve oportunidade de efetuar visitas 
a parceiros da EPATV no campo da forma-
ção prática de alunos na área da restaura-
ção, que muito impressionaram os parceiros 
franceses e, posteriormente, foi possível rea-
lizar o balanço, francamente positivo, da 
visita e da prossecução dos seus objetivos.

On the 10th and 11th of February, EPATV 
received in Jobshadowing (under an Eras-
mus+ project), two representatives of the 
French school Lycée des Metiers Jules Le 
Cesne, a school with a very strong cluster in 
Kitchen and table service, just like ours.

There were meetings to discuss and to 
define details, particularly the cooperation 
policy between the two institutions in the fu-
ture and, for this year, the accommodation 
of French interns in the mentioned areas.

There was also the opportunity to visit 
EPATV´s partners as far as students´ training 
is concerned in the catering area, which 
impressed a lot the French partners and, 
afterwards, it was possible to carry out posi-
tive balance of the visit and the pursuit of its 
goals.

EROVET+ - Primeira atividade de 
formação em Crewe (Reino Unido)
First Joint Staff Training Activity in Crewe (UK)

A University Technical College (UTC) em Crewe, Reino 
Unido, acolheu a primeira atividade de formação da equipa 
do Projeto Erasmus+ KA2: Melhoria das competências dos 
estudantes do Ensino Profissional na Europa (EROVET +).

A atividade decorreu de 10 a 14 de fevereiro e reuniu staff 
de oito instituições de formação profissional que são parcei-
ras neste projeto: INS Escola del Treball de Espanha, Ortakoy 
80.YIL Meleski ve Teknik Anadolu Lisesi da Turquia, Escola 
Profissional Amar Terra Verde de Portugal, Directorate of Se-
condary Education of Rodopi da Grécia, Vocational Educa-
tion and Training Centre Zirmunai da Lituânia, Istituto Tecnico 
Commerciale Statale e per Geometri “Aulo Ceccato” de 
Itália, Crewe UTC do Reino Unido e Lycée General Technique 
Gaston Berger de França.

Um total de 20 participantes esteve envolvido na ativida-
de, onde foi possível trabalhar num dos resultados do proje-
to: o curso em “Managerial Skills” para alunos e graduados 
do ensino profissional. Pretende-se que o curso capacite os 
alunos europeus com as skills necessárias para gerir equipas 
e projetos, assim como gerir o seu próprio desenvolvimento 
pessoal, permitindo-lhes o acesso a melhores oportunidades 
de emprego e de carreira. Estão em curso os trabalhos entre 
os parceiros para a versão final do curso, a ser posteriormente 
pilotada em Portugal em 2021.  

Durante a semana, os participantes tiveram a oportuni-
dade de visitar as instalações da UTC, contactarem com a 
equipa pedagógica e conhecerem atividades de projeto dos 
alunos através das suas inspiradoras apresentações.

Para além de ficarem a conhecer as instalações da UTC 
de Crewe, os participantes visitaram também duas outras 
escolas da região de Cheshire East reconhecidas a nível na-
cional: Reaseheath College e Cheshire College South. Nesta 
última, decorreu o jantar formal do evento no premiado res-
taurante pedagógico da escola - o “Academy Restaurant”,  
cumprindo assim com os valores do EROVET+ de apoiar os 
jovens e o desenvolvimento das suas skills através da expe-
riência prática.

Os participantes tiveram ainda oportunidade de conhecer 
agências e organizações que trabalham no apoio a jovens e 
ao desenvolvimento das suas carreiras, como a “The Careers 
and Company”.

No geral, este provou-se ser um começo inspirador para o 
programa de atividades do EROVET+. O grupo mostra-se bas-
tante entusiasmado em prosseguir para a fase seguinte, em 
Itália, para garantir melhores oportunidades e práticas para 
os jovens de cada um dos países parceiros.

The University Technical College (UTC) in Crewe, United 
Kingdom, played host to the First joint-staff training activity 
of the Erasmus+ KA2 Project: Filling the Skills Gap of Euro-
pean VET Learners (EROVET+).

 The activity took place from the 10th to the 14th Fe-
bruary and gathered staff from the eight VET training cen-
ters that are partners of the project: INS Escola del Treball 
from Spain, Ortakoy 80.YIL Meleski ve Teknik Anadolu Lisesi 
from Turkey, Escola Profissional Amar Terra Verde from 
Portugal, Directorate of Secondary Education of Rodopi 
from Greece, Vocational Education and Training Centre 
Zirmunai from Lithuania, Istituto Tecnico Commerciale 
Statale e per Geometri “Aulo Ceccato” from Italy, Crewe 
UTC from the UK and Lycée General Technique Gaston 
Berger from France.

 A total of 20 participants were involved in the activity 
and they were given the chance to work on one of the 
outcomes of the project: The Managerial Skills Course for 
VET learners and graduates. It is expected that the course 
will provide European learners with the necessary skills to 
manage teams and projects as well as managing their 
own personal development, thus enabling them to access 
better employment and careers. Work is ongoing from 
partners to ensure a final version ready to be piloted in 
Portugal in 2021.

During the visit, participants were afforded the oppor-
tunity to visit the UTC, engage with staff and understand 
students project activities from their inspiring presentations.

As well as showcasing the multi-million pound invest-
ment into the UTC, participants also visited two other 
nationally recognised colleges within the Cheshire East 
region: including Reaseheath College, a national land 
based college, and enjoying the formal dinner at the 
award-winning Academy Restaurant at Cheshire College 
South, which lives out the EROVET+ values of supporting 
young people and their skills development through practi-
cal experience.

Attendees also gained an insight into the work of va-
rious agencies and organisations to support young people 
into suitable careers, such as The Careers and Enterprise 
Company.

 Overall, it proved to be an inspiring start to the ERO-
VET+ programme of activities. We are all excited to 
progress our work together, next in Italy, to ensure better 
opportunities and practice for young people across each 
of our respective nations.
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A Aprendizagem ao Longo da 
Vida tem assumido cada vez mais 
protagonismo, a nível internacional, para 
diferentes organismos, como é caso 
da UE (União Europeia), da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) e da 
OCDE (Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico).

De acordo com o Relatório da 
Unesco (GRALE III, 2016), 65% dos países 
que participaram na pesquisa (139) 
referem que o analfabetismo é um 
dos fatores que impede os cidadãos 
de participarem em atividades de 
Aprendizagem ao Longo da Vida. 
Assim, continuamos a ter como objetivo 
aumentar os níveis de alfabetização e a 
taxa efetiva de participação dos nossos 
cidadãos em atividades de educação 
de forma continuada. 

De acordo com diversas pesquisas, 
a aprendizagem e a educação de 
adultos têm um elevado impacto para 
uma cidadania ativa, na diversidade 
e tolerância, emprego, saúde e bem-
estar, ou seja, de uma forma holística, 
beneficiam a vida social e comunitária.

A título de exemplo, em termos 
internacionais, são cada vez mais as 
atenções que se direcionam para a 
correlação entre a aprendizagem ao 
longo da vida e a saúde e bem-estar. 

A associação do indicador educação 
à expectativa de vida é novidade 
porque, normalmente, as correlações 
são realizadas com etnia, nível de 
desenvolvimento de um país, entre outros 
que não englobam a educação como 
indicador principal. A atenção dada a 
este indicador permite fazer ligações que 
estão para além da saúde e bem-estar, 
nomeadamente: diminuição dos custos 
com a saúde, menor taxa de absentismo, 
maior capacidade de adaptação ao 
envelhecimento e, ainda, investimento 
em estilos de vida mais saudáveis. 

De uma forma cada vez mais 
evidente começamos a perceber a 
importância da educação em todas as 
esferas da vida de qualquer cidadão: 
emprego, lazer, saúde, família. Por isso, 
é importante trabalhar para que haja 
uma efetiva participação dos cidadãos 
na educação ao longo da vida e 
conseguimos perceber que há ainda um 
longo caminho a percorrer. 

De acordo com Recomendação 
do Conselho da União Europeia, 
de 9 de julho de 2019, relativa ao 
Programa Nacional de Reformas de 
Portugal para 2019, “Melhorar o nível 
de competências da população, 
em especial a sua literacia digital, 
tornando nomeadamente a educação 
dos adultos mais adequada às 

necessidades do mercado de trabalho. 
Aumentar o número de diplomados 
do ensino superior, em especial no 
domínio das ciências e das tecnologias 
da informação”, eram medidas 
fundamentais para aumentar o nível 
das qualificações dos trabalhadores, 
(cerca de 50% da população com idade 
entre o 25 e os 64 anos têm níveis de 
escolaridade abaixo da média europeia) 
para que o investimento e o crescimento 
da produtividade tenham reflexos.

A Resolução do Conselho da Europa 
sobre a educação e a formação no 
Semestre Europeu (2020/C 64/01), 
publicada em fevereiro de 2020, 
destaca a necessidade e importância 
de continuar a investir na educação de 
adultos: “O investimento na educação 
e na formação é o investimento mais 
poderoso que pode ser feito nas pessoas 
e no futuro, e, para as pessoas, os 
empregadores e a sociedade em geral, 
os benefícios sociais e económicos de 
investimentos eficazes e eficientes nesse 
domínio são incontestáveis”.

O papel de cada cidadão, de 
cada instituição é fundamental para a 
prossecução destes objetivos. O primeiro 
passo é de cada um…  •

aprender
ao longo
da vida

“Educação não transforma 
o mundo. Educação 

muda as pessoas. Pessoas 
transformam o mundo.”

Paulo Freire

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica EPATV

Sintonizar...
Emissão:
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testemunhos

Um objetivo concretizado

Nos últimos anos, o contato com o trabalho na cozinha e 
o facto de assumir funções nesta área, teve uma grande in-
fluência no desenvolvimento de competências e, consequen-
temente, na minha necessidade de aprofundar conhecimen-
tos. No momento em que fui informada da possibilidade de 
obter carteira profissional na área da Hotelaria através de um 
processo de reconhecimento de competências, no Centro 
Qualifica da EPATV, não hesitei e abracei este desafio.

Conciliar trabalho com a formação e com a realização 
de um portefólio, não foi fácil, principalmente porque já não 
tinha hábitos de escrita há algum tempo, no entanto, aca-
bou por se tornar muito gratificante a nível pessoal.

Não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que 
estiveram envolvidas no cumprimento deste objetivo. Senti-
-me muito bem acolhida e realço não só a atenção em que 
tiveram em ajustarem o acompanhamento a minha dispo-
nibilidade como também as sugestões que apontavam, à 
medida que descrevia o meu dia a dia profissional.

A obtenção do certificado de Técnica de Cozinha/Paste-
laria de nível IV melhorou muito a minha autoestima e fez-me 
acreditar mais nas minhas capacidades.

Um bem-haja ao Centro Qualifica da Escola Profissional 
Amar Terra Verde e a todos os profissionais, sem os quais não 
tinha sido possível concretizar esta meta com sucesso.•

Mais um passo para o sucesso

Tive conhecimento do Centro Qualifica da 
Escola Profissional de Vila Verde e dos Proces-
sos de RVCC Profissional através de um colega 
que também fez formação na área de cozi-
nha. Uma vez que trabalho na área há mais de 
10 anos e pelo facto de não possuir certifica-
ção, procurei mais informação, até que visitei 
o Centro e fiz a inscrição para obter a certi-
ficação profissional de Técnico de Cozinha/
Pastelaria. Vi assim uma grande oportunidade 
de obter uma certificação profissional que, 
além de adicionar valor ao presente currículo, 
também me abrirá futuras opções ou mesmo 
realizações de poder abrir o meu próprio res-
taurante. 

São projetos como a Escola Profissional de 
Vila Verde, a rede Qualifica e a disponibilida-
de da equipa presente que abrem “novas 
portas”, mesmo quando achamos que somos 
“velhos” para aprender. 

Apenas posso agradecer a disponibilidade 
e dedicação com que fui recebido e olhar o 
futuro com outros olhos e, quem sabe, expan-
dir horizontes com mais formações. •

Susana Ribeiro
Formanda RVCC Profissional de 
Técnico Cozinha/Pastelaria

Hugo Lopes
Formando RVCC Profissional de 
Técnico Cozinha/Pastelaria

A Escola Profissional Amar Terra Verde foi, no dia 5 de março, uma 
vez mais, o cenário escolhido para, através do Centro Qualifica da 
EPATV, se promover uma sessão de certificação profissional na área 
de Hotelaria e Restauração, destinada a quatro candidatos prove-
nientes de contextos profissionais bem diversificados, mais concreta-
mente, do Centro Social Padre David de Oliveira Martins, da Residên-
cia Sénior Casa da Cerca e das Plataformas do Mar do Norte - Foods 
& ESG Catering Ltd.

A sessão de júri de certificação, etapa final deste processo, cor-
responde a um momento de avaliação prática realizada em função 
do perfil dos respetivos candidatos, através da execução, em con-
texto real, de um conjunto de tarefas propostas associadas à confe-
ção de uma ementa principal e de uma entrada ou sobremesa, que 
culmina com a degustação dos pratos confecionados. 

O júri de certificação desta sessão contou com a presença de três 
Formadores Internos da EPATV: Olga Martins, Américo Silva e Nuno 
Silva mais dois elementos convidados: Ana Paula Fernandes Martins, 
representante do Sindicato de trabalhadores na Indústria Hoteleira, 
Turismo, Restaurantes, Similares do Norte e Manuel Camilo, represen-
tante APHORT- Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e 
Turismo.

A prova final é um momento importante para os candidatos que 
vêem reconhecida a sua experiência profissional de muitos anos, e 
podem obter, através do processo de reconhecimento de compe-
tências, o seu certificado, enquanto Técnicos de Cozinha/Pastelaria.

RVCC Pro
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Revista TER (RT)- Com que idade 
teve consciência que queria ser pro-
fissional de futebol?

Hugo Vieira (HV) - Comecei a 
jogar muito cedo, com seis anos, 
mas tornou-se mais sério, aos 16 ou 
17 anos. Muito jovem, com 15 anos, 
já jogava na equipa principal do 
Santa Maria Futebol Clube e então 
senti que isto era mais um bocadinho 
para além do degrau que eu estava, 
um passo acima dos meus colegas. 
Era o segundo ano no escalão de 
Juvenil e chamaram-me para jogar 
na equipa principal do Santa Maria 
FC que estava na terceira divisão 
nacional (atual Campeonato de 
Portugal).

RT - Após tomar essa decisão, 
quais foram as principais dificulda-
des para se tornar profissional?

HV – Só senti isso depois de alguns 
anos. Nessa idade, fazia tudo natu-
ralmente. Quando mudei de clube, 
de ares, estar longe da família e dos 
meus amigos, da minha área de 
conforto, senti o maior obstáculo.

RT - Pelos clubes por onde pas-
sou, teve experiências boas e outras 
más. Quais são os clubes que o mar-
caram, positiva e negativamente?

HV – Felizmente, não tive muitas 
experiências negativas. Talvez no Es-
toril, não pelo clube, mas talvez pela 
minha imaturidade e pelo treinador, 
porque não joguei muito, mas tive a 
oportunidade para evoluir e apren-
der bastante. De positivo, houve mui-
ta coisa. O meu Gil Vicente, a minha 
casa. Sempre que estava mal e tinha 
algum problema, eram eles que me 
acolhiam e permitiam fazer o que 
gosto: jogar futebol. Depois, o Estrela 
Vermelha foi, sem dúvida, uma bela 
experiência, num grande clube a 
nível mundial que já ganhou a Liga 
dos Campeões Europeus, porque os 
adeptos são incríveis e trataram-me 
de uma forma que faltam palavras 
para descrever. Eles fizeram aquilo 
que eu nunca pensei sentir: quando 
vês um estádio, com mais de 50 mil 
pessoas, a gritar que “te amam” 
numa língua que é a tua mas eles 
não falam, o português, foi muito 
especial e o mesmo aconteceu no 
Yokohama Marinos. O Japão foi 
muito especial para mim, em todos 
os sentidos.

RT - No ano 2012, assinou pelo 

maior clube português, o Benfica. 
Que se passou para não ter conse-
guido impor-se?

HV - É verdade. Se fosse hoje, 
eu tinha reagido de outra forma e 
tinha feito alguma coisa diferente e 
melhor. Fui muito imaturo, talvez por 
achar que era melhor que alguém, e 
se tivesse um pouco mais de paciên-
cia, tinha sido de outra forma. Pedi 
para sair porque queria jogar mais. 
Hoje teria ficado e lutado por um 
lugar, como devia ter feito.

RT - No seu percurso já represen-
tou vários clubes, conheceu culturas 
e continentes diferentes. Qual é a 
sua opinião em relação a essas cul-
turas diferentes e à sua adaptação?

HV - Sinto-me um privilegiado 
porque conheço tanta coisa, tantas 
culturas, tantos países e a minha 
adaptação foi fácil. A minha mãe 
costuma dizer que eu tenho uma 
boca santa, primeiro na alimenta-
ção — que é totalmente diferente 
no Japão, na Rússia e na Sérvia 
—  e como bem, gosto de tudo e de 
provar coisas diferentes. Isso ajudou 
muito na minha adaptação.

RT - Durante o seu percurso, quais 
foram os momentos mais marcantes, 
profissionalmente?

HV - Um dos momentos mais 
marcantes da minha carreira foi des-
pedir-me do Yokohama Marinos, um 
clube que me tratou de uma forma 
incrível. Foi um pouco caricato. Tinha 
anunciado que ia sair do Yokohama 
e, no último jogo, quando acabou, 
agradecemos aos patrocinadores 
— como é costume normal entre 
eles — e depois disso tudo disseram-
-me que tinha de ir lá fora porque 
alguns adeptos não iam embora 
sem se despedir de mim. Eu pensei 
que eram uns vinte, cinquenta, cem 
adeptos ou algo assim. Na hora em 
que saí, vi centenas de pessoas a 
chorar, a pedir para não sair, a grita-
rem o meu nome, tudo está gravado 
em fotos, em vídeos, foi incrível para 
mim, foi a sensação mais bonita que 
eu tive na minha carreira, até hoje. 
Eram umas quinze mil pessoas, não 
sei, com bandeiras portuguesas, 
apesar de eu estar fora do meu país, 
num momento que não dá para 
exprimir por palavras.

RT - Terminada a carreira de fu-
tebolista, fazendo uma retrospetiva, 

acha que mudaria alguma coisa na 
sua vida, como no caso do Benfica 
que já referiu... ?

HV -  Talvez… Se me dissessem, há 
dez anos, que eu ia fazer o que fiz na 
minha carreira, eu dizia que a pes-
soa estava maluca e era impossível. 
Tenho uma carreira incrível... podia 
ter sido diferente, fui eu que escolhi 
sempre onde queria jogar, pois tive 
várias opções, e sinto-me privilegia-
do pelo que fiz, pelo que vivi e estou 
a viver.

RT - Qual foi a razão que o levou 
a fazer este percurso de certifica-
ção de competências para concluir 
o 12.º ano, no Centro Qualifica da 
EPATV?

HV - Nós, quando somos jovens, 
não temos noção da importância e 
do quanto precisamos dos estudos. 
Eu tenho projetos e a escola da vida 
ensina muitas coisas, mas a escola 
também ensina. Consegui aprender 
com a escola da Vida mas desper-
dicei a Escola e os professores, mas 
descobri que ainda há tempo para 
completar o 12.º ano. É o mínimo 
que uma pessoa pode fazer. Saber 
não ocupa bagagem. Nós não 
temos memória como os telefones e 
tudo que a escola e a vida nos pos-
sam ensinar dá-nos mais bagagem 
para enfrentar o futuro.

RT - Depreendo das suas palavras 
que achou positivo este processo e 
aconselharia alguém a fazê-lo...

HV - Sem dúvida. É muito impor-
tante para qualquer pessoa e não 
deixarei de aconselhar os amigos a 
realizarem este processo.

RT - Para terminarmos, acabada 
a carreira de futebol, vê-se como 
treinador, no futuro?

HV - Não pensei muito nisso, sin-
ceramente. Neste momento, se me 
disserem que eu vou ser treinador de 
futebol, digo que não. Não é o meu 
objetivo. O futuro vai dizer.

RT - Então, quais são os seus ob-
jetivos?

HV - Não sei muito bem. Eu tenho 
várias empresas, como sabem, mas 
quero estar ligado ao futebol, de al-
guma maneira, como presidente ou 
diretor desportivo de algum clube. Se 
não surgir essa oportunidade, tenho 
várias empresas que me ocupam 
bastante e estão em crescimento.

Hugo Vieira escolheu 
o Centro Qualifica da 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde para concluir 
o ensino secundário. 
Apostar na educação 
e na formação é o mais 
poderoso investimento 
que pode ser feito nas 
pessoas e no futuro e 
os benefícios sociais e 
económicos são incon-
testáveis.

Natural de Barcelos e 
com uma história de vida 
rica, onde não faltam ex-
periências multiculturais, 
na Sérvia e no Japão, 
entre outras, o jogador 
de futebol profissional é a 
personificação da impor-
tância da educação ao 
longo da vida. 

Hugo Vieira é disso um 
bom exemplo ao obter 
a certificação de com-
petências do décimo 
segundo ano. no Centro 
Qualifica da EPATV. Esti-
vemos a conversar com 
ele e destaca-se das suas 
palavras o conselho a to-
dos aqueles que não têm 
competências certifica-

das que o façam, para 
terem uma ferramenta 
que os ajuda a enfrentar 
as dificuldades do futuro.

Hugo Filipe da Cos-
ta Vieira, nascido em 
Galegos, Santa Maria, 
venceu a Taça AF de 
Braga em 2009, sagrou-se 
campeão da Divisão de 
Honra da AF Braga, no 
mesmo ano, e foi cam-
peão nacional da II Liga 
Portuguesa, em 2011, 
passou pelo Benfica, an-
tes de se tornar mais um 
emigrante ilustre na Sér-
via, onde foi campeão, 
na Turquia e no Japão.

 É do país do Sol Nas-
cente que guarda as me-
lhores memórias, quando, 
à porta do estádio do 
Yokohama Marinos, mi-
lhares de adeptos gritam 
pelo seu nome, a pedir-
-lhe que não abandone 
o clube.

 Na última época 
esteve ao serviço dos tur-
cos do Sivasspor. Agora, 
aos 31 anos, são as suas 
empresas que lhe pedem 
total dedicação.

Quando somos jovens  
desprezamos os estudos
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Concluir o
curso profissional:

PONTO DE PARTIDA 
PARA MUDARES A 
TUA VIDA

Estimado/a aluno/a,
Sentes que estudar não é a “tua praia” e para ti é um sacrifício 

estar atento/a? Sentes-te ansioso/a pelo intervalo ou pelo término 
das aulas? Queres concluir o curso, porém estás desmotivado/a 
para estudar? Lembra-te, quanto mais te dedicares, mais rapida-
mente concluis o teu curso profissional e obténs o teu diploma. 
Caso contrário, estarás a afastar a concretização do teu objetivo. 

Não vale a pena adiar, porque “Amanhã” vais desejar ter 
começado “Hoje”. A não conclusão do teu curso, implica o 
adiamento de outras metas que tenhas estabelecido tais como, 
prosseguir estudos ou trabalhar na área que tu gostas e na qual 
queres iniciar a tua carreira profissional. 

Se apesar destas minhas palavras continuas a sentir-te des-
motivado/a, podes contactar colegas da tua área que tenham 
terminado o curso nos anos letivos anteriores e/ou até colegas 
que não tenham concluído o curso, encontrando-se a realizar os 
módulos que lhes faltam. Podemos aprender importantes lições 
observando aqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, estes têm 
muito a ensinar-nos. 

Pelo contrário, se para ti estudar é prazeroso e sentes-te foca-
do/a em terminar o teu curso profissional, poderás dar uma “pala-
vra” aos teus colegas que precisem de motivação. Acredita que 
tens um papel relevante: podes inspirar os teus colegas, auxilian-
do-os na compreensão de que a conclusão do curso é um ponto 
de partida fulcral tanto para o prosseguimento de estudos, como 
para a inserção profissional.

Quando terminares o teu cur-
so profissional, poderás optar por 
continuar os estudos seguindo 
um curso de Nível Pós-secundá-
rio, através de um CET (Curso de 
Especialização Tecnológica) ou 
um curso de Nível Superior, tais 
como, os CTESP’s (Curso Técnico 
Superior Profissional) ou Licencia-
turas. 

O saber não ocupa lugar 
e quer optes por seguir uma 
área relacionada com o curso 
profissional que realizaste, quer 
escolhas uma área distinta, irás 
adquirir conhecimentos que te 
ajudarão a tornar um/uma me-
lhor profissional. Se optares por 
prosseguir estudos na mesma 
área, tal vai-te permitir perceber 
mais sobre a mesma, aprenden-
do novas técnicas e a desenvol-
ver mais competências. Se não 
te sentes confortável e afinal a 
área do teu curso profissional 
não te apaixona, que tal seguir 
uma área diferente que seja do 
teu interesse? Assim, vais ter pos-
sibilidade de “crescer” noutra 
área, na qual poderás trabalhar, 
posteriormente.

Sei que a maioria de vocês 
anseia terminar o curso profis-
sional para, finalmente, ter um 
emprego e obter a tão deseja-
da independência financeira. 
Contudo, para o concluíres com 
sucesso, tens de estudar e dar o 
teu melhor. Essa tua postura res-
ponsável e proativa irá refletir-se 
em ti quando tiveres uma entre-
vista de emprego. Aumentas, 
assim, a probabilidade de seres 
contratado/a. Tudo depende 
de ti!

Para terminar, partilho 
convosco alguns relatos interes-
santes de colegas vossos que 
concluíram o curso profissional, 
no ano letivo passado. Sabiam 
que foram vários a dizer-me que 
se pudessem voltar atrás teriam 
sido alunos mais empenhados 
e teriam estudado mais? Alguns 
arrependem-se do facto de não 
terem tido melhores notas para 
que pudessem ingressar no ensi-
no superior mais facilmente... 

Portanto, “mais vale prevenir 
do que remediar”: empenha-te 
e estuda, pois o teu futuro está 
nas tuas mãos. Cabe-te assumir 
essa responsabilidade e ires à 
luta pelos teus objetivos. Além 
disso, concluir o curso profissio-
nal é o ponto de partida para 
mudares a tua Vida!•

Suzana Cardoso
Estagiária na EPATV, do Mestrado em Educação: Formação, Trabalho e 
Recursos Humanos Universidade do Minho

PONTO DE 
PARTIDA 
PARA SABER 
MAIS…

OU UM PONTO 
DE PARTIDA 
PARA 
TRABALHAR!

O TEU 
SUCESSO 
SÓ DE TI 
DEPENDE
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Paulo Vieira terminou o Curso Técnico de Cozinha/
Pastelaria, há cerca de 5 anos, na Escola Profissional 
Amar Terra Verde. Desde aí o seu excelente percurso 
profissional tem passado por cozinhas de renome e agora 
levou-o à Alemanha, às IKA Olympics – as Olimpíadas da 
Culinária, no mês de fevereiro.

Paulo é, atualmente, Chef de Partie no Maison Albar 
Monumental Palace (Porto) e foi escolhido para repre-
sentar Portugal, na equipa júnior, na «mais velha, maior 
e mais diversificada competição internacional de artes 
culinárias do mundo».

Portugal participa nesta competição desde 1992, 
onde existem duas Equipas Competição Culinária ACPP: 
uma júnior (com jovens até aos 25 anos) e uma sénior (a 
partir dos 25 anos).

A participação com separação por idades distingue 
os níveis de exigência, numa prova para mostra técnicas, 
cores e cortes, inovação, sabor e apresentação e que 
funciona em modo “Restaurante das Nações” - onde a 
equipa desenvolve um menu (sob critérios estabelecidos 
pela organização) e depois se apresenta como uma 
Feira Gastronómica, onde, entre os visitantes-provadores, 
existem dois júris incógnitos.

No final, a equipa portuguesa trouxe para casa as me-
dalhas: Silver Medal Restaurant e Bronze Medal IKA Buffet.

Ex-aluno da EPATV integra 
equipa portuguesa nas
Olimpíadas de Culinária

Treinar é um objetivo! É uma meta 
que requer estratégia, compromisso 
e disciplina. É um ato de honra que 
exige motivação, suor e muita capa-
cidade de sofrimento. 

É o “eu consigo”, o “é possível” e 
o “eu mereço”. Expressões para usar 
para o resto da vida e uma explosão 
de confiança e autoestima.

Treinar é saúde! É inspirar, expirar. 
É sentir a vida em cada músculo e no 
bater do peito. É prevenir para não 
remediar e o melhor remédio para o 
poder acalmar. É uma vitamina, um 
xarope e um antidepressivo. É um 
estilo de vida. É o meu estilo de vida.

Treinar é ser o melhor de nós! É 
desejar mais e melhor, é superar e 
somar mais vitórias, é atiçar a vida.

Acredito no treino como um com-
plemento vital para a nossa vida e 
dou-lhe este tremendo valor, porque 
sei, por experiência própria, que 
os resultados que dele advêm, são 
altamente prometedores no que diz 
respeito à capacidade de o ser hu-
mano acreditar nele e poder sentir-se 
bem na sua pele.

A treinar, como na vida, é funda-
mental lutar contra crenças limitado-
ras, definir o que queremos com pai-
xão, sermos artistas de corpo inteiro, 
beber deste prazer que é estarmos 
vivos e agradecer a possibilidade de 
sermos autónomos e saudáveis.

PONTO DE
PARTIDA

É tempo de começares a pensar 
e adotar hábitos de vida saudáveis. 
Rotinas que mantenhas para a vida. 
Rotinas que melhorem a tua qualida-
de de vida.

É tempo de começares a treinar! 
E não me refiro à imagem de um 
“corpo esculpido”, mas sim à força 
de uma mente trabalhada. 

Se não experimentares, nunca 
saberás o que poderias almejar com 
esta entrega à maravilhosa expe-
riência que é treinar. É uma prova de 
superação, uma medalha de mérito 
e uma investida de coragem.

Sempre que damos o 
nosso melhor, temos a 
melhor vida possível!

Então, começa já hoje! 
A dar o melhor de ti! 

Treina!•

Glória Lago
Docente da EPATV

Para começar 
a treinar!
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O 9º ano de escolaridade é o culminar 
do ensino básico e uma etapa de grande 
importância em termos vocacionais. É al-
tura de tomar uma decisão em relação ao 
prosseguimento de estudos, decisão essa, 
que acarreta desafios a nível psicológico, 
social e de carreira dos jovens. Idealmen-
te, esta decisão não deve ser pensada 
unicamente nesta etapa de final de ciclo, 
mas sim ao longo da vida e do percurso 
escolar, uma vez que está interligada com 
o projeto de vida de cada um. Em termos 
psicológicos é usual que surjam sentimentos 
de confusão e ansiedade em relação à es-
colha que tem de ser feita, especialmente 
quando existe algum nível de indecisão. 

Para os alunos que se encontram nesta 
fase do seu percurso escolar, serão abor-
dados de seguida, os passos principais que 
devem ter em conta para chegar à sua 
decisão final.

O que devo fazer para tomar uma 
decisão?

Para decidires acerca do teu futuro é importantíssimo 
saberes quem és, ou seja, o que mais gostas de fazer, os 
teus pontos fortes e fracos, as tuas prioridades, interesses 
e capacidades.

1. Pensa nas atividades que fazes com 
satisfação

2. Pensa no que gostas mais e menos, 
isto é, quais são os teus interesses

3. Pensa no que tens mais facilidade 
em fazer bem

4. Pensa nas tarefas em que sentes 
que és competente

5. Pensa naquilo a que tu dás valor 
como pessoa, as tuas motivações

Começa por fazer uma lista de várias profis-
sões que gostas e que vão de encontro aos teus 
interesses. Depois, faz uma pesquisa pormenorizada 
acerca de cada uma das profissões e regista numa 
tabela os resultados das pesquisas. Importa sabe-
res: atividades principais da profissão, locais de 
trabalho, outras características importantes, como 
provável horário de trabalho, formas de traba-
lho, remuneração média, entre outras. Se tiveres 
oportunidade fala com pessoas que tenham essas 
profissões e coloca todas as tuas dúvidas e curiosi-
dades. 

Lembra-te que a profissão que escolheres deve 
refletir os teus interesses, aptidões e a tua persona-
lidade. Por exemplo, se gostas de trabalhar com 
programas de edição de imagens e vídeo no 
computador, tens curiosidade de saber como se 
constrói um vídeo para publicidade, como editas 
fotografias, então um curso na área de Multimédia 
será uma ótima opção!

Plataformas de Exploração Vocacional:

Design the Future (www.designthefuture.pt)
Portal Vi@s (www.vias.iefp.pt)
Guia de Profissões (www.anqep.gov.pt)
Escolas secundárias da região (www.epatv.pt e www.esvv.edu.pt)

A única maneira de se fazer 
um ótimo trabalho,

é amar aquilo que se faz!

Resumindo, o importante é descobrires a tua paixão! 
Gostar daquilo que fazemos é muito importante para 
nos mantermos motivados e atingir objetivos com mais 
facilidade. Todos temos um talento especial ou algo que 
nos apaixona, só tens de o descobrir!

Joana Gomes, Catarina Pessoa
Serviço de Psicologia e Orientação Steve Jobs (Fundador da Apple)

Autoconhecimento

Explorar as ofertas 
educativas e formativas 

Explorar as
diferentes profissões

Decidir

Por fim, explora as diferentes ofertas educativas e 
formativas existentes na região onde vives e aquelas que 
vão de encontro às profissões que chegaste à conclusão 
serem do teu interesse. No Sistema Educativo Português, 
ao nível do ensino secundário, existem várias opções, 
nomeadamente, Cursos Científico-Humanísticos, Cursos 
Profissionais, Cursos de Aprendizagem e Cursos Espe-
cializados de Ensino Artístico. Por exemplo, se uma das 
profissões do teu interesse é Cozinheiro, então a oferta 
formativa mais adequada será um Curso Profissional na 
área de Cozinha/Pastelaria. 

Após cumprires todos os passos atrás enumera-
dos, em mais ou menos tempo (dias, semanas ou 
meses), chegou a altura de tomares uma decisão. 
Reflete bem sobre as conclusões a que chegaste, 
nos prós e contras de cada opção, discute com 
a tua família, amigos e, se necessário, pede ajuda 
à psicóloga escolar da tua escola. É sempre bom 
termos outras opiniões, contudo, lembra-te que a 
decisão final é tua e só tu sabes o que pretendes 
para o teu futuro.

Por fim, relativiza, a decisão que tomares agora 
não é irreversível! A carreira é um processo em 
construção e mudança, por isso se mais tarde 
perceberes que não foi a opção mais correta terás 
sempre oportunidade de mudar o teu percurso.•
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José Fontinhas, nome verdadeiro de Eugénio de Andrade, 
nasceu numa pequena aldeia da Beira Baixa no seio de uma 
família de camponeses. A mãe, a quem permanecerá visce-
ralmente ligado, será a figura central de toda a sua vida e 
obra. O pai, filho de abastados camponeses e cujo casamen-
to com a mãe se efetuou já depois do nascimento do poeta, 
será uma figura praticamente ausente.

Depois de algumas experiências iniciais (os livros “Narciso” 
e “Adolescente” que mais tarde repudiou, retirando da sua 
bibliografia), o seu prestígio cimenta-se definitivamente com a 
publicação, em 1948, de “As Mãos e os Frutos”.

Sendo, a par de Fernando Pessoa, o poeta português mais 
lido e divulgado internacionalmente, está traduzido em mais 
de vinte línguas. Para além de livros de poesia, que ultrapas-
sam as duas dezenas, publicou obras em prosa, antologias, 
álbuns e livros para crianças. Como tradutor, verteu para 
língua portuguesa obras de importantes poetas estrangeiros 
como García Lorca, Jorge Luís Borges, René Char, Yannis Ritsos 
e Safo.

Embora contemporâneo de importantes movimentos literá-
rios, como o neo-realismo e o surrealismo, a sua obra é parca 
em influências dessas estéticas, distinguindo-se antes pela bus-
ca de um caráter primordial e elementar, pela exaltação do 
corpo e por uma essencialidade e musicalidade que muito a 
aproximam da lírica medieval portuguesa ou de poetas como 
Camilo Pessanha e Cesário Verde que sempre considerou seus 
mestres.

Certo dia, disseram a Eugénio de Andrade que a sua 
poesia era das mais lidas e estimadas pelos presos políticos 
portugueses durante a ditadura de Salazar. Ante o espanto do 
poeta, visto a sua lírica estar longe de ser explicitamente polí-
tica, foi-lhe explicado que tal acontecia pelo caráter solar da 
sua obra que transmitia aos reclusos uma recordação vívida 
da liberdade perdida e desejada.

Avesso a mundanidades, poucas foram as entrevistas que 
concedeu e raros os acontecimentos sociais em que partici-
pou, apesar do seu enorme prestígio nacional e internacional. 
As escassas vezes em que o fez, atribuiu o facto à amizade, 
“essa fraqueza do coração”.

Entre as inúmeras distinções que recebeu, destacam-se o 
Prémio da Associação Nacional de Críticos Literários (1985), o 
Prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus (1988), o Gran-
de Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (1989), o 
Prémio Vida Literária (2000), o Prémio Camões (2001) e o Pré-
mio de Poesia de PEN Clube Português (2002).

Sepultado no Porto, cidade que adotou depois de 1950, na 
sua campa rasa em mármore branco, desenhada pelo arqui-
teto e amigo Siza Vieira, repousa uma quadra de “As Mãos e 
os Frutos”, que o próprio poeta sugeriu poder ser inscrita no seu 
túmulo, e um poema escolhido pelos amigos mais próximos.•

Eugénio de Andrade
(Póvoa de Atalaia, Fundão, 1923 – Porto, 2005)

Arnaldo Varela de Sousa
Departamento Comunicação e Imagem do Grupo Amar Terra Verde

Poema: Arnaldo Varela de Sousa
Fotografia: António Cunha

1
Nas mãos
do poeta,

como ovo
em seu ninho,

a palavra
espera

para ser 
passarinho.

2
Som
tão
pequenino

que
de noite
ecoa,

como
sino
a palavra

soa,
pássaro
que voa.

Para a Leonor e a Maria
Poeminha
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A vida impõe-nos a vários 
“pontos de partida”.  

Todos temos momentos 
que mudam definitivamente 
o norte da vida, quer seja um 
acontecimento, um livro ou 
simplesmente uma conversa 
com a pessoa certa no 
momento certo. Alguns desses 
“pontos de partida” batem à 
porta ao longo do percurso 
escolar.  

Não é novidade de que a 
família perdeu a exclusividade 
de algumas das suas principais 
funções (a socializadora e 
educativa), estas assumidas 
pela escola que tenta 
colmatar eficazmente essas 
lacunas familiares. Tenta 
desempenhar o novo papel de 
forma assertiva.  

Uma escola em que os 
professores são o apoio, os 
ouvintes, o colo que o aluno 
necessita nessas ocasiões nada 
fáceis e exigentes, embora 
muito gratificante para ambas 
as partes. 

Também sabemos que 
existe uma dificuldade em 
se atribuir a importância/
influência ao professor nos 
vários e novos “pontos de 
partida”  das crianças e dos 
jovens.

Partilho um artigo do 
psicólogo clínico, psicanalista, 
professor e escritor, Eduardo Sá, 
intitulado de “Muito Obrigado, 
Senhores Professores” que 
não se inibe de manifestar a 
sua opinião sobre os “mestres-
escolas”.

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

No ponto de partida não pode haver outra verdade 
além desta “ penso, logo existo”, esta é a verdade 
absoluta da consciência alcançando-se a si mesma.

Jean- Paul Sartre 

«Muito Obrigado ... Por terem pegado os nossos filhos pela mão e os fazerem 
crescer um pouco mais, todos os dias.

Só os jovens são capazes de insistir em se espantar. Em pegar nalguma coisa 
que já  conhecem e a desmanchá-la, a agitá-la e a virá-la do avesso até que 
fique, enfim, mais familiar, mais amigável e, até, mais simples. E, no entanto, há 
pessoas crescidas que não deixam, insistentemente, de o fazer. Assim serão os 
professores. Quando repensam aquilo que sabem e o repartem. Quando pegam 
os nossos filhos e os levam, pela mão, das dúvidas que eles ainda nem sequer 
imaginaram até a um planalto (e a mais outro) de onde se vê mais longe, com 
mais claridade, e mais além. Talvez seja por isso que, bem vistas as coisas, só os 
professores sejam capazes de nunca deixar de ser jovens.

É verdade que é estranho que se consiga ser jovem quando todos ficamos 
com a sensação de que a escola, ao contrário da paixão dum professor, 
promove, sobretudo, o burburinho. Na cabeça, claro. Uma espécie de “hora 
de ponta” quase permanente, com um tráfego de conhecimentos amigo 
da bulimia que gera, todos os dias, estados parecidos a congestionamentos 
ou a engarrafamentos dentro de quem aprende. Vendo bem, fornecer 
conhecimentos ou convidar a consumi-los e a conhecê-los não é, de todo a 
mesma coisa. E um professor sabe-o, aliás, melhor que mais ninguém. Aliás, 
os professores - porque são jovens, por dentro - sabem que não há como 
conhecer seja o que for sem que, mutuamente, nos ousemos a dar a conhecer. 
Mas, raramente, a escola dá o tempo que quem aprende precisa de ter para 
aprender. E menos, ainda, dá o melhor daquilo que a escola tem para oferecer: 
os professores.

Ser-se professor não é bem uma profissão; é um estado de espírito. Ser 
professor é ser perguntador. E provocador (amigo da voz, portanto). E agitador 
de todos os sossegos. E desafiador. “Incomodador”. E encantador, enfim. Talvez 
a função mais preciosa dum professor seja desafogar. Abrir trilhos e atalhar. 
Desconcertar. Desarrumar. Regenerar. E repensar. Um professor é um repensador. 
E é por isso, sobretudo, que só os professores são capazes de nunca deixar de ser 
jovens. 

Ao chegarmos ao fim de um ano letivo, nunca é demais agradecermos 
a todos os professores que pegaram os nossos filhos pela mão e os levaram a 
crescer um pouco mais, todos os dias. Num mundo em que os “fazedores de 
opinião”, os “mentores”, os “influenciadores” e os “seguidores “ se multiplicam, 
todos os dias, existirem, simplesmente, professores devolve-nos( com aquilo que 
eles dão aos nossos filhos)  a esperança de todos termos o direito às cavalitas. 
O direito que quem nos ama nos confere quando, depois de nos passar dos 
seus olhos para o seu colo, nos eleva até aos seus ombros. E nos encaminha a 
ver mais alto que o olhar de quem nos dá o mundo a ver. Só possível quando 
alguém nos coloca sobre os seus ombros e nos leva, com bondade, a espreitar, 
aconchegadamente, tudo aquilo que nos falta enxergar para vermos mais 
longe...»

Os pontos de partida e a importância 
dos “mestres-escola”

A Coragem de Cilka
Heather Morris

Esperarei por Ti Toda a Vida
Megan Maxwell

Os Testamentos
Margaret Atwood

«É um privilégio trazer esta história de 
incrível coragem, paixão, e triunfo do espírito 
humano» - Heather Morris. 

A beleza salvou-lhe a vida - e condenou-a. 
Em 1942, com apenas 16 anos, Cilka Klein é 
levada para o campo de concentração de 
Auschwitz-Birkenau. O comandante do cam-
po, Johann Schwarzhuber, sente-se de imedia-
to atraído pela beleza dos seus longos cabelos 
e decide separá-la das outras prisioneiras. Cilka 
depressa aprende que o poder pode ditar a 
sobrevivência.

Após a libertação, Cilka acaba por ser con-
denada pelos russos por ter colaborado com 
os nazis e é enviada para Vorkuta, um desola-
do e horrendo campo de trabalhos forçados 
na Sibéria, no Círculo Polar Ártico. Inocente, 
mas de novo prisioneira, Cilka enfrenta novos 
desafios, igualmente aterradores, numa bata-
lha diária pela sobrevivência.

Trava amizade com uma médica de Vorku-
ta e aprende a cuidar dos prisioneiros doentes 
esforçando-se para tratar deles, sob condições 
inimagináveis. Mas é ao cuidar de um homem 
chamado Aleksandr que Cilka descobre que, 
apesar de tudo, ainda há espaço no seu cora-
ção para o amor. Baseado em factos conheci-
dos sobre o período em que Cilka Klein esteve 
detida em Auschwitz e nos testemunhos de 
prisioneiras nos campos de trabalhos forçados 
na Sibéria,

“A Coragem de Cilka” é a continuação 
da narrativa do bestseller internacional O 
Tatuador de Auschwitz. É uma obra de cortar o 
fôlego, uma poderosa homenagem ao triunfo 
da resiliência, um romance que nos leva às 
lágrimas. Mas é também uma história que nos 
deixa estarrecidos e encorajados pela feroz 
determinação de uma mulher que, contra 
todas as probabilidades, sobreviveu.

Uma história de amor pas-
sada da Escócia medieval. 

O que aconteceria se uma 
mulher do século XXI viajasse 
no tempo para o século XVI? 

Montse e as amigas Júlia 
e Juana são três espanholas 
que vivem em Londres e, para 
descansarem da vida stres-
sante do dia-a-dia e ajudar 
Montse a superar a rutura com 
o namorado traidor, decidem 
fazer uma viagem de rapa-
rigas a Edimburgo. As terras 
mágicas escocesas surpreen-
dem-nas muito mais do que 
esperavam e decidem alterar 
os planos definidos por outro 
muito mais tentador...•

Finalmente a sequela de 
“A História de Uma Serva”. A 
obra-prima distópica de Marga-
ret Atwood, “A História de Uma 
Serva”, tornou-se um clássico 
do nosso tempo cuja conclusão 
conhecemos nesta deslumbran-
te sequela. Quinze anos depois 
de “A História de Uma Serva”, o 
regime teocrático da República 
de Gileade mantém-se no po-
der, mas há sinais de que está a 
começar a cair por dentro.

Neste momento crucial, os 
percursos de três mulheres radi-
calmente diferentes cruzam-se 
com resultados potencialmente 
explosivos.

Duas cresceram em diferen-
tes territórios, separadas por uma 
fronteira: uma, a filha privilegia-
da de um Comandante de alta 
patente, em Gileade, e a outra 
no Canadá, onde acompanha 
ativamente os horrores pratica-
dos pelo regime do país vizinho.

Às vozes destas duas jovens, 
saídas da primeira geração que 
cresceu sob a nova ordem, jun-
ta-se a voz de uma terceira, uma 
mulher que é um dos carrascos 
do regime de Gileade, cujo 
poder se baseia nos segredos 
que foi reunindo sem escrúpulos 
e que usa de forma cruel. São 
estes segredos, há muito enterra-
dos, que irão aproximar estas três 
mulheres, forçando-as a aceita-
rem-se e a defenderem as suas 
convicções mais profundas.

Sugestões de: Marco Alves
Docente da EPATV
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Tenho refletido muito estes 
dias, tentando encontrar um 
sentido, (porque em tudo há 
um sentido), neste momento 
em que a Humanidade não 
só é posta à prova da forma 
mais dura, mas também é 
testada na sua resiliência em 
todos os valores conquistados 
ao longo de séculos. Essa 
reflexão levou-me a fazer 
uma viagem no tempo, e 
vi-me em cidades italianas, 
horrorizado pela passagem 
letal da Peste Negra.

Tal como no passado, 
também agora somos 
chamados (estar em casa 
também é participar) a 
desempenhar o nosso papel 
para ultrapassar este duro 
obstáculo. Vejamos… corria o 
século XIV, quando a Europa 
foi assolada por uma bactéria 
de seu nome Yersinia pestis 
e que deu origem à peste 
negra (a doença provocava 
grandes manchas negras na 
pele). Esta pandemia teve 
a sua origem no continente 

asiático, mais precisamente 
na China (coincidência?!?!) 
e, tal como esta, teve a sua 
porta de entrada, na Europa, 
também por Itália, devido 
às caravanas de comércio 
que vinham da Ásia através 
do Mar Mediterrâneo e 
aportavam nas cidades 
costeiras italianas, como 
Veneza e Génova. 

Já na altura, e pelos 
registos que se conhecem, 
calcula-se que cerca de um 
terço da população europeia 

tenha sido dizimada por este 
surto pandémico.  Tal como 
hoje, essa peste integrou uma 
série de acontecimentos 
que contribuíram para 
a Crise da Baixa Idade 
Média, como as revoltas 
camponesas, a Guerra dos 
Cem Anos e o declínio da 
cavalaria medieval. 

Este período negro da 
nossa História Universal foi 
também o ponto de partida 
para o Homem se reinventar, 
renascer nas mais diversas 
formas, o qual se viria a 
transformar num dos períodos 
de maior criação artística e 
científica-humanista!

Ainda na Idade Média, 
os artistas procuraram 
responder a todos os 
momentos com criações, 
embora marcadamente 
inspiradas pela Peste Negra, 
e por isso as representações 
pictóricas, como “A dança 
macabra”, ou “A Dança da 
Morte”, eram uma conceção 
nítida da inexorabilidade da 
morte e da putrefação do 
corpo, pintura caraterizada 
pela presença de esqueletos 
humanos dançando e 
vagueando por multidões, 
desde senhores e clérigos 
até artesãos e camponeses, 
evidenciando assim o caráter 
universal da morte. 

Como já referi, foi este 
o ponto de partida para os 
reinos europeus se lançarem 
numa epopeia de avanços 
científicos, geográficos, 
artísticos impulsionados pela 
necessidade e traduzidos nos 
Descobrimentos, nos quais 
tivemos, nós portugueses, um 
papel fundamental e heroico. 

E de repente tudo mudou, 
e das cinzas renasceu uma 

Europa que soube crescer 
e que se traduziu num dos 
mais importantes movimentos 
artísticos – permitam-
me que me foque no 
desenvolvimento da arte, a 
minha zona de conforto - que 
perdura até aos nossos dias: o 
Renascimento.

Tal como no passado, a 
Itália voltava a ter um papel 
de destaque por ter sido o 
berço deste movimento, do 
qual é exemplo a cidade 
de Florença e da sua família 
mecenas: os Médici.

Este movimento, embora 
bastante complexo e variado 
internamente, estabeleceu 
princípios, métodos e, 
sobretudo, formas originais 
e típicas, mas comuns o 
que poderá parecer um 
antagonismo, mas tais 
formas foram inspiradas 
por duas linhas estéticas: 
a reutilização, após um 
“esquecimento” de mil anos, 
das formas características da 
arte clássica (arte grega e 
arte romana) e a aplicação 
de uma nova técnica: a 
perspetiva, beneficiando 
dos avanços em várias 
ciências, nomeadamente da 
matemática e da geometria, 
numa folha de papel ou sobre 
qualquer superfície plana, 
reproduzir o aspeto real dos 
objetos.

Foi uma época pujante 
de progressos e incontáveis 
realizações no campo das 
artes, da literatura e das 
ciências, que superaram a 
herança clássica e elevaram 
o Homem para um estatuto 
quase sobrenatural. 

Talvez nenhuma 
época artística tenha sido 
igualmente tão rica e tão 

talentosa com grandes artistas 
como o Renascimento. Se 
na arquitetura  destacaria 
Leon Battista Alberti, Filippo 
Brunelleschi, Donato 
Bramante, Andrea Palladio e 
Michelangelo Buonarotti, na 
pintura Botticelli, Mantegna, 
Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Masaccio, 
Perugino, Rafael, os Bellini, 
Giorgione, Ticiano, Paolo 
Uccello, Lucas Signorelli, até 
na escultura com Donatello 
e Andrea del Verrocchio, 
qualquer um deles bastaria 
para nobilizar um período e 
uma nação. 

No entanto, e apesar de 
toda esta riqueza artística, 
gostava, até pelo período 
que vivemos, de destacar 
duas das caraterísticas gerais 
deste período, a saber: 
Dignidade do Ser Humano e 
Rigor Científico.

Mais do que nunca, num 
período difícil como este, em 
que tudo é posto em causa, 
são estas características que 
enumerei aquelas que mais 
são chamadas a estar na 
linha da frente de um povo 
que se diz, e quer evoluído.

Tal como no passado, 
também agora a Itália 
volta a estar no epicentro 
desta calamidade, que vai 
chegando a cada um de 
nós, mesmo aqueles que 
achavam estarem acima de 
qualquer eventualidade.

A dificuldade traz muitas 
vezes consigo o pior do ser 
humano pela forma como 
trata um seu igual, e são 
muitos os casos relatados 
diariamente, desta vez, 
não pela imprensa de 
Gutenberg, mas antes pelos 
inúmeros canais que hoje 

dispomos, fruto da evolução 
tecnológica que teve um 
forte impulso na época do 
renascer.

Contudo, tal como a 
História narra, percebemos, 
de uma forma dolorosa, 
que a evolução está ainda 
aquém deste novo “gigante 
Adamastor”, mas, tal como 
Bartolomeu Dias, também nós 
vamos dobrar este gigante.

É importante levantar a 
cabeça, renascer mais fortes 
ainda. É uma queda, mas não 
será o fim. 

É chegado o momento! 
Momento de pensar e refletir 
em tudo o que fizemos, 
sentimos e pensamos! Olhar 
para o passado e perceber 
que não estivemos sempre 
bem e muito mais poderíamos 
ter feito...por nós, mas 
principalmente pelos outros! 
Este tempo de recolhimento 
(ou quarentena como lhe 
chamam) é também uma 
oportunidade... oportunidade 
de o podermos pintar, dar 
cor, de o alegrar e assim 
percebermos que a cor na 
vida depende de nós! A vida 
é uma palete de cores...
saibamos usá-la para a pintar, 
colorir o futuro, e fazer disso 
um propósito de ajuda ao 
próximo! 
A todos, um #ficaemcasa  
que seja um ponto de partida 
para uma vida cheia de 
cores vivas e alegres, quentes 
e solidárias para um mundo 
melhor onde exista mais amor 
e paz!•

Ponto (d)e… Partida!

Rui Silva
Docente da EPATV

Este período 
negro da nossa 

História Universal 
foi também o 

ponto de partida 
para o Homem 
se reinventar, 

renascer nas mais 
diversas formas, 
o qual se viria a 

transformar num 
dos períodos de 

maior criação 
artística.
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MOUSSE CHOCOLATE NEGRO COM BASE DE CREME 
INGLÊS

Ingredientes
4 g gelatina em folhas
2 gemas de ovo tamanho M
15 g açúcar granulado
85 ml leite
100 g chocolate negro 66%. Picado
150 g nata mínimo de 30% de gordura

Preparação:
- Hidrate a gelatina.
- Misture o açúcar com as gemas.
- Coloque o leite ao lume quando levantar fervura, 
verta sobre o preparado das gemas e o açúcar e 
envolva bem e retorne com a mistura ao lume até 
atingir os 82 ºc.(Creme Inglês) desligue e coloque a 
gelatina.
- Coloque o chocolate numa caçarola e verta 
sobre si a mistura anterior, deixe repousar 3 minutos 
e depois envolva bem.
- Bata as natas em picos suaves e envolva o prepa-
rado anterior até que fique uniforme.

COLI DE MARACUJÁ

Ingredientes:
45 g Açúcar granulado
4 g Pectina
170 g Puré de Maracujá congelado (sem sementes)
1 Maracujá fresco
35 g de glucose
3 g Gelatina em folhas
3 g Ácido cítrico, ou sumo de limão

Preparação:
- Hidrate a gelatina.
- Coloque ao lume o puré de maracujá o maracujá 
fresco a glucose e o ácido cítrico.
- Misture muito bem a pectina e o açúcar.
- Logo que o preparado que está ao lume levantar 
fervura adicionamos a pectina e o açúcar e deixa-
mos ferver cerca de 3 minutos.
- Desligue o lume e adicione a gelatina.

Montagem da sobremesa:
- Disponha num copo a mousse e o coli em cama-
das.
- Decoração: Flor em pasta de açúcar, fruta fresca, 
hortelã, apontamentos em chocolate.•

Verrine de mousse de chocolate
e coli de maracujá (p/ 4 pessoas)

Miguel Lopes
Docente da EPATV

Quantos triângulos se podem 
construir num geoplano de 3 x 3?

Quantos triângulos conseguem 
ver na figura?

Os triângulos…

Inspecionando estradas
O esboço mostra uma rede viária 
ligando nove povoações de Vila 
de Baixo. Os números represen-
tam as distâncias entre as povoa-
ções em quilómetros.
Um elemento da EP que mora na 
povoação A, tem de inspecionar 
todas as estradas de carro. Qual 
o trajeto mais curto que deve 
seguir se quiser voltar a A?•

Pedro Arantes
Docente da EPATV

José Carlos Dias
Docente da EPATV

Letra em Falta 
Nadou, Águia, Filha, Cifra, 
Mágoa   

Fuga de letra
Exercício feito pelo atleta, que 
reúne atividades como corridas ou 
saltos ou lançamentos – ATLETISMO

4X4

SOLUÇÕES DA EDIÇÃO ANTERIOR

F

Á
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U

M
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Z A O

5

2

Das 9 às 5 
Preencha o quadro com as 9 letras da palavra 
“REGULAÇÃO” de forma a criar seis palavras de 5 
letras, na vertical e na horizontal.

Quadros mágicos
Complete o quadrado com os algarismos de 1 a 9, de 
forma que a soma em coluna, linha e diagonal seja 15.

4X4 
Preencha por cores os cubos vazios, com os algarismos 
de 1 a 4, os algarismos não se podem repetir, nem na 
horizontal nem na vertical.•

58 59

SA
BO

R

C
A

BE
Ç

A



Agora que está em casa, 
aposte na sua Qualificação!
Desenvolva o seu processo à distância.

Para concluir o 4º, 6º, 9º ou 12º ano

Estamos a 
sortear prémios!

Regulamento na 
ficha de inscrição

ou já tem o 12º ano e pretende fazer formação?

inscreva-se online
centroqualifica@epatv.pt
www.epatv.pt

www.epatv.pt
253 322 144

Duração
1 ano e meio

Educação e Formação de Adultos

Técnico(a) de

Cozinha / Pastelaria

219,40 €
/mês de formação

Bolsa
de Formação

até 217,88 €
/mês de formação

Apoio
a dependentes

4,77 €
/dia de formação

Subsídio
de Alimentação

de acidentes escolar

Seguro

reembolso integral
do valor do passe

Subsídio
de Transporte

Funcionamento
EPATV

Condições de acesso
9º ano e 23 anos ou mais

comparticipação mediante
comprovativo de os confiar
a terceiros (ex. amas ou creches)

escola profissional
amar terra verde

Dupla Certificação  Conclusão do 12º ano + Certificação profissional

Data de início da formação  outubro 2020

Inscrições  até dia 31 de agosto

centroqualifica@epatv.pt

Curso Profissional
Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria

Curso Profissional
Técnico(a) de Eletrotecnia

Curso Profissional
Técnico(a) de Multimédia

Curso Profissional
Técnico(a) de Gestão de Eventos

Curso Profissional
Técnico(a) Animador Sociocultural

Curso Profissional
Técnico(a) de Restaurante/Bar

Curso Profissional
Técnico(a) de Produção Metalomecânica

Curso Profissional
Esteticista

Curso Profissional
Técnico(a) de Apoio à Gestão

CEF (Curso Educação e Formação)
T2 - Operador(a) de Logística

Curso Profissional
Técnico(a) de Mecatrónica Automóvel

Curso Profissional
Técnico(a) de Frio e Climatização

Curso Profissional
Cabeleireiro(a)

mais informação
e pré-inscrição em:
www.epatv.pt

Curso Profissional
Técnico(a) de Geriatria

CEF (Curso Educação e Formação)
T3 - Assistente Administrativo
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